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DIVERSITEETTISELVITYS

KPMG:n ja Pääomasijoittajat ry:n tekemä 
selvitys tarkastelee sukupuolidiversiteettiä 
suomalaisten pääomasijoittajien 
portfolioyritysten johtoryhmissä ja 
hallituksissa. Selvityksen kohteena 
ovat ne kotimaisten pääomasijoittajien 
portfolioyritykset, jotka ovat saaneet 
ensisijoituksen selvitykseen vastanneelta 
pääomasijoittajalta vuosien 2010–2020 
aikana. Tiedot perustuvat pääomasijoittajien 
antamiin tietoihin kohdeyrityksistään.

Selvityksen otoksen koko oli yhteensä 
222 buyout- ja venture capital -kategorian 
kohdeyritystä, joista 85 kuului buyout-
kategoriaan ja 137 venture capital 
-kategoriaan.
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TULOKSET

Vuonna 2020 kaikissa pääomasijoittajien 
portfolioyrityksissä naisten osuus 
hallituspaikoista oli 10 %, mikä on vähemmän 
kuin vuonna 2019, jolloin naisia oli hallituksissa 
11 %. Buyout-yrityksissä naisten osuus 
hallituspaikoista oli 13 %, kun edellisenä 
vuonna sama luku oli 14 %. Venture capital 
-kohdeyrityksissä naisten hallituspaikkojen 
osuus pysyi samana, eli 8 %:ssa.

Edellisvuoteen verrattuna nousua on 
hieman: 2019 johtoryhmissä naisia oli 19 
%, kun 2020 vastaava luku on 20 %. Buyout-
yrityksissä naisten osuus johtoryhmissä on 
pysynyt samana molempina vuosina, 24 
%:ssa. Venture capital -sijoituksen saaneiden 
yritysten johtoryhmissä naisten osuus sen 
sijaan on hieman kasvanut: vuonna 2020 
naisia oli johtoryhmissä 18 %, kun aiempana 
vuonna osuus oli 15 %. Graafi: Sukupuolidiversiteetti suomalaisten pääomasijoittajien portfolioyritysten johtoryhmissä ja hallituksissa vuonna 2020

Johtoryhmissä 
naisten osuus pysyi 
hallituspaikkoja 
korkeammalla. 



TAUSTAA

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan pörssin 
ulkopuolista ja usein oman pääoman ehtoista 
yritysrahoitusta, joka tyypillisesti kanavoidaan 
markkinoille pääomasijoitusrahastojen kautta. 
Pääomasijoittajat hallinnoivat rahastoja, 
joiden suurimpina sijoittajina ovat mm. 
työeläkeyhtiöt ja muut institutionaaliset 
sijoittajat. 

Sijoitukset ovat lähtökohtaisesti keskipitkän tai 
pitkän aikavälin investointeja, joille on ominaista 
aktiivinen omistus. Pääomasijoitusten 
omistusajat ovat historiallisesti olleet 
keskimäärin noin viisi vuotta. Aktiivisella 
omistuksella tarkoitetaan sitä, että pääomistaja 
tekee tiiviisti yhteistyötä yhtiön johdon kanssa 
liiketoiminnan kehittämiseksi.

Pääomasijoittaminen on tässä selvityksessä 
jaettu kahteen kategoriaan: venture capital ja 
buyout. Venture capital -sijoitukset kohdistuvat 
aikaisen vaiheen startup-yrityksiin, kun 
taas buyout-sijoitukset kohdistuvat usein 
keskisuuriin yrityksiin, joilla on jo vakiintunutta 
liiketoimintaa.
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