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Finnvera Oyj:n lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskerto-
mukseen Valtion pääomasijoitustoiminta 

Finnvera Oyj on saanut lausuntopyynnön 11.5.2016 Valtiontalouden tarkastusviraston tar-
kastuskertomukseen luonnokseen. Lausunnossa pyydetään varmistamaan, että tarkastus-
kertomuksessa ei ole asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi merkitystä tarkastuksen kannanot-
toihin, sekä kuulla vastaajan näkemys tarkastusviraston alustavista kannanotoista. 

Finnvera Oyj toteaa lausunnossaan, että tarkastuskertomus ei sisällä asiavirheitä. Yhdessä 
kohdassa Finnveran ns. itsekannattavuuden käsitettä tulkitaan eri tavoin kuin Työ- ja elin-
keinoministeriö on sen määritellyt ja miten sitä on useita vuosikymmeniä sovellettu. 

Valtion pääomasijoitustoiminnan kehittämistä koskevien vuosina 2012 ja 2013 tehtyjen lin-
jausten mukaisesti Finnvera Oyj luopuu asteittain pääomasijoitustoiminnasta. Finnveralla 
on edelleen omistuksessaan (n. 95 %) aikaisen vaiheen pääomasijoitusrahasto Aloitusra-
hasto Vera Oy sekä viisi alueellista pääomarahastoa, joissa Finnvera on vähemmistöomis-
tajana. Kaikkien näiden rahastojen osalta Finnveran irtaantumistavat ja –mallit ovat työn al-
la. Finnvera on jo myynyt omistuksena 15 alueellisesta ja aikaisen vaiheen rahastosta. 

Finnvera korostaa lausunnossaan julkisen toimijan roolia aikaisen vaiheen ja alueellisen 
pääomasijoitusmarkkinan kehittäjänä ja yksityisen pääoman aktivoijana. Niin kuin tarkas-
tusviraston lausunnossa useassa kohdin todetaan, julkisen toimijan ei tule aiheuttaa mark-
kinahäiriötä. Finnvera on pääomasijoitustoiminnassaan erityisesti keskittynyt alueille, joissa 
yksityisen pääoman saanti on todettu useiden selvitysten mukaan rajalliseksi. Finnvera ei 
ole saanut avustuksia eikä tukia näiden erityistehtävien hoitoon muilta osin kuin valtion 
myöntämien pääomalainojen ns. anteeksiantomekanismiin liittyen.  

Alueellinen pääomasijoitustoiminta 

Finnveralla on ollut julkisena toimijana tehtävä kehittää aikaisen vaiheen sijoitusmarkkinaa 
sekä alueellista pääomasijoittamista. Finnvera (ja sen edeltäjä Kera Oy) ovat olleet merkit-
tävästi edistämässä alueellisen pääomasijoitustoiminnan kehittämistä 1990-luvun alusta 
lähtien. Alueellisen pääomasijoitustoiminnan kehittämisen askeliin ovat kuuluneet:   

- alueellisen pääomasijoitustoiminnan koordinointi ja parhaiden käytäntöjen jakaminen,

- rahastojen käynnistäminen,

- yksityisen pääoman kerääminen rahastoihin vähemmistöosuuksiin,

- rahastojen kokojen kasvattaminen,

- rahastojen ja hallinnointiyhtiöiden eriyttäminen,

- rahastojen sijoitusfokuksen muuttaminen,

- yksityisen pääoman kerääminen rahastojen enemmistöosuuksiin,

- rahastojen fuusiointi,

- rahastojen yksityistäminen kokonaan,
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- lisäksi Finnvera on ollut kehittämässä alueellisten rahastojen sopimusjuridiikkaa sekä
osallistunut aktiivisesti rahastojen hallitustyöskentelyyn.

Kuten tarkastusviraston raportissa todetaan, Finnveran pääomasijoitustoiminta alueellisiin 
rahastoihin on ollut tuloksellisesti hyvää.  

Bisnesenkelitoiminnan aktivointi 

Finnvera sai vuonna 2007 tehtäväkseen aktivoida yksityishenkilöiden pääomasijoitustoi-
mintaa aikaiseen vaiheeseen. Finnvera kokosi, aktivoi ja koordinoi oman bisnesenkeliver-
koston, joka teki sijoituksia aikaisen vaiheen sijoituskohteisiin. Finnveran toimintoihin kuului 
mm.  

- bisnesenkeleiden etsintä ja aktivointi

- enkeliverkoston ylläpito ja kehittäminen

- tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

- sijoituskohteiden esittely enkeleille

- sijoitustilaisuuksien järjestäminen

- sopimusjuridiikan kehittäminen

Finnvera yhdisti oman bisnesenkeliverkostonsa yksityisten sijoittajien perustamaan FiBAN 
ry:hyn vuonna 2013. Finnvera on ollut aktiivisesti mukana järjestön perustamisessa ja jat-
kunut yhteistyötä järjestön kanssa. 

Bisnesenkelitoiminta Suomessa on aktivoitunut uudelle tasolle viime vuosikymmenen puo-
livälistä. Kumulatiivisesti bisnesenkelit ovat sijoittaneet Aloitusrahasto Veran sijoituskohtei-
siin vuosina 2008-2015 yhteensä 83 milj.€, josta vuonna 2015 18 milj.€. Enkelisijoitukset 
ovat kasvaneet vuosittain jatkuvasti 6 vuoden ajan. Bisnesenkelitoiminnan kehittämisestä, 
ylläpidosta tai koordinoinnista Finnvera ei ole saanut tuloja eikä siihen myöskään ole koh-
distettu valtion avustuksia eikä pääomia.   

Suora sijoitustoiminta 

Perustuen silloisen Kauppa- ja teollisuusministeriön tekemään selvitykseen vuonna 2005 
Finnvera sai tehtäväkseen täydentää ja aktivoida aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkki-
naa. Finnvera perusti toimintaa varten valtakunnallinen pääomarahaston, johon sijoittajiksi 
tuli pienillä osuuksilla (n. 5 %) myös yksityisiä sijoittajia. Aloitusrahasto Vera Oy on tehnyt 
sijoituksia hyvin aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin, jotka pyrkivät kansainvälistymään. 
Kaikki sijoitukset on tehty suomalaisiin oy-muotoisiin yhtiöihin. Tehtävänannon mukaisesti 
sijoitukset on tehty vaiheeseen, jolla pyritään kattamaan rahoitusaukkoa, joka syntyy tuote-
kehitysvaiheen ja yksityisen pääomamarkkinan väliin. Pääomasijoitusmarkkinassa tämä 
vaihe on haastavin, koska riskit aikaisen vaiheen yrityksessä ovat moninkertaiset verrattu-
na kypsällä markkinalla toimivaan vakiintuneeseen yritykseen.  

Finnveran kannalta valtion anteeksiantomekanismi Finnveran saamiin valtion lainoihin, jot-
ka on sijoitettu pääomarahastoon, on ollut ratkaisevan tärkeä. Ilman tämän tyyppistä riskin-
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kantomekanismia rahasto ei olisi voinut toteuttaa tehtäväksiannon mukaista sijoitustoimin-
taa aikaisen vaiheen sijoituskohteisiin.  

Aloitusrahasto julkisena rahastona on toiminut valtiontukisäännösten mukaisesti. Rahastol-
la oli myös EU-komission notifiointi, joka määritti rahaston sijoitusten kokoa, sijoitusfokusta 
ja sijoitusten ehtoja. Notifiointi päättyi kesäkuussa 2014. Sen jälkeen rahasto on toiminut 
markkinasijoittajaperiaatteen mukaisesti. Rahaston sijoitustoimintaa on myös ohjannut ra-
hastoon sijoitettujen EAKR-varojen säännöt, ohjeistukset ja rajoitteet. Rahaston ensisijoi-
tustoiminta on päättynyt vuoden 2015 lopussa.  

Rahastolla on myös ollut vaikutusta Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymiseen ja 
kansainvälistymiseen. Rahasto on merkittävästi edistänyt sijoitustoiminnallaan yksityisen 
pääoman saantia sijoituskohteisiinsa. Vuoden 2015 loppuun mennessä yksityiset sijoittajat 
olivat sijoittaneet yhteensä noin 330 milj. € Aloitusrahaston sijoituskohteisiin. Rahaston vi-
puvaikutus on ollut siten noin 2,5-kertainen koko olemassa olonsa aikana. Kaikkiaan 27 
kansainvälistä pääomasijoittajaa on sijoittanut rahaston sijoituskohteisiin. Rahaston sijoi-
tuspolitiikkaan on kuulunut, että se väistyy yksityisen pääoman tieltä, mikäli sitä on saata-
vissa. Näin on tapahtunut usean mahdollisen sijoituksen kohdalla. Siten rahaston toimin-
nalla ei ole ollut markkinaa vääristävää vaikutusta. 

Finnveran pääomasijoitustoiminta on lisäksi ollut aktiivinen sidosryhmätoimija ja edistäjä 
aikaisen vaiheen pääomasijoittamisen toimialalla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 
Finnvera on ollut mukana mm. Slush-tapahtuman kehittämisessä alusta alkaen. Finnvera 
on ollut jäsenenä ja toimijana mukana myös mm. FVCA:ssa, EVCA:ssa, FiBAN:ssa, 
EBAN:ssa, Nordic Seed Capital Initiativessa ja Nordic Venture Forumissa. 

Rahaston kohdeyritysten liikevaihto vuonna 2015 oli noin 221 milj.€. Kumulatiivisesti rahas-
ton kohdeyritykset ovat tehneet liikevaihtoa noin 820 milj.€, josta noin 60 % on tullut kan-
sainvälisestä liikevaihdosta. Kohdeyhtiöt työllistivät suoraan vuonna 2015 yli 1800 työnteki-
jää. Sekä kohdeyhtiöiden liikevaihtojen kehitys, kansainvälistymisen edistyminen että työl-
listämisvaikutukset ovat olleet jatkuvasti kasvavia ja vaikuttavuudeltaan merkittäviä. 

Aikaisen vaiheen pääomasijoittamisen tiedostetaan yleisesti olevan taloudellisesti haasta-
vaa. Tunnetuin alaa koskeva tutkimus on professori Josh Lernerin teos ”Boulevard of Bro-
ken Dreams” vuodelta 2008, joka erityisesti katsoo, että julkisen pääomasijoittaminen ei voi 
samaan aikaan tavoitella taloudellista tulosta ja tärkeitä pitkän tähtäimen välillisiä ulkoisvai-
kutuksia, vaan sen tulisi keskittyä jälkimmäiseen. Aloitusrahaston yhteyteen luotiin pää-
omalainojen anteeksiantomekanismi siksi, että oletettiin toiminnan olevan alkuvuosina tap-
piollista. Perustamisvaiheessa tavoitteena oli itsekannattavuuden saavuttaminen vuoteen 
2026 mennessä. 

Siitä huolimatta Finnvera Oyj:n oma käsitys on, että Aloitusrahaston taloudellinen tulos ei 
toistaiseksi ole tyydyttävä. Osaltaan tähän on vaikuttanut vuonna 2008 alkanut finanssikriisi 
ja pitkään jatkunut taantuma. Rahastolla on kuitenkin sijoituskohteina yrityksiä, joiden tuot-
to-odotus on korkea. Rahaston lopullista taloudellista tulosta on mahdollista arvioida vasta 
kun rahasto on irtaantunut lähes kaikista sijoituskohteistaan. Useiden asiantuntijoiden mu-
kaan ja saatujen kokemusten myötä pidetään aikaisen vaiheen rahaston 10 vuoden elin-
kaarta liian lyhyenä, perusteltu elinkaari on noin 14 - 17 vuotta.  

Itsekannattavuudesta 

Tarkastuskertomuksessa todetaan, että valtion Finnveralle myöntämiin pääomalainoihin liit-
tyvä anteeksiantomekanismi olisi osin ristiriidassa Finnveran toiminnan itsekannattavuus-
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vaatimuksen kanssa.  Tähän käsitykseen emme voi yhtyä. Lainojen anteeksiantomekanis-
min tarkoituksena on ollut nimenomaisesti mahdollistaa aikaisen vaiheen sijoitustoiminta 
ilman, että yhtiön kotimaan rahoitustoiminnan itsekannattavuus vaarantuu. Rahaston pe-
rustamisvaiheessa pidettiin erityisen tärkeänä, että kaksi eri elinkeinopoliittista tehtävää, 
laina- ja takaustoiminta vs. pääomasijoittaminen, eivät saa ristiinsubventoida toisiaan. 

Finnveran kotimaan laina- ja takaustoiminnassa valtio korvaa 50-70 % yhtiölle syntyvistä 
luottotappioista perustuen valtioneuvoston antamaan tappiokorvaussitoumukseen. Yhtiön 
kotimaan rahoitustoiminnan itsekannattavuusvaadetta tarkastellaan 10 vuoden ajanjaksolla 
tappiokorvauksen maksamisen jälkeen. Samanlainen menettely ja tarkastelutapa on käy-
tössä useiden muiden maidenkin vastinorganisaatioissa. Ilman tätä yhtiön riskinottokyky 
jäisi huomattavasti alhaisemmaksi ja yhtiö joutuisi toimimaan enemmän päällekkäisellä 
alueella markkinatoimijoiden kanssa. 

Vaikka pääomasijoittamisessa korvausmekanismi on erilainen, first loss –tyyppinen vuosit-
tainen anteeksianto tiettyyn ylärajaan saakka, sen olemassaolon tarkoitus on sama. Jos 
rahaston tulos muodostuu tulevina vuosina riittävän ylijäämäiseksi, Finnvera palauttaa val-
tiolle aiemmin anteeksiannettuja varoja. Parhaassa – toki epätodennäköisessä - tapauk-
sessa ”aito” itsekannattavuus voitaisiin saavuttaa pääomalainojen takaisinmaksuhetkeen 
(alkaa 2026) mennessä. 

Pääomasijoitustoiminnan päätöksenteko ja yhtiön muun rahoitustoiminnan päätöksenteko 
on täysin eriytetty toisistaan. 

Julkisesta pääomasijoitustoiminnasta yleensä 

Tarkastuskertomuksessa todetaan, että julkisen pääoman määrä Suomessa on suhteelli-
sesti korkea eurooppalaiseen tasoon nähden. Tämän tosiasian juurisyy on yksityisen pää-
oman vähyys Suomessa. Tähän ongelmaan on julkisella pääomasijoitustoiminnalla pyritty 
voimakkaasti vaikuttamaan, koska rahaston perusperiaatteena on ollut katalysoida mukaan 
yksityisten sijoittajien varoja.  

Julkinen pääomasijoitustoiminta jakautuu Suomessa monelle eri toimijalle: Suomen Teolli-
suussijoitus Oy, Tekes Pääomasijoitus, edelleen myös jossain määrin Sitra, Finnvera Oyj 
(joka vähitellen luopumassa) ja pörssisijoitusten osalta Solidium. Työ- ja elinkeinoministeriö 
tilasi professori Vesa Puttoselta vuonna 2010 selvityksen, joka suositteli valtion pääomasi-
joittamisen keskittämistä yhteen paikkaan. Tämä olisi mm. osaamisen kehittymisen ja toi-
minnan pitkäjänteisyyden vuoksi kannatettavaa. Pääomasijoitustoiminnan perustaminen ja 
ylösajo on vuosia kestävä prosessi aivan kuten siitä luopuminenkin. Jos toimijoiden työnja-
koon tehdään usein muutoksia, merkittävä osa panoksesta kuluu hallinnoinnin muutoksiin 
itse toiminnan kehittämisen sijaan.  
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Valtiontalouden tarkastusvirastolle 

tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 

 

Aihe:  Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta koskien valtion pääomasijoitustoimintaa   

 

Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2016, Dnro 219/54/2014 

 

Arvoisa Valtiontalouden tarkastusvirasto  

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy (jäljempänä Teollisuussijoitus) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtion 

pääomasijoitustoimintaa koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta.    

 

Teollisuussijoitus rahoitusmarkkinoiden toimijana 

Teollisuussijoitus toimii sitä koskevan erityislain ja sen toimintaa ohjaavan työ- ja elinkeinoministeriön 

ohjauksen mukaisesti markkinaehtoisena valtion pääomasijoittajana tehden sijoituksia niin 

pääomasijoitusrahastoihin kuin suoraan kohdeyrityksiin.  Toiminnan elinkeinopoliittisena tavoitteena on 

kehittää ja kansainvälistää kotimaisia pääomasijoitusmarkkinoita sekä saavuttaa kohdeyhtiöiden kasvun 

kautta myönteisiä vaikutuksia koko talouden kasvuun ja työllisyyteen kannattavan sijoitustoiminnan 

keinoin. Teollisuussijoitus tekee vähemmistösijoituksia yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa ja edistää 

ulkomaisen pääoman sekä osaamisen hankkimista markkinaehtoisiin pääomasijoituskohteisiin.   

Yhtiöllä on hallinnoitavanaan yli 900 miljoonan euron sijoitusvarat ja sillä on sijoituskohteina joko 

rahastojen kautta tai suoraan satoja yhtiötä, joista valtaosa on pk-yrityksiä. Kohdeyhtiöt työllistävät 

Suomessa yli 40 000 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 4,8 miljardia euroa 

vuonna 2014.   

 

Yleistä tarkastuskertomusluonnoksesta 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnos valtion pääomasijoitustoiminnasta on hyvin ja 

ammattitaitoisesti laadittu. Siinä esitetyt, Teollisuussijoituksen toimintaan kohdistuvat suositukset ja 

kannanotot ovat yhdenmukaisia yhtiön omien, toiminnan kehittämiseen liittyvien tavoitteiden kanssa ja 

tarjoavat hyviä lähtökohtia kehittämistyölle. 

mailto:tuloksellisuustarkastus@vtv.fi
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Teollisuussijoitus haluaa korostaa sijoitustoimintansa markkinaehtoisuutta sekä tiivistä yhteistyötä 

yksityisten sijoittajien kanssa niin suorissa kuin rahastosijoituksissakin. Pääomasijoittaminen valtion 

elinkeino- ja innovaatiopolitiikan työkaluna poikkeaa muista samaan tarkoitukseen käytettävistä keinoista 

siten, että pääomasijoitustoimintaan kohdistetut valtiontalouden määrärahat ovat luonteeltaan palautuvia. 

Pääomasijoitukset toimivat pitkäjänteisesti yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistäjänä, ja niistä palautuvat 

varat kohdistetaan uudelleen uusiin sijoituskohteisiin. On myös huomattava, että pääomasijoittamiseen 

liittyy aina rahoituksen kohteena olevien yritysten omistaminen.  

Pääomasijoituksina toteutettava valtion panostus elinkeinoelämän kehittämiseen on vahvasti sidoksissa 

vallitsevaan markkinatilanteeseen ja yksityisen pääoman käyttäytymiseen kohdemarkkinassa, vaikka 

tavoitteena onkin tehdä sijoituksia kaikissa olosuhteissa ja tasoittaa markkinoiden vaihteluita. Siinä 

tapauksessa, että valtion panostukset pääomasijoitustoimintaan tehtäisiin pelkästään valtion kulloisenkin 

intressin ohjaamana ilman markkinatilanteen ja yksityisen pääoman huomioonottamista, kasvaa riski 

markkinahäiriöiden aiheuttamisesta merkittävästi.  

Kuten tarkastusvirasto tarkastuskertomusluonnoksessa toteaa, pääomasijoitustoimialamme on kehittynyt 

huomattavasti viimeksi kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana ja Suomi on tällä hetkellä erityisesti 

kasvuyrityksiin kohdistuvien venture capital –sijoitusten osalta Euroopan kärkimaita. Valtion panostuksilla 

niin pääomasijoituksina kuin esim. Tekesin T&K-rahoituksena on varmasti ollut merkittävä rooli kehityksen 

vauhdittajana. Kuten tarkastusvirasto toteaa, on tärkeätä seurata markkinoiden kehittymistä ja mitoittaa 

valtion interventiot markkinoiden tarpeiden mukaisesti sovittaen ne samalla saumattomasti yhteen 

yksityisen sektorin toiminnan kanssa.  

 

Näkemyksiä tarkastusviraston kannanottoihin 

Sijoitukset ulkomaisiin rahastoihin ja ulkomaiset yritykset rahoituksen kohteena 

 

Pääomasijoitustoimiala niin Suomessa kuin muuallakin on kansainvälistynyt viime vuosien aikana 

voimakkaasti osana talouden globalisaatiota ja rajat ylittäviä sijoituksia tehdään yhä enemmän. Erityisesti 

venture capital –rahoitteisiin kasvuyrityksiin tehtäville pääomasijoituksille on tyypillistä, että ne toteutetaan 

useampien, eri maista tulevien sijoittajien yhteisinä sijoituskierroksina. Euroopan pääomasijoitustoimialan 

kattojärjestön Invest Europen (ent. EVCA) tilastojen mukaan enemmän kuin kolmasosa Euroopassa vuonna 

2015 toteutuneista pääomasijoituksista oli rajat ylittäviä sijoituksia. Tämä kehitys on havaittavissa myös 

EU:n toimenpiteissä, joissa tavoitteeksi on asetettu yhtenäisen eurooppalaisen pääomamarkkinan 

aikaansaaminen (European Capital Market Union). Tämä heijastuu edelleen mm. Euroopan 

investointirahaston kanssa tehtävään yhteistyöhön, missä erityisesti ESIR- ja muun EU-rahoituksen 

kanavointi pääomasijoitusrahastoihin edellyttää rahastosijoitusten kohdistumista useampaan kuin vain 

yhteen jäsenvaltioon tai muulla tavoin toteutuvaa rajat ylittävää yhteistyötä. 

 

Suomalaisten kasvuyritysten kannalta tarkasteltuna kansainvälisten sijoittajien tuoma lisäarvo ei rajoitu 

pelkästään maahamme kohdistuviin ulkomaisiin investointeihin, vaan sen lisäksi sijoitusten kohteena 
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oleviin kasvuyrityksiin kanavoituu arvokasta kansainvälisen liiketoiminnan osaamista ja kansainvälisiä 

kontaktiverkostoja. Tämän lisäarvon merkitys korostuu erityisesti siksi, että pienistä kotimarkkinoista 

johtuen Suomessa kasvuyritysten on pyrittävä kansainvälisille markkinoille selvästi varhaisemmassa 

vaiheessa kuin verrokkimaissa. 

 

Pohjoismaat muodostavat käytännössä nykyisin yhtenäisen pääomasijoitusmarkkinan, johon Baltian maat 

ovat liittymässä sitä mukaa kun pääomasijoitustoimiala näissä maissa kehittyy. Vastaavalla tavalla kuin 

ruotsalaiset pääomasijoitusrahastot sijoittavat esim. suomalaisiin tai norjalaisiin kasvuyrityksiin, niin myös 

suomalaiset pääomasijoitusrahastot sijoittavat ruotsalaisiin tai virolaisiin kasvuyrityksiin. 

Teollisuussijoituksen sijoituskohteena olevien suomalaisten pääomasijoitusrahastojen sijoituksista 

kohdistuu Suomen ulkopuolelle noin 25 %. 

 

Myös muualta Euroopasta ja osin kauempaakin tulevat pääomasijoitusrahastot ja -yhtiöt ovat viime aikoina 

löytäneet lisääntyvässä määrin pohjoismaiset kasvuyhtiöt. Teollisuussijoitus pyrkii toiminnallaan 

edistämään tätä kansainvälistymiskehitystä sekä suorien että rahastosijoitusten kautta.  Tavoitteena on 

tukea kasvuyritysten kansainvälistä kasvua edistämällä kansainvälisten sijoittajien pääoman ja osaamisen 

kanavoitumista Suomeen. Rahastosijoituksilla ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin tuodaan rahastoja 

Suomeen aktiivisiksi sijoittajaksi ja vastaavasti suorilla sijoituksilla Teollisuussijoitus tarjoaa ulkomaisille 

pääomasijoittajille osaavan ja luotettavan paikallisen kumppanin. 

 

Teollisuussijoitus on edistänyt kansainvälisen sijoittajaverkostonsa kautta yhteensä 622 milj. euron 

ulkomaisia sijoituksia suomalaisiin sijoituskohteisiin vuosina 2011 – 2015, joista 395 milj. euroa kohdistui 

rahastoihin ja vastaavasti 227 milj. euroa suoriin sijoituksiin. Teollisuussijoituksella on ollut myös merkittävä 

rooli Euroopan investointirahaston yhteensä 320 milj. euron sijoitusten katalysoimisessa suomalaisiin 

pääomasijoitusrahastoihin vuosien 1995 – 2015 aikana. 

 

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota Teollisuusijoituksen rahoituksen kohteena olevien ulkomaisten 

yritysten määrään suhteessa kotimaisiin ja toteaa, että 54 % rahoituksen kohteena olevista yhtiöistä on 

ulkomaisia.  Yritysten kappalemäärän rinnalla on olennaista tarkastella myös pääomien kanavoitumista 

koti- ja ulkomaisiin yhtiöihin. Euromääräisesti tarkastellen sijoituksista on kohdistunut 32 % ulkomaisiin 

yrityksiin ja 68 % suomalaisiin.  

 

Ulkomaiset rahastot ovat keskimäärin merkittävästi suurempia kuin suomalaiset vastaavat rahastot ja siten 

niiden kohdeyhtiöiden määrä on myös suurempi kuin kotimaisten rahastojen. Tästä johtuen ulkomaisiin 

rahastoihin tehdyt sijoitukset kohdistuvat keskimäärin suurempaan joukkoon yrityksiä yhtä 

rahastosijoitusta kohti. Vastaavasti Teollisuussijoituksen rahoituksen osuus rahaston kokonaispääomasta 

on pienempi ja samalla kuhunkin yritykseen kohdistuvasta kokonaisrahoituksesta pienempi. Jatkossa 

Teollisuussijoitus raportoi rahoituksensa kohteena olevien ulkomaisten yritysten määrän ja niihin 

kohdistuneen rahoituksen vuosikertomuksessaan. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisessä pääomasijoitusmarkkinassa on lähes mahdotonta toteuttaa 

rahastosijoituksia siten, että ne kohdistuvat pelkästään suomalaisiin yrityksiin. Jos tällaisia rajoituksia 

haluttaisiin asettaa valtion pääomasijoitustoiminnalle, niin seurauksena olisi markkinahäiriötä, jotka 

haittaisivat tai jopa estäisivät pääomien vapaata hakeutumista parhaisiin sijoituskohteisiin sekä 

kansainvälisten sijoitusten ja osaamisen hakeutumista Suomeen. 

 

Vaikuttavuusarviointi 

 

Teollisuussijoitus yhtyy tarkastusviraston kannanottoon vaikuttavuusarvioinnin tärkeydestä ja tarpeesta 

kehittää vaikuttavuusmittausta edelleen. Vaikuttavuusarviointia ryhdyttiin kehittämään 

Teollisuussijoituksessa 2010-luvun alussa ja nykyisin se perustuu vuosittain toteutettavaan kyselyyn, jonka 

avulla kerätään arviointiin tarvittava tieto suorien sijoitusten kohdeyrityksiltä ja rahastojen 

hallinnointiyhtiöiltä, jota edelleen keräävät tiedon rahastojen kohdeyhtiöiltä. Tähän mennessä tiedonkeruu 

on kohdistunut varsin yksinkertaisiin indikaattoreihin, joiden avulla saadaan selville yritysten kasvu 

liikevaihdolla ja työpaikoilla mitattuna. Lisäksi seurataan yhtiöiden Suomesta tapahtuvan viennin kehitystä 

ja yhtiöiden kannattavuutta sekä yksityisen ja kansainvälisen pääoman katalysointia sijoituskohteisiin. 

 

Talouden kasvun edistämisen ohella Teollisuussijoituksen vaikuttavuustavoitteena on suomalaisen 

pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen, minkä toteutumista mitataan mm. uusilla alalle tulleilla toimijoilla 

sekä yksityisen ja kansainvälisen pääoman kanavoitumisena Teollisuussijoituksen sijoituskohteisiin. 

Vaikuttavuusarvioinnin tulokset raportoidaan  vuosittain julkaistavassa katsauksessa. 

 

Vaikuttavuusmittaus on metodologisesti haastavaa ja luotettavan tiedon hankkiminen vaikuttavuudesta on 

työmäärältään merkittävä. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry toteuttaa myös suomalaisen 

pääomasijoitustoimialan vaikuttavuusarviointia ja julkaisee siihen liittyviä tutkimuksia ja katsauksia. 

Yhdistyksen vaikuttavuusarviointi perustuu vuosittain toteuttavaan jäsenistölle kohdistettavaan kyselyyn, 

jonka avulla saadaan selville perusindikaattorit vaikuttavuudesta. Lisäksi yhdistys toteuttaa 2 – 3 vuoden 

välein laajemman tutkimuksen, jossa arvioidaan vaikuttavuutta perusteellisemmin ja luotettavampaa 

metodologiaa käyttäen. Pääomasijoitusyhdistykset eri puolilla maailmaa toteuttavat vastaavia 

vaikuttavuustutkimuksia ja usein niiden tutkimusasetelmana on verrata pääomasijoituksen saaneiden 

yritysten ja mahdollisimman tarkasti valittujen verrokkiyritysten kehitystä keskenään. 

 

Tarkastusvirasto nostaa esiin kysymyksen vaikuttavuuden pysyvyydestä ja yhtiöiden kehityksestä 

sijoituksesta irtautumisen jälkeen. Kysymys on erittäin mielenkiintoinen ja ansaitsisi tulla arvioiduksi. 

Aiheesta on keskusteltu myös Suomen pääomasijoitusyhdistyksessä ja pohdittu mahdollisuutta toteuttaa 

tutkimus, jossa tätä selvitettäisiin. Haasteeksi tässä on koettu luotettavan tiedon saanti yrityksistä sen 

jälkeen, kun sijoittaja on irtautunut sijoituksesta.  

 

Koko toimialan kattavat vaikuttavuustutkimukset eivät luonnollisesti tarjoa luotettavaa tietoa 

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan vaikuttavuudesta. Niiden voidaan kuitenkin katsoa jossain määrin 

edustavasti kuvaavan myös Teollisuussijoituksen toiminnan vaikuttavuutta sillä perusteella, että 
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Teollisuussijoitus toteuttaa sijoituksensa aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja yhdenmukaisilla 

ehdoilla.  

 

Teollisuussijoituksen vaikuttavuusarviointia ja –tutkimusta pyritään jatkossa kehittämään luotettavammaksi 

niin metodologisesti kuin arvioinnissa käytettävän tietoaineistonkin osalta. Tarkastuskertomusluonnoksessa 

esiin nostetut näkökulmat kielteisten vaikutuksen arvioinnista ja epäonnistuneiden sijoitusten mukaan 

ottamisesta pyritään huomioimaan tulevissa tutkimuksissa. Tämä edellyttää resurssien varaamista tähän 

tarkoitukseen sekä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Osana kehittämistyötä on tarpeen 

perehtyä myös muiden maiden vastaavien organisaatioiden käytäntöihin vaikuttavuusmittauksen alueella. 

 
Kasvurahastojen Rahasto III:n pääomitus ja markkinatarve 

 

Tarkastusvirasto tuo esiin tarkastuskertomusluonnoksessa markkinatarvetta kuvaavana yksityiskohtana 

Kasvurahastojen Rahasto III –rahaston (jäljempänä KRR III) pääomitussuunnitelman, joka on 35 milj. euroa 

ollen puolet vähemmän kuin valtion sijoitus aikaisempiin Kasvurahastojen rahastoihin. 

 

Teollisuussijoitus haluaa tuoda julki, että valtion suunniteltu pääomitus 35 milj. euroa KRR III:een ei vielä 

sellaisenaan ole lopullinen kannanotto siihen, minkä suuruinen Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus KRR 

III:een tulee olemaan. Teollisuussijoituksen näkemyksen mukaan KRR III:lle on selkeä tarve ja markkinan 

kokoon nähden sopiva KRR III:n koko on noin 130 - 175 milj. euroa. KRR I on kooltaan 135 milj. euroa ja KRR 

II vastaavasti 130 milj. euroa. KRR I tuli aikoinaan täyteen sijoitetuksi viidessä vuodessa. KRR II:n arvioidaan 

tulevan sijoitetuksi sille varattua sijoituskautta nopeammin. Tämä on selkeä indikaatio siitä, että 

markkinassa on tarvetta KRR III:lle ja että edellä mainittu rahaston tavoitekoko on oikein mitoitettu 

markkinaan nähden. Tämän hetkinen arvio on, että Teollisuussijoituksen sitoumus KRR III:een tulee 

olemaan noin 50 – 60 milj. euroa, jotta edellä mainittu tavoitekoko saavutetaan. 

 

 

Valtion sijoitusten reaalikasvu 

 

Tarkastusvirasto toteaa tarkastuskertomusluonnoksessaan, että Työ- ja elinkeinoministeriön 

Teollisuussijoitukselle asettama pitkän aikavälin omistajapoliittinen tavoite oman pääoman reaalikasvusta 

ei ole toteutunut. 

 

Teollisuussijoitus pitää tulkintaa oikeana, mutta haluaa samalla tuoda julki, että tarkasteluhetkenä 

käytettävissä ollut vuoden 2014 tilinpäätös on yhtiön oman seurannan perusteella ainoa hetki yhtiön 

historiassa, jolloin em. omistajapoliittinen tavoite ei ole toteutunut. Pääomasijoitustoimiala, ollessaan 

suoraan riippuvainen vallitsevasta markkinatilanteesta ja –kehityksestä, on erittäin suhdanneherkkä ja 

taloudellinen tulos vaihtelee voimakkaasti kuten Teollisuussijoituksenkin tuloshistoria osoittaa. 

 

Teollisuussijoituksen vuoden 2015 tilinpäätöksessä tulos oli verojen jälkeen 86,4 milj. euroa positiivinen, 

minkä seurauksena em. omistajapoliittinen tavoite toteutuu. Hyvän tuloksen taustalla ovat lukuisat 
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positiiviset irtautumiset sekä suorista sijoituksista että rahastojen kohdeyrityksistä. Myös kohdeyritysten 

arvostuksissa tapahtui merkittävää positiivista kehitystä. Yhtiön toimintahistorian aikana kertyneet 

voittovarat tilikauden 2015 tulos mukaan lukien ovat yhteensä 213 milj. euroa.  

 

Kunnioittavasti  
Suomen Teollisuussijoitus Oy 
Martin Backman, Henri Grundstén 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto
Tuloksellisuustarkastuksen yksikkö
PL 1119
00101 Helsinki

Viite
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Tekes Pääomasijoitus Oy:n lausunto val-
tion pääomasijoitustoimintaa koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta
Dnro 219/54/2014

Tekes Pääomasijoitus Oy:n toiminnasta

Tekes Pääomasijoitus Oy (jäljempänä myös ”Yhtiö”) aloitti toimintansa vuon-
na 2014. Yhtiötä koskeva laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin
sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä tuli voimaan
1.3.2014 ja yhtiön sijoitustoiminnan aloittamisen edellyttämä Euroopan ko-
mission asetus (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, jäljempänä
myös ”RPA”)  1.7.2014. Yhtiön henkilöstö oli aloittanut toimintansa Yhtiön
palveluksessa 1.4.2014 ja 2.5.2014. Yhtiön hallitus hyväksyi sijoituspolitiikan
elokuussa 2014 ja sijoitushakemusten vastaanottaminen voitiin aloittaa
25.8.2014 kun Yhtiön riskirahoitusohjelma oli ilmoitettu Euroopan komissiolle.
Lokakuussa 2014 Yhtiö osti Finnvera Oyj:n tytäryhtiöltä, Veraventure Oy:ltä,
sen osuudet kuudessa eri alkavan vaiheen pääomarahastossa, ns. Vigo -
rahastoissa.

Alkavan vaiheen pääomasijoitusmarkkina Suomessa oli yhtiön aloittaessa, ja
on edelleen, kehittymätön, eikä rahastojen hallinnoinnista kiinnostuneiden
määrää voitu etukäteen arvioida. Yhtiö asetti tavoitteeksi tehdä 2 - 4 sijoitusta
vuodessa. Rahastokoko asetettiin enintään noin 20 miljoonaan euroon ja Yh-
tiön sijoitussitoumuksen määrä yhteen rahastoon enintään noin 6 miljoonaan
euroon, kuitenkin enintään 50 prosenttia rahaston pääomista. Yhtiön RPA:een
perustuva riskirahoitusohjelma mahdollistaa voitonjaon epäsymmetrian sijoi-
tuksissa. Enintään noin 20 miljoonan euron alkavan vaiheen venture-rahaston
kerääminen pääosin ensikertalaisten hallinnointitiimien toimesta olisi realistis-
ta ottaen myös huomioon, että sijoitukset tehtäisiin pääosin suomalaisiin koh-
deyrityksiin. Kuuden miljoonan euron sijoitussitoumus olisi 20 miljoonan euron
rahastossakin merkittävä ja voitonjaon epäsymmetrialla (silloin kun sitä käyte-
tään) olisi merkitystä rahaston muille sijoittajille. Tekes Pääomasijoitus Oy:n ja
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n työnjaosta venture sijoittamisessa on sovittu
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työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n, Innovaatiorahoi-
tuskeskus Tekesin ja Tekes Pääomasijoitus Oy:n kesken.  Suomen Teolli-
suussijoitus Oy tekee venture rahastosijoituksia suurempiin tai laajemmalla
maantieteellisellä fokuksella toimiviin alkavan vaiheen rahastoihin sekä alka-
van kasvuvaiheen rahastoihin.  Yhtiö ja Suomen Teollisuussijoitus Oy toimivat
hyvässä yhteistyössä niin, että venture-markkinaan ei jää väliinputoajia rahas-
tokoon tai fokuksen perusteella.

Yhtiön toiminta lähti positiivisesti liikkeelle ja toiminnan alusta kesäkuun 2016
alkuun mennessä Yhtiössä on kirjattu yli 40 tunnustelutapaamista alkavan
vaiheen rahastojen hallinnoinnista kiinnostuneiden tahojen kanssa (vertaa
markkinatoimijoiden määrään jäljempänä). Vuoden 2015 alkupuolella saatiin
ensimmäiset sijoitushakemukset ja vuoden aikana yhteensä kuusi hakemus-
ta. Toteutuneita rahastoja vuonna 2015 oli kaksi. Vuoden 2016 aikana on tä-
hän mennessä saatu kolme sijoitushakemusta. Yhteistä prosesseille on ollut
se, että Yhtiön ehdollista päätöstä haetaan ensin ja sen jälkeen yksityiset si-
joittavat tekevät omat sijoituspäätöksensä. Rahastoprosessin ajallisesta kes-
tosta ei vielä voida vetää kokemukseen perustuvia johtopäätöksiä. Ensimmäi-
set prosessit olivat poikkeuksellisen nopeita. Yhtiö arvioi, että normaalisti uu-
den rahaston kerääminen kestää 1 – 1,5 vuotta. Aikajänne sisältää myös
ajan, jonka hallinnointitiimi Yhtiön ehdollisen sijoituspäätöksen jälkeen käyttää
varainkeruuseen yksityisiltä sijoittajilta.

Yhtiö on toteuttanut markkinoiden kehittämistehtäväänsä myös järjestämällä
alkavan vaiheen pääomarahastojen hallinnoinnista kiinnostuneille kaksi tilai-
suutta, joissa kokeneemmat alan toimijat jakavat kokemuksiaan eri rahasto-
toiminnan alueilta, keskustelemalla aktiivisesti yksityisten sijoittajien, pääoma-
sijoitustoimialan edustajien, yliopistojen kaupallistamisvastaavien ja finanssi-
valvonnan kanssa. Pääomasijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja verkos-
toituminen on merkittävä tekijä sekä rahastosijoittajalle että rahaston hallin-
nointitiimille näiden matkalla menestykseen. Vastaavaa kehittämistoimintaa
tullaan jatkamaan edelleen.

Näkemyksiä alkavan vaiheen pääomasijoitusmarkkinasta

Nuoret yritykset työllistävät ja vaikuttavat talouden uudistumiseen. Huomatta-
va osa uusista työpaikoista syntyy nuorissa yrityksissä. Ne uudistavat toimi-
alarakenteita, haastavat suuria yrityksiä uudistumaan sekä luovat esimerkkejä
joustavasta, riskiä ottavasta ja kasvavasta yritystoiminnasta. Alkavan vaiheen
pääomasijoittamisella on olennainen merkitys innovatiivisten ja nopeaa kan-
sainvälistä kasvua haluavien yritysten syntymiseen ja kasvuun.

Pääomatarjonnan lisäksi pääomasijoittajat tuovat sijoituskohteina oleville yri-
tyksille ja yrittäjille liiketoiminta- ja toimialaosaamistaan, kokemustaan, kon-
taktejaan ja etenkin verkostojaan kasvun, arvonnousun ja jatkosijoituskierros-
ten varmistamiseksi. Suomalaisten yritysten on heti alkuvaiheesta hakeudut-
tava pieniltä kotimarkkinoiltaan kansainvälisille markkinoille varmistaakseen
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skaalautumisensa ja arvonnousunsa – osaava sitoutunut pääomasijoittaja
verkostoineen on merkittävä lisäarvo startupeille.

Alkavan vaiheen pääomasijoittaminen on Suomessa ollut alipalveltu alue.
Venture-sijoituksia suomalaisiin kohdeyrityksiin on Suomen Pääomasijoi-
tusyhdistyksen tilastojen mukaan tehty viimeisen viiden vuoden aikana vuosit-
tain sadan miljoonan euron molemmin puolin. Varhaisimman vaiheen, sie-
menvaiheen, suomalaisiin kohdeyrityksiin tehdyt sijoitusmäärät ovat olleet
vain muutamia miljoonia euroja vuodessa.

Venture-pääomasijoitusyhtiöitä Suomessa on Yhtiön arvion mukaan noin 20,
sisältäen myös valtion omistamat toimijat. Aktiivisia toimijoita eli toimijoita, jot-
ka voisivat tehdä ensisijoituksia kohdeyhtiöihin, on selvästi vähemmän. Erityi-
sesti siemenvaiheen toimijoita ja siemenvaiheeseen sijoitettavaa pääomaa on
vähän. Markkinat eivät ole kasvaneet ja uuden pääomarahastotoimijan on ol-
lut vaikea tulla alalle.

Valtion osuus alkavien yritysten rahoituksesta on ollut merkittävä. Innovaa-
tiorahoituskeskus Tekesin osuus alkavien yritysten rahoituksesta on vaihdellut
40 – 50 prosentin välillä. Julkisten sijoittajien merkitys uusien venture-
rahastojen sijoittajina ja rahastojen syntymiselle on ollut elintärkeä, erityisesti
Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Kasvurahastojen Rahastot. Yhteenlaskettuna
julkista pääomaa on huomattava määrä alkavien yritysten pääomituksesta ja
rahoituksesta. Alkavilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta lainanottoon pankista,
koska rahoitus vaatii vakiintuneisuutta, positiivista toimintahistoriaa, liiketoi-
minnan, kannattavuuden ja kassavirran ennustettavuutta sekä vakuuksia. Yh-
tiö on osallistunut Innovaatiorahoituskeskus Tekesin johdolla startup-
strategian ja toimintasuunnitelman laatimiseen. Tavoitteeksi asetettiin, että
yksityisten sijoitusten osuus kasvaa niin, että julkinen varhaisen vaiheen ra-
hoitus on noin 30 prosenttia rahoitusmarkkinasta vuonna 2020. Tavoitteen
saavuttaminen edellyttää paitsi kasvuhakuisten lupaavien yritysten menesty-
mistä, myös rahoittaja- ja sijoittajapohjan laajenemista.

Yhtiön yhtenä tavoitteena on yksityisten sijoittajien aiempaa suurempi kiinnos-
tuminen alkavan vaiheen pääomasijoittamisesta ja saada lisää yksityistä pää-
omaa markkinoille. Rahastojen syntymisen ja pääomasijoitusyhtiöiden toimin-
nan jatkuvuuden kannalta instituutiosijoittajien mukaantulolla ja sijoituksilla
rahastoihin on tärkeä merkitys. Pitkällä aikavälillä markkinoiden kehittyminen
edellyttää myös sijoittajapohjan edelleen kasvattamista ja ulkomaisten sijoitta-
jien mukaantuloa rahastokokojen ja maantieteellisten fokusalueiden laajentu-
essa. Yhtiön toteutuneet kaksi sijoitusta ovat osoittaneet, miten tärkeää on,
että markkinoilla on myös alkavan vaiheen rahastohankkeisiin erikoistunut si-
joittaja. Yhtiön tekemien sijoituspäätösten jälkeen useat yksityiset sijoittajat,
mukaan lukien eläkesijoittajia, ovat tehneet myönteiset sijoituspäätökset
mahdollistaen rahastojen syntymisen.
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Eräitä huomioita tarkastuskertomusluonnoksesta

Epäsymmetrian käyttäminen, kertomusluonnoksen 2 kappale, sivu 10

Yhtiö tekee päätöksen epäsymmetrian käyttämisestä rahastosijoituksissaan
tapauskohtaisesti. Yhtiö ei näe perustetta kertomusluonnoksessa esitetylle
kannanotolle, että epäsymmetrian käyttämisestä olisi vaikea poiketa.

Pääoman sitoutuminen, kertomusluonnoksen kappale 5.1, sivu 34

Pääomarahaston kohdeyritykset valitaan rahaston ensimmäisten toiminta-
vuosien, sijoitusjakson aikana. Tämä jakso on tyypillisesti 3 – 5 vuotta ja kos-
kee koko toimialaa, ei vain Yhtiön pääomarahastokohteita. Kun ensisijoitukset
on tehty, rahaston kaikki kohdeyritykset on valittu. Tyypillisesti venture-
pääomarahastot varaavat ensisijoitusten tekemiseen 30 – 40 prosenttia ra-
haston kokonaispääomasta ja loppupääoma käytetään sijoituksina lisäsijoi-
tuskriteerit täyttäviin kohdeyrityksiin näiden kasvun ja arvonnousun toteutta-
miseksi ja pääomaa tarvitaan myös rahaston kuluja varten. Yritysvaikutusten
syntymisen ja rahaston taloudellisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että
sijoitukset alkavan vaiheen kohdeyrityksiin tehdään ensi- ja lisäsijoituksina si-
joituskriteerien toteutumiseen perustuen eli johtavat arvonnousuun.

Pääomarahastotoiminnassa hallinnointiyhtiöllä on varmuus sijoituksiin tarvit-
tavien pääomien olemassaolosta ja voi toteuttaa sijoitusstrategiaansa pitkä-
jänteisesti ja tavoitteellisesti. Pääomarahastoihin sijoittava taho puolestaan
toimii tehokkaasti sijoittamalla ajan yli useaan rahastoon voiden vivuttaa pää-
omaa ja osaamista. Pääomarahastojen hallinnointitiimit tietävät, että heidän
tulee menestyä jokaisen rahastonsa sijoitus- ja arvonnostotyössä voidakseen
kerätä uusia rahastoja ja varmistaa oman liiketoimintansa jatkuvuus.

Lausunto tarkastusviraston suosituksista

Kohta 1:

Tekes ja Tekes Pääomasijoitus Oy puoltavat pääomamarkkinoiden kokonais-
tarkastelun tekemistä osana valtion pääomasijoitusstrategiaa

Kohta 2:

Tekes ja Tekes Pääomasijoitus Oy esittävät kantanaan, että vaikutuksia seu-
rataan sijoitusajalta, ei irtautumisen jälkeen. Omistusajan jälkeen sijoittajan on
vaikea tai mahdotonta seurannan edellyttämällä tasolla seurata yhtiötä eikä
sijoittaja enää voi vaikuttaa entisen sijoituskohteen toimintaan tai menestyk-
seen.

Kohta 3:



Sis LAUSUNTO 5 (5)

1.6.2016 DM 1645766

Tekes ja Tekes Pääomasijoitus Oy esittävät kantanaan, että valtioneuvoston
asetuksen sijaan ulkomaille sijoittamista ohjattaisiin työ- ja elinkeinoministeri-
ön ohjauskirjeissä tai muuten. Ohjauskirje on joustava tapa toimia ja sitä kaut-
ta voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti.

Allekirjoitukset

Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 2016

Pekka Soini           Esko Raunio
Pääjohtaja             Toimitusjohtaja
(asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti)

Liitteet
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