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Euroopan suurin ja aktiivisin

• Valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys

• Yli 660 jäsentä

• Toiminta-alueena yhä vahvemmin #NewNordics

• Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto 2017

• Rewarded as the ”Best performing European 
business angel network” by EBAN in 2012 & 2014



Vuoden 2018 sijoitustilastoista

• Vastausprosentti ennätyksellinen 68%  (50%)

• Ennätykselliset 773 transaktiota (587)

• 83 vastaajaa sijoitti yli 100 000 €



Bisnesenkelisijoitusten tunnuslukuja



Sijoituksen saaneet yritykset



Aikaisen vaiheen sijoitukset



Bisnesenkelisijoitus 435 startupiin 2018



Bisnesenkelit
sijoittivat yhteensä ~240 000 000 €

~1900 startup-yritykseen

Bisnesenkelisijoitukset 2010-18



• Käytännöt ja luvut vakiintuvat vähitellen
• Toiminta ja sen tukeminen ammattimaistuu
• Startup-sijoittaminen on Suomelle tärkeää

liiketoimintaa - ei hupparihörhöilyä

• Bisnesenkelit kouluttautuvat ja sertifioituvat

Keskeisiä huomioita



FiBAN esittää kahta mallia bisnesenkeleiden 
verokannustimiksi: 

• Uudelleensijoitettujen varojen 
luovutusvoittoverotuksen lykkääminen

• Luovutustappioiden takautuva vähennys

Terveisiä tulevalle hallitukselle



• Luovutusvoittojen korkea verotus heikentää varhaisen 
vaiheen startup-sijoitusten määrää ja laatua.

• 2017 varhaisen vaiheen sijoittamisen verokannustimia 
oli käytössä 12 Euroopan Unionin jäsenvaltiossa. 
Useissa jäsenvaltioissa oli käytössä useampia tällaisia 
kannustimia.

Enkelisijoitustoiminnan verotus: 
Haaste vai mahdollisuus?

Euroopan komission raportti ” Effectiveness of tax incentives for venture capital and business 
angels to foster the investment of SMEs and start-ups” (2017)



Parhaiten varhaisen vaiheen verokannustimen tavoitteet 
täyttivät 

• Iso-Britannian Seed Enterprise Investment Scheme, 
Enterprise Investment Scheme, Social Investment Tax 
Relief, Venture Capital Trust

• Ranskan ”Mandelin” verovähennys

• Saksan INVEST – Venture Capital Grant.

Hyviä esimerkkejä löytyy

Euroopan komission raportti ” Effectiveness of tax incentives for venture capital and business 
angels to foster the investment of SMEs and start-ups” s. 16-17 (2017)
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Enkelisijoittaminen kehittyy
- kansainvälistyy ja monimuotoistuu

• FiBAN Follow

• EBAN Helsinki 2019

• Impact Investing on tärkeä osa yhteiskuntamme
kehittämistä

• Monimuotoisuus: perustajat, yritykset ja sijoittajat



Reidar.Wasenius@FiBAN.org 

0400 432 100

Janne.Jormalainen@FiBAN.org 

050 556 2032

Kerromme mielellämme lisää


