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Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle 
 
Tulevaisuuden Supercellit pelastettava: Tarvitaan uusi 200 miljoonan euron 
rahoitusohjelma aikaisen vaiheen startupeille kriisiajan ylittämiseksi 
 
Kansantalouden pitkäjänteisen kehittämisen ja koko kasvuyritysekosysteemin kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää turvata nopeaan kasvuun ja globaaleille markkinoille tähtäävien yritysten 
toimintaedellytykset niiden kasvun kaikissa vaiheissa. Startup-yhtiöiden rahoituksen 
jatkuvuus on varmistettava uusin oman pääoman ehtoisin rahoitusinstrumentein, sillä 
rahoituksen saatavuudessa on odotettavissa merkittäviä häiriöitä kansainvälisten sijoittajien 
vetäytyessä kotimaisilta markkinoilta. Yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen on 
lisäksi tärkeä viesti kansainvälisille sijoittajille: kun rahoitusmarkkinat jälleen avautuvat, 
Suomeen kannattaa sijoittaa. 
 
Startup-yhtiöille koronakriisin aiheuttamat seuraukset ovat kriittisiä, koska startupit ovat riippuvaisia 
ulkopuolisesta rahoituksesta. Koronakriisi vaikeuttaa startup-yritysten toimintaa kahdesta suunnasta: 
Uudet rahoittajat vetäytyvät pois startup-sijoituksista ja samaan aikaan tuotteiden ja palveluiden 
kysyntä vähentyy merkittävästi. Startup-yhtiöissä kriisi näkyy 6–9 kuukauden päästä, kun 
nykyinen rahoitus ja oma pääoma ei enää riitä toiminnan jatkamiseen.  
 
Ulkomaisten sijoittajien osuus startup-sijoituksissa on vuositasolla noin 300 miljoonaa euroa, mikä on 
60 % startup-yritysten saamista sijoituksista. Nämä pääomat ovat vetäytymässä koronakriisin 
seurauksena Suomesta, minkä vuoksi tarvitsemme pikaisia kansallisia ratkaisuja startup-
toimintaympäristön vakauttamiseksi kriisitilanteessa. Jos koronakriisi pääsee vaikuttamaan samalla 
tavalla kuin edellisessä finanssikriisissä, meillä on voi olla edessämme ainakin viiden vuoden työ, 
kunnes pääsemme startup-sijoituksissa takaisin kriisiä edeltävään vuoden 2019 tasoon.  
 
Seuraavaan on koottu Pääomasijoittajat ry:n ehdotukset, jotta voimme lieventää kriisiajan 
vaikutuksia startup-yritysten toimintaan ja rahoituksen saatavuuteen kriisin aikana ja jotta 
pääsemme takaisin viime vuoden tavoitetasoon mahdollisimman pian kriisiajan jälkeen: 
 

1. Lupaaville aikaisen vaiheen startup-yrityksille uusi 200 miljoonan euron rahoitusohjelma 

Kriisiajan yli voidaan päästä uudella 200 miljoonan euron rahoitusohjelmalla, jolla voitaisiin varmistaa 
noin 200-300 lupaavimman yhtiön rahoitus ja kasvu. Rahoitus tulisi suunnata yhtiöille, joilla on 
uskottava ja toteuttamiskelpoinen kahden vuoden liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma. 
Kertaluontoinen rahoitus voisi olla kooltaan 250k€, 500k€, 1M€ tai 2M€ per yhtiö. Rahoituksen tulisi 
olla oman pääoman ehtoista, sillä se parantaa yhtiön vakavaraisuutta ja rahoituskelpoisuutta 
lainarahoittajien näkökulmasta. Oman pääoman ehtoisuus voidaan toteuttaa vaihtovelkakirjalainana 
tai suorana tukena. 

Rahoituksen tärkeä edellytys olisi myös se, että yhtiön nykyiset omistajat ja mahdolliset muut uudet 
sijoittajat osallistuvat oman pääoman ehtoiseen rahoitusjärjestelyyn vähintään 30 %:n osuudella 
kokonaisrahoituksesta. Tämän lisäksi oman pääoman ehtoinen Business Finlandin hallinnoima ja 
Finnveran takaama vaihtovelkakirjalaina antaisi mahdollisuuden lainarahoituksen kahden vuoden 
korottomaan takaisinmaksuun, sekä korkoineen esimerkiksi 5-7 vuoden kuluessa. Järjestely takaisi 
riittävän kokoluokan ja kyse olisi lainasta, jonka yhtiö lähtökohtaisesti maksaa takaisin. Ohjelmassa 
voitaisiin käyttää myös vaihtovelkakirjalainoja ja avustuksia samassa suhteessa.  

Ehdotuksella varmistettaisiin Suomen talouskasvun tulevaisuuden selkärankana toimivien 
startup- ja kasvuyhtiöiden rahoituksen saatavuus kriisiaikana hyödyntäen jo toimivia 
rahoituskanavia ja asiakassuhteita sekä tiivistä yhteistyötä yksityisten rahoittajien ja valtion eri 
toimijoiden välillä. 
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2. Tesin keinot auttaa lupaavimpia globaaleille markkinoille tähtääviä startup-yhtiöitä selvitettävä 
kehysriiheen mennessä 

 
Teollisuussijoitukselle eli Tesille tulisi rakentaa mahdollisuus auttaa globaaleille markkinoille 
tähtäävät Suomen lupaavimmat kasvustartup-yritykset kriisiajan yli suorin sijoituksin. Nämä 
sijoitukset voitaisiin kohdistaa startup-yhtiöihin, jotka ovat jo nyt 1) toiminnassaan vahvassa 
kansainvälisen skaalauksen vaiheessa ja 2) joiden liiketoimintasuunnitelmat ovat odottamatta 
häiriintyneet koronakriisin johdosta ja 3) joissa Tesi näkee pitkän aikavälin arvonnousupotentiaalia. 
Rahoitus voisi kohdistua sekä A- että B-rahoituskierrosaukon paikkaamiseen. Sijoitukset olisivat 
luonteeltaan oman pääoman ehtoisia. Tesin rooli on tärkeä, koska muut jo julkaistut kriisiajan 
rahoitusvaihtoehdot eivät välttämättä sovi startup-yritysten toiminnan luonteeseen.  
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