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1. Tiivistelmä

Venture capital -markkina on kehittynyt Suomessa lyhyessä ajassa

merkittävästi. Vuonna 2019 päästiin ennätyslukemiin varainkeruussa ja

kotimaisten Venture Capital -sijoittajien kirjo on monipuolistunut ja

kansainvälistynyt. 

Kotimaiset venture capital -sijoittajat tekivät myös ennätysmäärän

sijoituksia vuonna 2019. 

Suomalaiset startup-yritykset ovat keränneet viime vuosina ennätysmääriä

oman pääoman ehtoisia sijoituksia kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta

saavuttaen jo yli puolen miljardin euron sijoitusten määrän vuositasolla.

BKT:hen suhteutettuna suomalaiset startup-yritykset ovat keränneet toista

vuotta peräkkäin eniten kotimaisia ja ulkomaisia venture capital -sijoituksia

Euroopassa. 

Kuitenkin kotimainen venture capital -markkina on BKT:hen suhteutettuna

vain hieman Euroopan keskiarvoa korkeammalla, ja venture capital -

markkinan koko on esimerkiksi noin puolet pienempi kuin Tanskan venture

capital -markkina.

Startup-sijoituksista yli puolet tulee ulkomaisilta sijoittajilta, yhteensä 295

miljoonaa euroa vuonna 2019. Toistaiseksi ulkomaisten sijoittajien kiinnostus

Suomea kohtaan ei ole vähentynyt koronakriisin aikana. 

Yhteenveto startup- ja venture capital -markkinasta
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Suomalainen buyout-markkina on pysynyt niin varainkeruun, sijoitusten kuin

irtautumistenkin osalta melko tasaisena viime vuodet.

Suomalaisten buyout-sijoittajien sijoituksista noin 90 % kohdistuu

suomalaisten yritysten kasvuun. Sijoituksia on tehty yhteensä 2,2 miljardia

euroa viimeisen viiden vuoden aikana.

Kasvuyhtiöiden saamista sijoituksista noin puolet tulee ulkomaisilta

pääomasijoittajilta. Ilmiötä selittää se, että suomalaisten buyout-

rahastojen kokoluokka rajoittaa niiden osallistumista isompiin

yritysjärjestelyihin, joissa sijoittajana on usein ulkomainen buyout-toimija.

Ulkomaiset pääomasijoittajat tekevät Suomeen keskimäärin 10–20

sijoitusta vuosittain ja sijoitusten keskikoko on huomattavasti suomalaisia

toimijoita suurempi.

Vuosina 2015-2019 kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat ovat

sijoittaneet yhteensä 4,2 miljardia euroa suomalaisiin kasvuyhtiöihin.

Yhteenveto kasvuyhtiö- ja buyout-markkinasta

Kuva 1. Alan vaikuttavuustutkimuksen mukaan pääomasijoittajien omistamien

yritysten kolmen ensimmäisen omistusvuoden aikana liikevaihto on kasvanut

keskimäärin yli 50 % joka vuosi, eli 9 kertaa verrokkiyrityksiä nopeampaa. Samalla

aikavälillä näiden yritysten henkilöstömäärä on kasvanut keskimäärin 23 %

vuodessa, eli viisinkertaisesti verrokkiryhmään nähden.
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Pääomasijoittajat rakentavat tulevaisuuden startup- ja kasvuyhtiöitä ja

uusia työpaikkoja. Aktiivisella kohdeyhtiöiden kehittämisellä saavutetaan

nopeampaa kasvua. Pääomasijoittajien kohdeyhtiöt kasvavat yhdeksän

kertaa nopeammin liikevaihdolla mitattuna ja viisi kertaa nopeammin

henkilöstön määrällä verrattuna saman toimialan ja saman kokoluokan

verrokkiyhtiöihin (kuva 1).

Seuraavan kasvuloikan mahdollistamiseksi keskeistä on aktivoida

kotimainen ja ulkomainen rahastosijoittajakenttä, jotta kotimaisilla

pääomasijoitusrahastoilla on mahdollisuus tukea mahdollisimman monia

lupaavia startup- ja kasvuyhtiötä kasvussa ja kansainvälistymisessä.  

Startup-yhtiöiden osalta on keskeisen tärkeä varmistaa, että sekä siemen-

ja startup-vaiheen yrityksille että kansainvälistymisen kynnyksellä oleville

yrityksille on tarjolla riittävästi rahoitusta ja tarvittaessa

siltarahoitusratkaisuja kriisin ylitse. Uusi Venture Bridge -ohjelma on

olennaisen tärkeä varautumistoimi kansainvälisten sijoittajien mahdolliseen

vetäytymiseen koronakriisin pitkittyessä.

Kasvun pullonkaulaksi ei saa jäädä myöskään osaajapula. Suomen on

oltava houkutteleva maa osaajille. Ulkomaalaislainsäädäntöä on

uudistettava elinkeinopoliittisista lähtökohdista käsin.

Valtion tulee varmistaa, että toimintaympäristö Suomessa on houkutteleva

maailman parhaille startup- ja kasvuyrityksille, sijoittajille ja osaajille. Näin

Suomeen rakennetaan kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia lyhyellä ja

pitkällä aikavälillä.

Tie ulos koronakriisistä
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Pääomasijoittajat ovat aktiivisia ja väliaikaisia kasvuomistajia

listaamattomissa startup- ja kasvuyrityksissä. Rahoituksen lisäksi

pääomasijoittaja tarjoaa kasvuomistajana liiketoimintaosaamisensa,

kokemuksensa ja laajan verkostonsa kohdeyhtiön kasvun tueksi.

Pääomasijoittajat tuovat kohdeyrityksilleen mm. riskinottokykyä,

hallitusosaamista ja rohkeutta kasvaa. Pääomasijoitus onkin merkittävä osa

kaikista kasvuhaluisimpien suomalaisyritysten rahoitusta ja kasvupolkua.

Pääomasijoittajat voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. Venture capital (VC) -sijoittajat tekevät sijoituksia venture capital 

-rahastoista eri kasvuvaiheessa oleviin startupeihin, ja samalla heistä tulee

yrityksen vähemmistöomistajia. 

a. Startup on nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii    

 nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoiminnalla.

2. Buyout-sijoittajat tekevät pääomasijoitusrahastoista sijoituksia

vakiintuneempiin kasvuyrityksiin. Valtaosin buyout-sijoittajat ovat

enemmistöomistajia, mutta markkinoilla toimii myös muutamia

vähemmistösijoituksia tekeviä growth-sijoittajia.

·       

b. Kasvuyritys on yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa

ja potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Liikevaihto voi olla muutamasta

miljoonasta satoihin miljooniin.

2. Johdanto
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Suomalaiset työeläkeyhtiöt ovat pääomasijoitusrahastojen suurin

sijoittajaryhmä, vastaten noin neljäsosasta rahastojen pääomista. 

Vuosina 2015–2019 pääomasijoitusrahastoihin kerättiin varoja 3,2 miljardia

euroa sijoitettavaksi eteenpäin startup- ja kasvuyhtiöihin.

Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittivat 5,2 miljardia euroa noin 1200

startup- ja kasvuyhtiöön vuosina 2015–2019. 

Pääomasijoittajien kohdeyhtiöt työllistävät 70 000 henkilöä (5 %

suomalaisten yritysten henkilöstömäärästä), joista pääosa on buyout-

sijoittajien omistamissa yrityksissä, ja yritysten liikevaihto ennen

koronakriisiä on ollut 22 Mrd€ (5 % suomalaisten yritysten

kokonaisliikevaihdosta). 

Pääomasijoittajien kohdeyritysten keskimääräinen kasvuvauhti on ollut

liikevaihdolla mitattuna 9 kertaa ja henkilöstömäärällä mitattuna 5 kertaa

nopeampaa saman toimialan ja kokoluokan verrokkiyritysten joukkoon

verrattuna (kuva 1). 

Aktiivisella omistajuudella kohdeyhtiöissä saavutettu kasvu näkyy myös

rahastojen tuotoissa ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tilastojen mukaan

pääomasijoitukset ovat yksi tuottoisimmista omaisuuslajeista

rahastosijoittajille.

Pääomasijoittajat ovat tärkeitä myös Helsingin pörssin elinvoimaisuuden

kannalta. Noin puolella viimeisen viiden vuoden aikana pörssilistautuneista

suomalaisista yrityksistä on ollut kasvunsa tukena pääomasijoittaja.

       

     

       

       

      

2.1. Toimialan keskeisiä avainlukuja
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Pääomasijoittajat tuovat ratkaisuja kotimaisten yritysten suurimpiin

kasvuongelmiin. 

Suomen kasvun haasteena on perinteisesti ollut riskien välttämisen

kulttuuri ja heikko kansainvälisyys sekä siitä johtuva keskisuurten

yritysten ja aidosti globaalien yritysten vähäinen määrä.

Pääomasijoittajilla on merkittävä kansantaloudellinen merkitys, sillä

he auttavat yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä,

innovaatioiden kaupallistamisessa ja perinteisten toimialojen

uudistamisessa. Pääomasijoittajien avulla Suomeen luodaan

globaaleilla markkinoilla menestyviä startup-yrityksiä sekä vahvoja

kotimaisia ja kansainvälisiä pk-yrityksiä.

Osaavina, kasvuhakuisina ja hallittuja riskejä ottavina omistajina

pääomasijoittajat ovat dynaaminen voimavara, jota tulee

hyödyntää entistä voimakkaammin kotimaisen kasvun

rakentamisessa. Pääomasijoittajien ja yritysten yhteistyöllä

saavutetaan leveämpi huippuyritysten kärki, mikä tuo kasvua, työtä

ja verotuloja Suomeen.

2.2. Pääomasijoittajien rooli kasvun rakentajina

Kuva 2. Pääomasijoitusten kiertokulku rahastosijoittajilta pääomasijoitusrahastojen

kautta startup- ja kasvuyhtiöihin. Pääomasijoittajat osaavina kasvuomistajina

vauhdittavat kohdeyhtiöiden kasvua ja samalla yhtiöiden arvonnousun myötä

syntyy tuottoja rahastosijoittajille.
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Vuonna 2019 venture capital -rahastojen varainkeruu rikkoi ennätyksiä. Uusia

varoja kerättiin sijoitettavaksi startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin

ennätysmäiset 384 miljoona euroa. 

Muun muassa Lifeline Ventures keräsi Suomen historian suurimman rahaston,

johon kerättiin 130 miljoonan euron edestä varoja. Myös täysin uusia

sijoitustiimejä aloitti ensimmäisen rahastonsa.

Venture capital -rahastotoimijoiden määrä on kasvanut huomattavasti viime

vuosina. Suomeen on myös syntynyt yksittäisille toimialoille sijoittavia rahastoja

muun muassa ruokateknologiaan ja koulutusteknologiaan. Rahastojen

erikoistuminen kertoo venture capital -toimialan kehittymisestä ja

mahdollistaa startupeille parhaan mahdollisen osaamisen kasvupolkunsa

tueksi. 

Suomessa rahastojen varainkeruussa merkittävässä roolissa ovat olleet

Business Finland Venture Capitalin ja Tesin rahastosijoitusohjelmat. 

Julkisen sektorin osuus venture capital -rahastojen varainkeruusta on nyt yli 

30 %. Muutoin varainkeruu koostuu edelleen paljolti kotimaisista pienistä alle

yhden miljoonan euron rahastosijoituksista. Suomesta puuttuu suurempia, yli

miljoonan euron sijoituksia tekeviä rahastosijoittajia, mikä hidastaa ja

vaikeuttaa venture capital -rahastojen varainkeruuta. Suomalaisten

rahastojen pieni koko ei houkuttele myöskään ulkomaisia pääomia.

Ulkomaisten rahastosijoittajien osuus on alle 15 % varainkeruusta.

3. Startupit & 

venture capital -sijoittajat
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Kotimaiset venture capital -sijoittajat sijoittivat vuonna 2019 ennätysmäiset

158 miljoonaa euroa koti- tai ulkomaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen

kasvuyrityksiin. 

Merkittävin kasvu on ollut yksityisen sektorin sijoituksissa sekä sijoituksissa

ulkomaisiin kohdeyhtiöihin. 

Kansainvälisten sijoitusten osuus on jatkanut kasvuaan - vuonna 2019

suomalaiset venture capital -sijoittajat sijoittivat ulkomaisiin kohdeyhtiöihin 45

miljoonaa euroa, eli 28 % koko sijoituspotista. Venture capital -sijoitustoiminnan

kansainvälistymisen myötä kehitetään sijoittajien osaamista ja luodaan

laajempia verkostoja, jolloin pystytään auttamaan kohdeyrityksiä yhä

paremmin kansainvälistymisessä. Kansainvälinen toiminta tekee rahastoista

myös houkuttelevampia ulkomaisisille rahastosijoittajille, joiden osuus

varainkeruussa on toistaiseksi vähäistä. 

Kohdeyhtiöiden myynneissä, eli irtautumisissa, on nähty hyviä onnistumisia,

mutta irtautumisten määrä on pysynyt melko alhaisena. Kohdeyhtiöt ovat

kuitenkin kehittyneet hyvin, ja keränneet isoja jatkorahoituskierroksia. Näin ollen

irtautumisnäkymää pidetään myönteisenä.

Kuva 3. Suomalaisten venture capital -rahastojen varainkeruu
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Vuonna 2019 suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset saivat

ennätykselliset 293 miljoonaa euroa kasvurahoitusta kotimaisilta ja

ulkomaisilta venture capital -sijoittajilta (tiedote 7.4.2020). 

Sijoituspotti jakaantui 176 yrityksen kesken. Suomalaisten startupien ja aikaisen

vaiheen kasvuyritysten venture capital -rahoituksesta suurin osa tulee

ulkomailta – vuonna 2019 summa oli ennätysmäiset 180 miljoonaa euroa, 48 %

enemmän kuin edellisenä vuonna (kuva 4). Kappalemääräisesti ulkomaisten

sijoitusten osuus on kuitenkin pieni – vuosittain noin 30 suomalaista yritystä

saa venture capital -sijoituksen ulkomaalaiselta sijoittajalta. 

Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna suomalaiset yritykset ovat saaneet

Euroopassa eniten venture capital -sijoituksia sekä lyhyellä että pidemmällä

aikavälillä (tiedote 25.5.2020). Kun taas tarkastellaan kotimaisten venture

capital -rahastojen tekemien sijoitusten summaa bruttokansantuotteeseen, on

Suomi vain hieman Euroopan keskiarvoa korkeammalla, ja esimerkiksi noin

puolet pienempi kuin Tanskan venture capital -markkina. Suomen hyvä asema

eurooppalaisessa vertailussa perustuu siis vahvasti kykyyn houkutella

ulkomaisia pääomia suomalaisiin yrityksiin.

Kun huomioon otetaan myös muut sijoittajaryhmät, niin suomalaisiin startup-

ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin sijoitettiin vuonna 2019 kaikkien aikojen

ennätys, yhteensä 511 miljoonaa euroa (kuva 5). 

Pääomasijoittajien sijoitusten lisäksi suomalaisten enkelisijoittajat sijoittivat 54

miljoonaa euroa, muut kotimaiset sijoittajat (mukaan lukien joukkorahoitus) 49

miljoonaa euroa ja muut ulkomaiset sijoittajat (esimerkiksi korporaatiot) 115

miljoonaa euroa. Ulkomaisten sijoitusten euromääräinen kasvu on merkki siitä,

että suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset ovat entistä

laadukkaampia. 
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Kuva 4. Venture capital -sijoitukset suomalaisiin yrityksiin

Kuva 5. Startup-yritysten saamat sijoitukset
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Keväällä 2020 varauduttiin kansainvälisten sijoittajien vetäytymiseen

kotimaisilta markkinoilta. Varautumistarvetta peilattiin finanssikriisin aikaisiin

kokemuksiin. Finanssikriisin seurauksena ulkomaisten venture capital 

-sijoittajien sijoitukset suomalaisiin yrityksiin vähenivät vuodessa 58 % vuosina

2008–2009 (kuva 4). Lisäksi sijoitukset nousivat vasta viisi vuotta myöhemmin

finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Samanaikaisesti kotimaisten sijoittajien

varovaisuus lisääntyi, kun vuonna 2009 kotimaiset venture capital -sijoitukset

vähenivät 44 % edellisvuodesta (kuva 4). Myös rahastojen varainkeruu vaikeutui

finanssikriisin jälkeisinä vuosina rahastosijoittajien vetäytyessä vaihtoehtoisista

sijoitusmuodoista. Aiemmasta noin 200 miljoonan euron vuosittaisesta

varainkeruusta tiputtiin useaksi vuodeksi alle 100 miljoonan vuositasoon (kuva

3).

Nyt Koronapandemian aiheuttamaan mahdolliseen kasvurahoitusshokkiin on

varauduttu hyvin lisäämällä Tesin rahoitusta ja valmiuksia sijoittaa yhdessä

yksityisten venture capital -sijoittajien kanssa sekä aikaisen vaiheen

startupeihin että jo kansainvälisen liiketoiminnan skaalausvaiheeseen

yltäneisiin scale-up-yrityksiin Tesin hallinnoimalla Venture Bridge -ohjelmalla.

Yhtä lailla on ollut tärkeää, että Business Finland Venture Capitalilla ja Tesillä

on mahdollisuus kasvattaa rahastosijoitusten määrää, mikäli markkinatilanne

sitä vaatii. Pääomasijoitusala pitää näitä välttämättöminä

varautumistoimenpiteinä startup-yritysten kasvun varmistamiseksi.

Pääomasijoittajat ry kiittää Suomen hallitusta nopeista varautumistoimista

koronakriisitilanteen ylittämiseksi.

Toistaiseksi Suomen parhaimmat startup-yritykset ovat edelleen keränneet

suuria rahoituskierroksia eikä sijoitusmäärissä ole nähty notkahdusta. Taustalla

vaikuttavat suomalaisten sarjayrittäjien ja pääomasijoittajien hyvät suhteet

kansainväliseen rahoituskenttään ja jo ennen koronakriisiä aloitetut

neuvottelut.

3.1. Vuosi 2020 ja koronakriisi 
venture capital -markkinan näkökulmasta
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Jatkossa kuitenkin rahoituksen kerääminen voi

vaikeutua huomattavasti, jos koronatilanne pitkittyy.

Erityisen kriittistä on seurata, miten alkuvaiheen

startup-yritysten rahoituksen saatavuus kehittyy ja

miten A- ja B-rahoituskierroksia saadaan kriisiaikana

ja sen jälkeen suomalaisille startup-yrityksille.

Koronakriisin ylittäminen edellyttää kunkin

kasvuvaiheen jatkuvaa tarkastelua ja tarvittaessa

jatkotoimia.

Koronakriisi avaa myös uusia

liiketoimintamahdollisuuksia ja kirittää maiden

välistä kilpailua. Tässä tilanteessa ei tulisi keskittyä

ainoastaan koronakriisistä selviämiseen, vaan

Suomen olisi panostettava merkittävästi myös

Suomen kilpailuaseman vahvistamiseen

teknologiaosaajana.

Koronakriisin varautumistoimenpiteiden tavoitteena

on varmistua siitä, että uusien innovaatioiden

kaupallistamiseen riittää rahoitusta siemen- ja

startup-vaiheessa koronakriisin aikana ja sen

jälkeen. Tarvitsemme toimivan

innovaatioekosysteemin ja riittävän

kotimaisen rahoituksen yrityksen jokaiselle

kasvuvaiheelle. Niiden avulla varmistamme, että

kansainvälisten sijoittajien kiinnostus säilyy. Yhä

suuremmat sijoituskierrokset tehdään kotimaisten ja

ulkomaisten sijoittajien yhteistyönä.

Erityisen kriittistä on seurata, miten alkuvaiheen

startup-yritysten rahoituksen saatavuus kehittyy ja

miten A- ja B-rahoituskierroksia saadaan kriisiaikana

ja sen jälkeen suomalaisille startup-yrityksille.
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Suomalainen buyout-markkina on pysynyt niin varainkeruun, sijoitusten kuin

irtautumistenkin osalta melko tasaisena viime vuodet. 

Vuoden 2019 aikana suomalaiset buyout-vaiheen pääomasijoittajat keräsivät

yhteensä 535 miljoonan euron edestä uusia varoja rahastosijoittajilta. Buyout-

sijoittajakenttään on viime vuosina perustettu muutama uusi, usein

vähemmistösijoituksiin keskittynyt, kotimainen rahasto.

Buyout-rahastoissa sijoittajakunta on venture capital -rahastoihin verrattuna

laajempaa ja yksityisvetoista. Pienten buyout- ja growth-rahastojen ja uusien

toimijoiden osalta julkisen rahan merkitys on kuitenkin varainkeruussa tärkeä.

Julkisen rahan osuus buyout-rahastoissa on noin 15 %. 

Kansainvälisesti toimiville suuremmille rahastoille on keskeisen tärkeää, että

kansainväliselle varainkeruulle ei ole kotimaisia säädösesteitä ja että

markkinat toimivat Suomessa kilpailukykyisesti. Kansainvälisten sijoittajien

osuus suomalaisissa buyout-rahastoissa on noin 30 %, kun taas Ruotsissa

vastaava luku on 80 %. Jatkossa kansainvälisistä pääomasijoitusrahastoihin

sijoitettavista pääomista suurempi osa pitäisi saada houkuteltua Suomeen

suomalaisten yritysten kasvun vauhdittamiseksi.

Viime vuonna suomalaiset buyout-sijoittajat sijoittivat 391 miljoonaa euroa

kasvuyrityksiin (kuva 6). Tämä sijoituspotti jakautui yhteensä 66 yritykseen,

joista lähes kaikki olivat kotimaisia.

4. Kasvuyritykset 
& buyout-sijoittajat

15MARKKINAKATSAUS //



Sijoituksia tehdään tyypillisesti omistajanvaihdostilanteissa,

sukupolvenvaihdostilanteissa ja ylipäätänsä tilanteissa, joissa yrityksillä on

kasvu- ja kansainvälistymistahtoa. Suomalaiset buyout-sijoittajat ovat

sijoittaneet yhteensä noin 2,2 miljardia euroa viimeisen viiden vuoden aikana ja

sijoituksista noin 90 % suuntautui suomalaisten yritysten kasvun

vauhdittamiseen.

Vuonna 2019 suomalaiset kasvuyhtiöt saivat yhteensä 720 miljoonaa euroa

buyout-sijoituksia (kuva 6). Tästä summasta melkein puolet, eli 337 miljoonaa

euroa, oli peräisin ulkomaiselta pääomasijoittajalta. Ilmiötä selittää se, että

suomalaisten buyout-rahastojen kokoluokka rajoittaa niiden osallistumista

isompiin yritysjärjestelyihin, joissa sijoittajana on usein ulkomainen buyout-

toimija. Ulkomaiset pääomasijoittajat tekevät Suomeen keskimäärin 10–20

sijoitusta vuosittain ja sijoitusten keskikoko on huomattavasti suomalaisia

toimijoita suurempi.

Vuosina 2015-2019 kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat ovat sijoittaneet

yhteensä 4,2 miljardia euroa suomalaisiin kasvuyhtiöihin.

Kuva 6. Suomalaisten yritysten saamat kotimaiset ja ulkomaiset

buyout-sijoitukset
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Koronakriisin alkuvaiheilla oli ongelmana myös se, että kaikki kriisiajan

rahoitusjärjestelyt eivät olleet pääomasijoittajien kohdeyritysten käytettävissä

ongelmallisen pk-yrityksen määritelmän takia. 

Pääomasijoittajat ry piti esillä sitä, että kriisiajan ratkaisuissa on huomioitava

yritysten erilainen koko ja varmistettava, että yrityksen omistusrakenne ei

vaikuta siihen, mikä yritys voi hyödyntää kriisiajan rahoitusjärjestelyitä. Nämä

tavoitteet on huomioitu hyvin komissiolle tehdyissä notifikaatioissa, ja pk-

yrityksen määritelmä kattaakin nykymuodossaan myös pääomasijoituksen

saaneet kasvuyhtiöt. Vakiintuneille kasvuyhtiöille olisi olennaisinta varmistaa

sujuvat ja kansainvälisesti kilpailukykyiset kriisiajan ratkaisut myös jatkossa.

Pääomasijoittajien omistamien kohdeyhtiöiden tasolla koronakevään suurin

ongelma oli koronarajoituksista johtuva akuutti kassavaje erityisesti

palvelualoilla. 

Ongelma kosketti kasvuyrityksiä, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä sekä

alueellisesti että koko Suomen tasolla ja joiden talous on ollut terveellä

pohjalla ennen koronakriisiä. Näin ollen koronakriisissä tärkeimpänä toimena

pidettiin käyttöpääomarahoituksen saatavuutta akuutin likviditeettiongelman

ratkaisemiseksi ja toimivia Finnveran takausjärjestelyitä. Pääomasijoittajilta

saadun palautteen mukaan esimerkiksi Finnveran takausjärjestelyt ovat

toimineet hyvin.

4.1. Vuosi 2020 & 

buyout-markkinakehitys koronakriisissä
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On vielä liian aikaista arvioida, miten koronatilanne

vaikuttaa buyout-rahastojen toimintaan. Varainkeruun

puolella pääomasijoittajilta saadun palautteen mukaan

institutionaalisten sijoittajien kiinnostuksessa tapahtui vain

hetkellinen notkahdus keväällä 2020. Vuonna 2020 on

toistaiseksi perustettu neljä uutta rahastoa (Bocap, Verso

Capital, CapMan Growth ja Sponsor Capital), mikä

merkitsee uusia kasvumahdollisuuksia suomalaisille

kasvuyrityksille. 

Myös suomalaisten yritysten uudistumishaluissa voidaan

arvioida tapahtuvan konkreettisia muutoksia koronakriisin

seurauksena. On selvää, että uudistuminen,

digitalisaation ja myös vastuullisen toiminnan näkökulmat

nousevat entistä tärkeämpään asemaan, ja kaikissa

näissä osa-alueissa pääomasijoittajat kasvuomistajina

voivat tuoda oman osaamisensa yritysten avuksi.

Vihriälän raportin mukaan keskisuuret yritykset

muodostavat erityisen tärkeän ryhmän ja näitä yrityksiä

on Suomessa perinteisesti liian vähän.  Kyse on

yritysjoukosta, joilla on potentiaalia kasvaa merkittäviksi

kansainvälisiksi yrityksiksi. Vihriälän työryhmä esitti

jatkoselvitystä, jossa huomioitaisiin erikseen

kansainvälisille markkinoille pyrkivien kasvuyritysten ja

vakiintuneille kotimarkkinayrityksille sopivat ratkaisut.

Jatkoselvityksessä mietittäisiin, millä tavalla ja mitä

instrumentteja ja tahoja käyttäen voitaisiin varmistaa,

että arvokas organisaatiopääoma säilyy kriisin läpi.

Pääomasijoittajat pitävät ehdotusta tärkeänä ja

kiireellisenä edistettävänä asiana.

Vuonna 2020 on toistaiseksi perustettu 

neljä uutta rahastoa, mikä merkitsee 

uusia kasvumahdollisuuksia 

suomalaisille kasvuyrityksille.

18



Globaalin pandemian vaikutukset talouteen ovat mittavat. Tilanteesta

voidaan kuitenkin nousta muun muassa lisäämällä talouden tuotantokykyä,

yritystenkasvuhakuisuutta ja hyödyntämällä uusia innovaatiomahdollisuuksia.

Tähän tarpeeseen vastaavat suomalaiset startup- ja kasvuyhtiöt, joilla on

merkittävä rooli innovaatioympäristön, yrityskentän uudistumisen, työllisyyden

ja työn tuottavuuden edistämisessä. Siksi Suomen talouskasvun kannalta

tärkeille ja voimakkaaseen kasvuun tähtääville startupeille ja myöhemmän

vaiheen kasvuyhtiöille on löydyttävä kansainvälisesti kilpailukykyiset

rahoitusratkaisut, osaajia ja sääntely-ympäristön on tuettava kasvun

rakentamista. Suomen on oltava houkutteleva maa startup- ja kasvuyhtiöille,

sijoittajille ja osaajille. Näin Suomi voidaan palauttaa kestävän kasvun,

korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle. 

Seuraavan kasvuloikan mahdollistamiseksi:

1. Suomessa on aktivoitava kotimainen ja ulkomainen rahastosijoittajakenttä,

jotta kotimaisilla pääomasijoitusrahastoilla on mahdollisuus tukea

mahdollisimman monia lupaavia startup- ja kasvuyhtiötä kasvussa ja

kansainvälistymisessä osaavana kasvuomistajana.  

2. Kasvun pullonkaulaksi ei saa jäädä myöskään osaajapula. Suomen on

oltava houkutteleva osaajille ja ulkomaalaislainsäädäntöä on uudistettava

elinkeinopoliittisista lähtökohdista käsin. 

3. Valtion tulee varmistaa, että toimintaympäristö Suomessa on houkutteleva

maailman parhaille startup- ja kasvuyrityksille, sijoittajille ja osaajille. Näin

Suomeen rakennetaan kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia lyhyellä ja pitkällä

aikavälillä.

5. Kasvua ja työpaikkoja Suomeen 

– tie ulos koronakriisistä
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5.1. Kehitysehdotukset jatkoon

Pääomasijoittajat tuovat kasvua. Osaavalla pääomalla rakennetaan

tulevaisuuden startup- ja kasvuyhtiöitä ja uusia työpaikkoja. Jotta kaikki

saatavilla olevat pääomat voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti,

on rahastosijoittajien monimuotoisuus varmistettava.

Ehdotus 1:

Tehdään säädösmuutos ja poistetaan säätiöiden esteet sijoittaa

pääomasijoitusrahastojen kautta suomalaisten yritysten kasvuun. Kotimaisen

säädösesteen takia yleishyödyllisten säätiöiden 20 miljardin euron

sijoitusvarallisuudesta vain pieni osa kanavoituu nykyisin

pääomasijoitusrahastojen kautta suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille.

Säädösmuutoksen hyöty on kaksinkertainen: ensin säätiöiden pääomia

sijoitetaan pääomasijoitus-rahastojen kautta kotimaiseen kasvuun, ja sen

jälkeen tuotoilla tuetaan tutkimusta, kulttuuria ja taidetta.

Teema 1: Osaavaa pääomaa 

rahoittamaan kestävää kasvua

OSAAVAA
PÄÄOMAA
RAHOITTAMAAN

KESTÄVÄÄ KASVUA

TOIMIVAA
SÄÄNTELYÄ

LUOMAAN 

TYÖPAIKKOJA JA
KILPAILUKYKYÄ

OSAAJIA
VAUHDITTAMAAN
KANSAINVÄLISTÄ

KASVUA
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Ehdotus 2:

Jatketaan BFVC:n ja Tesin toimintaa sekä KRR-ohjelmaa venture capital- ja

Buyout -rahastosijoitusten tekemiseksi.

Ehdotus 3: 

Hyödynnetään EU:n Solvenssi II-sääntelyn muutokset siten, että myös

kotimaiset henkivakuutusyhtiöt voivat kanavoida lisää pääomia

pääomasijoitusrahastojen kautta startup- ja kasvuyhtiöille. Vakuutusyhtiöiden

osuus rahastojen varainkeruusta on nykyisin vain 5 %

Ehdotus 4: 

Kehitetään Jukka Rantalan esiselvityksen pohjalta työeläkeyhtiöiden

sääntelyä siten, että sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin voidaan kasvattaa.

Työeläkeyhteisöjen osuus venture capital -varainkeruusta on 15 % ja buyout-

rahastoissa 36 %.

Ehdotus 5:

Kokeneiden yksityissijoittajien osallistumista pääomasijoituksiin tulisi helpottaa.

Ehdotus 6:

Selvitetään myös uusia sijoitusinstrumentteja tai keinoja

pääomasijoitusrahastojen sijoittajaverkoston laajentamiseksi.

Ehdotus 7:

Vahvistetaan kansainvälistä sijoittajaverkostoa yhteistyössä kotimaisten

venture capital -sijoittajien, Slushin, Business Finlandin, Business Finland

Venture Capitalin ja Tesin kanssa. Ulkomaisten sijoittajien osuus kaikista

startup-sijoituksista on jo yli 50 %, yhteensä 295 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Myös vakiintuneiden kasvuyhtiöiden rahoituksessa ulkomaisten sijoittajien

osuus on merkittävä (yhteensä 337 miljoonaa euroa, 2019). Yhteistoimin on

tähdättävä siihen, että ulkomaisten sijoittajien vetäytyminen Suomen

markkinoilta olisi mahdollisimman vähäistä ja että ulkomaiset sijoittajat

palaisivat Suomen markkinoille mahdollisimman pian.

Ehdotus 8:

Perustetaan Suomeen EU-rahoituksen neuvontapalvelu suomalaisille

kasvuyrityksille ja yksityisille sijoittajille. Suomen on varmistettava, että sekä

yrittäjillä että sijoittajilla on riittävä tietotaito EU-rahoituksen hyödyntämisessä

kansallisesti.
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Ohjataan riittävästi resursseja Maahanmuuttoviraston lupakäsittelyyn ja

hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja – varmistetaan 48 tunnin

käsittelyajat avainosaajille.

Huomioidaan osaajien perheiden tarpeet päiväkotipaikoista  

 kansainvälisiin kouluihin ja kotiutumispalveluihin.

Pidetään huolta siitä, että ulkomaisille osaajille on saatavilla

englanninkielisiä palveluita.

Rakennetaan Suomen vahvuuksien päälle. Turvallisuus, puhdas luonto ja

koulutuksen laatu sekä suomalainen luotettavuus ja innovaatio-osaaminen

ovat tekijöitä, jotka tekevät maastamme entistä houkuttelevamman

osaajille ja yritystoiminnalle. Kasvua vauhdittamaan

tarvitaan lisää kotimaista ja ulkomaista osaamista.

Ehdotus 1:

Panostetaan tutkimustoiminnan kehittämiseen, joka luo pohjan startup- ja

kasvuyritysten uusille innovaatioille ja osaajien houkutteluun Suomeen.

Ehdotus 2:

Muutetaan optiotuloverotusta koskeva sääntely kansainvälisesti

kilpailukykyiseksi.

Ehdotus 3:

Uudistetaan ulkomaalaislainsäädäntö kokonaisuudessaan

elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Hyödynnetään myös digitaalisen

identiteetin mahdollisuudet säädösvalmistelussa. Kehitetään kotimaisten

viranomaisten välistä tietojenvaihtoa sujuvien päätösprosessien

varmistamiseksi.

Ehdotus 4:

Tehdään yhden luukun palvelu  ulkomaalaisille osaajille:

Teema 2: Osaajia vauhdittamaan kansainvälistä kasvua
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Ehdotus 5: 

Luodaan kansainvälinen kampanja Suomi-brändin vahvistamiseksi

kansainvälisten osaajien keskuudessa hyödyntäen mm. Business Finlandin

verkostoa.

Ehdotus 6:

Osaamista tulee edelleen kehittää laadukkaalla koulutuksella ja jatkuvilla

oppimismahdollisuuksilla huomioiden myös perinteisten toimialojen

uudistumistarpeet.

Haluamme, että Suomi on kansainvälisesti kilpailukykyinen maa. Yritysten

toiminta- ja sääntely-ympäristön tulee olla sellainen, että se tukee yrittäjyyttä

ja työtä.

 

Ehdotus 1:

Varmistetaan, että sääntely ja verotus on johdonmukaista ja ennakoitavaa. 

Ehdotus 2:

 Säädös- ja verotusmuutoksia tehtäessä on erityisesti arvioitava vaikutukset

yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksiin sekä Suomen

houkuttelevuuteen koti- ja ulkomaisten yritysten, sijoittajien ja osaajien

näkökulmasta.

 

Ehdotus 3: 

Sääntelyn purkua ja lupaprosessien sujuvoittamista on jatkettava ja EU-

sääntelyyn on vaikutettava siten, että yritysten kilpailukyky, kasvu ja

työllistäminen saa riittävän painoarvon.

Teema 3: Sääntely ja lupaprosessit tukemaan kasvua,

työllistämistä & kansainvälistä kilpailukykyä 
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Tutkimusraportti: Kasvuomistajuuden avulla erinomaisia tuloksia –

Pääomasijoittajien omistamat yritykset ovat Suomen nopeimpia

kasvajia (tiedote 28.9.2020)

Kasvunrakentaja-voittajat ovat kasvaneet vauhdilla: liikevaihdot

ovat keskimäärin yli kolminkertaistuneet kolmessa vuodessa 

Startup-yritysten rahoitus nousi ennätyslukemiin 2019            

 (tiedote 7.4.2020)

Suomalaiset startupit Euroopan sijoitustilastojen kärjessä     

 (tiedote 25.5.2020)

Venture capital -sijoitukset Suomessa 2019 (tutkimus 6.4.2020)

Suomalaiset pääomasijoittajat uskovat kotimaisten pk-yritysten

kasvuun ja kehitykseen – koronakriisissä yrittäjiä autetaan myös

lisärahoituksella (tiedote 23.4.2020) 

Buyout-sijoitukset Suomessa 2019 (tutkimus 22.4.2020)

Pääomasijoittajat valitsivat salkuistaan 54 potentiaalista

pörssilistautujaa (tiedote 17.6.2020)

Kasvulukuja

(uutinen 4.9.2020 ja PwC:n analyysi)

Startup- ja venture capital -sijoitukset

Kasvuyhtiöt ja buyout-sijoitukset

Pörssiin listautuminen

Lisätietoja: Tiedotteita

& tutkimuksia pääomasijoitusalasta
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