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• Suomalaiset startup-yritykset keräsivät lähes miljardi euroa sijoituksia vuonna 2020 
ja rikkoivat kahden edellisvuoden puolen miljardin euron sijoitusennätyksen. 

• Startup-sijoittajista merkittävin sijoittajaryhmä on venture capital (myöhemmin ”VC”) 
-sijoittajat. 

• Viidessä vuodessa 2016–2020 kotimaisten VC-sijoittajien panostukset ovat kolmin-
kertaistuneet ja ulkomaisten VC-sijoittajien tekemät sijoitukset viisinkertaistuneet. 

• Kotimaiset ja ulkomaiset VC-sijoittajat sijoittivat yhteensä 495 miljoonaa euroa suo-
malaisiin startup-yrityksiin vuonna 2020.

• Suomalaisten startup-yhtiöiden saamista sijoituksista yli puolet tulee ulkomaisilta 
sijoittajilta. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan ei ole vähentynyt ko-
ronakriisin aikana.

• BKT:hen suhteutettuna suomalaiset startup-yritykset ovat keränneet selkeästi eniten 
kotimaisia ja ulkomaisia VC-sijoituksia Euroopassa. 

• Vuonna 2020 suomalaisiin VC-rahastoihin kerättiin uusia varoja historian toiseksi suu-
rin summa, yhteensä 287 miljoonaa euroa. 

• Suomeen on perustettu 16 uutta VC-rahastoa viiden vuoden aikana. Teemakohtais-
ten rahastojen määrä on myös kasvussa.

• VC-rahastojen keskikoko on Suomessa noin 50 miljoona euroa. Euroopassa rahasto-
jen keskikoko on noin 100 miljoonaa euroa.

• Kotimaiset VC-sijoittajat kansainvälistyvät: Sijoituskohteista 31 % sijaitsi ulkomailla 
vuonna 2020.

1 .  T i i v i s t e l m ä

• Suomalainen buyout-markkina on pysynyt niin varainkeruun, sijoitusten kuin irtautu-
mistenkin osalta melko tasaisena viime vuodet. 

• Kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat ovat sijoittaneet yhteensä 4,4 miljardia 
euroa suomalaisiin kasvuyhtiöihin 2016–2020. 

• Kasvuyhtiöiden saamista sijoituksista noin puolet tulee ulkomaisilta pääomasijoitta-
jilta. Ulkomaiset pääomasijoittajat sijoittavat 10–20 suomalaiseen yritykseen vuosit-
tain.

• Suomalaiset buyout-sijoittajat ovat tehneet sijoituksia koti- ja ulkomaisiin yrityksiin 
yhteensä noin kahdella miljardilla eurolla vuosina 2016-2020.

• Viime vuosina suomalaisten buyout-sijoittajien sijoituksista yli 90 % on kohdistunut 
yksinomaan suomalaisiin kasvuyrityksiin. 

• Vuonna 2020 buyout-markkina ja sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat pysy-
neet vakaina, suunnilleen aiempien vuosien tasolla, koronakriisistä huolimatta.

Yhteenveto kasvuyhtiö- ja buyout-markkinasta 

Yhteenveto startup- ja venture capital -markkinasta 
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• Pääomasijoittajat rakentavat tulevaisuuden startup- ja kasvuyhtiöitä ja uusia työ-
paikkoja. Aktiivisella kohdeyhtiöiden kehittämisellä saavutetaan nopeampaa kasvua. 
Pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvavat yhdeksän kertaa nopeammin liikevaih-
dolla mitattuna ja viisi kertaa nopeammin henkilöstön määrällä verrattuna muihin 
saman toimialan ja saman kokoluokan yrityksiin

• Osaavan pääoman määrää on kasvatettava seuraavan kasvuloikan mahdollistami-
seksi. Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämiseksi on tärkeää aktivoida kotimainen ja 
ulkomainen rahastosijoittajakenttä, jotta erityisesti kotimainen VC-markkina vahvistuu 
kansainvälisen kehityksen mukaisesti. 

• Kasvun pullonkaulaksi ei saa jäädä myöskään osaajapula. Suomen on oltava hou-
kutteleva osaajille. Muun muassa ulkomaalaislainsäädäntöä on uudistettava elin-
keinopoliittisista lähtökohdista käsin.

• Valtion tulee varmistaa, että toimintaympäristö Suomessa on houkutteleva maailman 
parhaille startup- ja kasvuyrityksille, sijoittajille ja osaajille. Näin Suomeen rakenne-
taan kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tie ulos koronakriisistä 

Kuva 1. Pääomasijoitusalan vaikuttavuustutkimuksen mukaan (julkaistu 29.9.2020)  
pääomasijoittajien omistamien yritysten kolmen ensimmäisen omistusvuoden aikana  
liikevaihto on kasvanut keskimäärin yli 50 % joka vuosi. Liikevaihdon kasvu on yhdeksän 
kertaa verrokkiyrityksiä nopeampaa. Samalla aikavälillä pääomasijoittajien omistamien 
yritysten henkilöstömäärä on kasvanut keskimäärin 23 % vuodessa, mikä on viisinkertai-
nen verrokkiryhmään nähden.
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2 .  J o h d a n t o :  
P ä ä o m a s i j o i t t a j a t - 
K a s v u o m i s t a j a t 

Pääomasijoittajat ovat aktiivisia ja väliaikaisia kasvuomistajia listaamattomissa  
startup- ja kasvuyrityksissä. Pääomasijoittajat tarjoavat kohdeyrityksilleen pääoman 
lisäksi liiketoimintaosaamisensa, kokemuksensa ja laajan verkostonsa kasvun tuek-
si. Pääomasijoittajat tuovat kohdeyrityksilleen mm. riskinottokykyä, hallitusosaamista 
ja rohkeutta kasvaa. Pääomasijoitus onkin merkittävä osa kaikista kasvuhaluisimpien 
suomalaisyritysten rahoitusta ja kasvupolkua. Pääomasijoittajien tarjoamalla osaaval-
la pääomalla kohdeyhtiöt kasvavat muita verrokkiyhtiöitä huomattavasti nopeammin 
(kuva 1).

Pääomasijoittajat tuovat ratkaisuja kotimaisten yritysten suurimpiin kasvuongelmiin.  
Suomen kasvun haasteena on perinteisesti ollut riskien välttämisen kulttuuri ja heikko 
kansainvälisyys, ja siksi keskisuurten yritysten ja aidosti globaalien yritysten määrä on 
vähäinen. 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 kotimaisen kasvun rakentamisessa. Pääomasijoittajien ja 
yritysten yhteistyöllä saavutetaan leveämpi huippuyritysten kärki, mikä tuo kasvua, työtä 
ja verotuloja Suomeen.

Pääomasijoittajat voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1) VC-sijoittajat tekevät sijoituksia VC-rahastoista eri kasvuvaiheessa oleviin startupeihin, 
ja samalla heistä tulee yrityksen vähemmistöomistaja.  

• Startup on nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen 
kasvuun skaalautuvalla liiketoiminnalla.

2) Buyout-sijoittajat tekevät pääomasijoitusrahastoista sijoituksia vakiintuneempiin 
kasvuyrityksiin. Valtaosin pääomasijoittajat ovat enemmistöomistajia, mutta markkinoilla 
toimii myös muutamia vähemmistösijoituksia tekeviä growth-sijoittajia. 

• Kasvuyritys on yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa ja potentiaalia 
kasvaa myös jatkossa. Liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta satoihin miljoo-
niin.
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• Vuosina 2016–2020 pääomasijoitusrahastoihin kerättiin varoja 3,4 miljardia euroa 
sijoitettavaksi eteenpäin startup- ja kasvuyhtiöihin. 

• Pääomasijoitusrahastoihin sijoittavista rahastosijoittajista suomalaiset työeläkeyhtiöt 
ovat suurin sijoittajaryhmä. Työeläkeyhtiöiden osuus on noin neljännes rahastojen 
pääomista. 

• Pääomasijoittajat ovat sijoittaneet 5,7 miljardia euroa noin 1200 suomalaiseen star-
tup- ja kasvuyhtiöön vuosina 2016–2020. 

• Pääomasijoittajien kohdeyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä (5 % suomalais-
ten yritysten henkilöstömäärästä), joista pääosa on buyout-sijoittajien omistamissa 
yrityksissä. Pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihto ennen koronakriisiä 
on ollut 22 Mrd€ (5 % suomalaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta). 

• Pääomasijoittajien kohdeyritysten keskimääräinen kasvuvauhti on ollut liikevaihdol-
la mitattuna 9 kertaa ja henkilöstömäärällä mitattuna 5 kertaa nopeampaa saman 
toimialan ja kokoluokan verrokkiyritysten joukkoon verrattuna (Kuva 1). 

• Aktiivisella omistajuudella kohdeyrityksissä saavutettu kasvu näkyy myös rahastojen 
tuotoissa ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tilastojen mukaan pääomasijoitukset ovat 
yksi tuottoisimmista omaisuuslajeista rahastosijoittajille. 

• Tesin tuottotutkimuksen mukaan suomalaisten venture capital -rahastojen tuotot 
ovat nousseet erinomaiselle tasolle jopa eurooppalaiseen vertailuryhmään nähden. 
Tutkimustulokset osoittavat myös, että buyout-markkinan tuotot ovat vakioituneet 
hyvälle tasolle ja sijoitusten arvo realisoituu tasaisesti.

• Pääomasijoittajat ovat tärkeitä myös Helsingin pörssin elinvoimaisuuden kannalta. 
Noin puolella viimeisen viiden vuoden aikana pörssilistautuneista suomalaisista yri-
tyksistä on ollut kasvunsa tukena pääomasijoittaja.

Kuva 2. Pääomasijoitusten kiertokulku rahastosijoittajilta pääomasijoitusrahastojen kaut-
ta startup- ja kasvuyhtiöihin. Pääomasijoittajat osaavina kasvuomistajina vauhdittavat 
kohdeyhtiöiden kasvua ja samalla yhtiöiden arvonnousun myötä syntyy tuottoja rahas-
tosijoittajille.

Toimialan keskeisiä avainlukuja



3 .  S t a r t u p i t  j a  
v e n t u r e  c a p i t a l  - 
s i j o i t t a j a t 

Suomalaisten startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyhtiöiden saamat 
sijoitukset nousivat uuteen ennätykseen

Suomalaiset startup-yritykset keräsivät lähes miljardi euroa sijoituksia vuonna 2020, 
yhteensä 951 miljoonaa euroa. Sijoitusten määrä lähes tuplaantui aikaisemman  
vuoden puolen miljardin euron ennätystasosta ja viidessä vuodessa startupien  
saamien sijoitusten määrä on kolminkertaistunut. Suurin sijoittajaryhmä on kotimaiset ja 
ulkomaiset VC-sijoittajat, jotka sijoittivat vuonna 2020 yhteensä 495 miljoonaa  
euroa suomalaisiin startup-yrityksiin. Bisnesenkelit sijoittivat yhteensä 36 miljoonaa  
euroa. Joukkorahoituksen määrä on vakiintunut 50 miljoonan tuntumaan. Muut sijoitta-
jat, kuten suuremmat yritykset ja eläkeyhtiöt, sijoittivat suomalaisiin startupeihin  
yhteensä 370 miljoonaa euroa. Ulkomaisten sijoitusten osuus kokonaissummasta oli 57 %, 
yhteensä 543 miljoonaa (kuva 3).

Kuva 3. Startup-yritysten saamat sijoitukset
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Vuonna 2020 suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset saivat ennätyk-
selliset 495 miljoonaa euroa kasvurahoitusta kotimaisilta ja ulkomaisilta VC-sijoittajilta 
(tiedote 20.4.2021). Vuoden aikana kotimaiset VC-sijoitukset tuplaantuivat 113 miljoo-
nasta eurosta 223 miljoonaan euroon ja ulkomaiset VC-sijoitukset kasvoivat 57 %. Koko-
naissumma kasvoi yli 200 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kotimaisten ja ulkomaisten 
VC-sijoittajien sijoituspotti jakaantui 174 yrityksen kesken.

Vuosittain noin 50 startupia saa toiminnan alkuun tehdyn siemenvaiheen sijoituksen. Sie-
menvaiheen sijoitusten keskikoko oli vuonna 2020 noin 400 000 euroa.

Pidemmälle kehittyneisiin startupeihin tehtyjen myöhemmän venture -vaiheen sijoitus-
ten keskikoko on noussut viime vuosina voimakkaasti, ja se on saavuttanut 11,5 miljoonan 
euron tason. Myöhemmän venture -vaiheen sijoitusten euromääräinen summa on kym-
menkertaistunut viiden vuoden aikana.

Suomalaisten startupien ja aikaisen vaiheen kasvuyritysten VC-rahoituksesta yhä suu-
rempi osa tulee ulkomailta – vuonna 2020 ulkomaisten VC-sijoittajien osuus oli ennä-
tysmäiset 272 miljoonaa euroa (kuva 4). Kappalemääräisesti ulkomaisten VC-sijoitusten 
osuus on kuitenkin pieni – keskimäärin 30 suomalaista yritystä on saanut vuosittain sijoi-
tuksen ulkomaalaiselta VC-sijoittajalta. Sijoitusten summa on kuitenkin kasvanut merkit-
tävästi vuonna 2020 ja ulkomaisten sijoittajien vaikutus näkyy selkeimmin myöhemmän 
venture -vaiheen sijoitusten kasvussa.

Yhteensä kotimaisten VC-sijoittajien euromääräiset panostukset ovat kolminkertaistu-
neet ja ulkomaisten VC-sijoittajien sijoittama summa viisinkertaistunut viiden vuoden 
aikana 2016-2020.

Kuva 4. Kotimaiset ja ulkomaiset VC-sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin vuosina 
2007-2020.
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Eurooppalaisessa vertailussa suomalaiset startupit saavat reippaasti eniten VC-rahoi-
tusta, kun kertynyttä summaa tarkastellaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (kuva 
5). Invest Europen tilastojen mukaan Suomi on pitänyt kärkipaikkaa jo kolmen vuo-
den ajan, mutta vuonna 2020 Suomi erottuu joukosta ylivoimaisesti (tiedote 24.5.2021). 
Kansantalouden kokoon suhteutettuna Suomi on startup-sijoituksissa toisena olevaa 
Iso-Britanniaa edellä 77 % - ja neljäntenä olevaa Ruotsia jo tuplasti edellä. Vertailussa 
huomioidaan kotimaiset ja ulkomaiset VC-sijoitukset kunkin maan startup-yhtiöihin.

Suomen asema tilaston kärjessä ei ole yhden vuoden ihme, vaan kehitys on ollut jatku-
vaa. Myös alkuvuonna 2021 suomalaiset startupit ovat jo keränneet lukuisia merkittäviä 
sijoituskierroksia - esimerkiksi Wolt (440 M€), Aiven (84 M€) ja Oura (83 M€) - joiden saa-
mista sijoitussummista pääosa on VC-sijoittajilta. Kehitys jatkuu siis erittäin positiivisena, 
ja näyttäisi siltä, että ennätystahdissa jatketaan myös vuonna 2021.

”Suomi on selvästi kasvamassa merkittäväksi startup-keskittymäksi. Kansan-
talouden kokoon nähden olemme nyt ylivoimaisia Euroopan mestareita. Nämä 
menestysuutiset vetävät puoleensa uusia huippuosaajia ja lisää osaavaa pää-
omaa Suomeen, mikä on ratkaisevan tärkeää kovassa kansainvälisessä kisassa 
mukana pysymiseksi” Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Kuva 5. Eurooppalaiset pääomasijoitustilastot: Suomi kirkkaasti ykkösenä, sijoituksia 
startupeihin tuplasti enemmän kuin lähes missään muussa maassa.

Kun tarkastellaan yksinomaan suomalaisen VC-toimialan suhteellista vahvuutta mui-
hin maihin nähden, Suomi on kuitenkin kauempana kärkipaikoilta. Suomi on nostanut 
asemiaan vuonna 2020, mutta viiden vuoden ajanjaksolla suomalaisten VC-sijoittajien 
sijoitusten määrä kotimaisiin ja ulkomaisiin startup-yhtiöihin on vain hieman Euroopan 
keskitasoa korkeammalla (kuva 6). Suomalaisten startupien saamien VC-sijoitusten 
ykköspaikka eurooppalaisessa vertailussa (kuva 5) perustuu kotimaisten ja ulkomais-
ten VC-sijoittajien yhteistyöhön sekä suomalaisten startup-yritysten hyvään laatuun ja 
kykyyn houkutella jatkuvasti enemmän ulkomaisia pääomia kasvuun ja kansainvälistymi-
seen. Eurooppalaisessa kehityksessä mukana pysymiseksi, myös kotimaista VC-markki-
naa on jatkuvasti kehitettävä.

Markkinakatsaus 15.6.2021

https://paaomasijoittajat.fi/ie_bkt_fi/


Kuva 6. Viiden vuoden ajanjaksolla suomalaisten VC-sijoittajien tekemien sijoitusten 
määrä on vain hieman Euroopan keskitasoa korkeammalla, mutta Suomi on nostanut 
asemiaan vuonna 2020.

Suomalaisten venture capital -sijoittajien toiminnan  
kehitys Suomessa

Kotimaisten VC-rahastojen sijoitukset ja irtautumiset 

Kotimaiset VC-sijoittajat sijoittivat vuonna 2020 ennätysmäiset 274 miljoonaa euroa 
koti- tai ulkomaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Kasvua edel-
liseen vuoden sijoituksiin oli 78 %. Sijoitukset kotimaisiin yhtiöihin tuplaantui vuodessa 
223 miljoonaan euroon (+97 %). Kappalemäärissä mitattuna yhteensä 234 suomalaista 
startup-yritystä sai sijoituksen kotimaisilta VC-sijoittajilta. Suurin euromääräinen kasvu 
nähtiin myöhemmän vaiheen sijoituksissa. Samanaikaisesti siemenvaiheen sijoitukset 
nousivat uuteen kappalemääräiseen ennätykseen. Yhteensä 116 startup-yritystä sai  
ensimmäisen pääomasijoituksensa.

Myös suomalaisten VC-sijoittajien kansainvälistyminen etenee. Vuonna 2020 kotimais-
ten VC-sijoittajien sijoituskohteista 31 % sijaitsi ulkomailla. Yhteensä 72 ulkomaista yritys-
tä sai 51 miljoonaa euroa sijoituksia. Euromäärästä siis noin 20 % sijoitettiin ulkomaille. 
VC-sijoitustoiminnan kansainvälistymisen myötä kehitetään sijoittajien osaamista ja luo-
daan laajempia verkostoja, jolloin pystytään auttamaan kohdeyrityksiä yhä paremmin
kansainvälistymisessä. Kansainvälinen toiminta tekee rahastoista myös houkuttelevam-
pia ulkomaisille rahasto sijoittajille, 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.
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Kuva 7. Suomalaisten VC-sijoittajien sijoitukset kotimaisiin ja ulkomaisiin yrityksiin

Venture capital-rahastojen varainkeruu

Vuonna 2019 suomalaisten VC--rahastojen varainkeruu rikkoi ennätyksiä, ja taso on 
pysynyt vahvana myös ennätysvuoden jälkeen. Vuonna 2020 uusia varoja kerättiin 
sijoitettavaksi startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin 287 miljoonaa euroa. 
VC-rahastoihin on kerätty kahden vuoden aikana pääomia lähes 700 miljoonaa euroa. 
Aikaisemmin vastaavan potin keräämiseen on mennyt yli viisi vuotta (kuva 8).

VC-rahastotoimijoiden määrä on kasvanut ja monipuolistunut viime vuosina. Suomessa 
on perustettu 16 täysin uutta VC-rahastoa viimeisen viiden vuoden aikana 2016-2020. 
Suomeen on myös syntynyt teemakohtaisia rahastoja muun muassa ruokateknologiaan 
ja koulutusteknologiaan. Rahastojen erikoistuminen kertoo VC-toimialan kehittymisestä 
ja kansainvälistymisestä, ja mahdollistaa startupeille parhaan mahdollisen osaamisen 
kasvupolkunsa tueksi. Myös alueelliset VC-rahastot ovat tulleet takaisin markkinoille 
useamman vuoden tauon jälkeen.

Suomessa rahastojen varainkeruussa merkittävässä roolissa ovat olleet Business  
Finland Venture Capitalin ja Tesin rahastosijoitusohjelmat. Business Finland Venture 
Capitalin viime vuosien kohderahastoista kaikki ovat keskimäärin tuplanneet kokoluok-
kansa toisen rahastonsa varainkeruukierroksella, mikä on hyvä osoitus tähänastisesta 
sijoitusohjelman onnistumisesta. Osa rahastoista on siirtynyt Tesin sijoitussalkkuun toisen 
rahastonsa varainkeruussa.

Julkisen sektorin osuus kotimaisten VC-rahastojen varainkeruusta on noin 30 %. Muutoin 
varainkeruu koostuu edelleen paljolti kotimaisista pienistä alle yhden miljoonan euron 
rahastosijoituksista. Varainkeruun suurin haaste on, että Suomesta puuttuu suurempia, yli 
miljoonan euron sijoituksia tekeviä rahastosijoittajia, mikä hidastaa ja vaikeuttaa  
VC-rahastojen varainkeruuta. Suomalaisten rahastojen pieni koko ei houkuttele myös-
kään ulkomaisia pääomia. Suomalaisten VC-rahastojen keskikoko vuonna 2020 oli 50 
miljoonaa euroa, kun Euroopassa se oli yli 100 miljoonaa euroa. Suomessa ulkomaisten 
rahastosijoittajien osuus on toistaiseksi alle 20 % VC-rahastojen varainkeruusta.
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Kuva 8. Suomalaisten VC-rahastojen varainkeruun kehitys vuosina 2007-2020. Vuonna 
2019 saavutettiin varainkeruun ennätystulos ja varainkeruu jatkui vahvana myös vuonna 
2020 koronavuodesta huolimatta.

Pääomasijoittajat ry:n uusimman selvityksen mukaan vuodesta 2013 alkaen suomalai-
siin startup-yrityksiin on sijoittanut 272 kansainvälistä venture capital -sijoittajaa 40 eri 
maasta – nämä sijoittajat ovat yhdessä rahoittaneet 235 suomalaista startupia (tiedo-
te 9.4.2021).

Euroopan maista aktiivisimmat sijoittajat tulevat Iso-Britanniasta (41 venture capital -si-
joittajaa), Saksasta (24) ja Ruotsista (22).  Globaalisti Suomeen tehdään eniten sijoituksia 
Yhdysvalloista (83). Euroopan ulkopuolelta Suomeen sijoitti yhteensä 114 sijoittajaa.

Suomessa aktiivisin ulkomainen venture capital -sijoittaja on tanskalainen Heartcore 
Capital, joka on tehnyt 16 sijoitusta Suomeen. Toiseksi ja kolmanneksi eniten sijoituksia on 
tehnyt ruotsalaiset EQT Ventures ja Creandum. Seuraavaksi aktiivisimmat ovat brittiläiset 
Northzone ja Initial Capital. Yhdysvalloista aktiivisin sijoittaja on True Ventures.

Kansainvälisistä rahoituskierroksista 83 % kohdistuu suomalaisten enkeli- ja pääomasi-
joittajien salkkuyhtiöihin tai ne tehdään yhdessä suomalaisten sijoittajien kanssa.

”Kansainvälisten sijoittajien mukanaan tuoma eri markkina-alueiden tuntemus ja 
laajemmat yhteistyöverkostot antavat hyvän pohjan sille, että kotimaiset yrityk-
set saavat tukea kasvaakseen kansainvälisesti merkittäviksi toimijoiksi” - Pää-
omasijoittajat ry:n puheenjohtaja ja pohjoismaisen pääomasijoitusyhtiö Verda-
nen partneri Janne Holmia.

Ulkomaiset venture capital -sijoittajat Suomessa
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“Uusien globaalien menestystarinoiden rakentaminen edellyttää kotimaisten ja 
ulkomaisten sijoittajien vahvaa yhteistyötä.  Suomalaisten sijoittajien vuosien 
ajan rakentamat kansainväliset verkostot ovat osoittaneet arvonsa keskellä 
koronakriisiäkin. Suomi on ollut yksi nopeimmin kasvavista startup-keskuksista 
Euroopassa” – Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Keväällä 2020 varauduttiin kansainvälisten sijoittajien vetäytymiseen kotimaisilta mark-
kinoilta. Varautumistarvetta peilattiin finanssikriisin aikaisiin kokemuksiin. Finanssikriisin 
seurauksena ulkomaisten VC-sijoittajien sijoitukset suomalaisiin yrityksiin vähenivät 
vuosina 2008–2009 noin 58 % aiempaan tasoon nähden (kuva 4). Lisäksi sijoitussumma 
nousi vasta viisi vuotta myöhemmin finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Samanaikaisesti 
kotimaisten sijoittajien varovaisuus lisääntyi, kun vuonna 2009 kotimaiset VC-sijoitukset 
vähenivät 44 % edellisvuodesta (kuva 4). Myös rahastojen varainkeruu vaikeutui finanssi-
kriisin jälkeisinä vuosina rahastosijoittajien vetäytyessä vaihtoehtoisista sijoitusmuodois-
ta. Aiemmasta noin 200 miljoonan euron vuosittaisesta varainkeruusta tiputtiin useaksi 
vuodeksi alle 100 miljoonan vuositasoon (kuva 8).

Koronapandemian aiheuttamaan mahdolliseen kasvurahoitusshokkiin Suomen hallitus 
varautui lisäämällä Tesin rahoitusta ja valmiuksia sijoittaa yhdessä yksityisten VC-si-
joittajien kanssa sekä aikaisen vaiheen startupeihin että jo kansainvälisen liiketoimin-
nan skaalausvaiheeseen yltäneisiin scale-up-yrityksiin (ns. Venture Bridge -ohjelma). 
Lisäksi Business Finland Venture Capitalille ja Tesille annettiin mahdollisuus kasvattaa 
rahastosijoitusten määrää, mikäli markkinatilanne sitä vaatii. Nämä toimet vahvistivat 
pääomasijoittajien uskoa siihen, että koronakriisivuonna saatettiin jatkaa normaalia 
sijoitustoimintaa epävarmoista näkymistä huolimatta. Ohjelmasta käytetyn rahamäärän 
lisäksi toimilla oli tärkeä signaalivaikutus luottamuksen ilmapiirin luomisessa epävarmaan 
markkinatilanteeseen.

Vuoden 2020 tilastot osoittavat sen, että kotimaiset startup-yritykset onnistuivat kerää-
mään rahoitusta koronatilanteesta huolimatta eikä sijoitusmäärissä nähty notkahdusta. 
Jo vuosia rakennetut suhteet kansainvälisiin sijoittajiin ja saman aikaisesti kotimaisen 
VC-markkinan vahvistuminen mahdollistivat toiminnan jatkumisen ja jopa vahvistamisen 
keskellä koronakriisiä.

Selvää on, että kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia tarvitaan nyt ja jatkossa täyden-
tämään ja vahvistamaan toinen toisiaan. 24.2.2021 julkaistussa Ala-Pietilän raportissa 
todettiin kotimaisista ja ulkomaisista sijoittajista seuraavaa:

”Kotimaista ja ulkomaista osaavaa pääoma ei tulisi tarkastella toistensa kilpai-
lijoina: ne tukevat molemmat suomalaista rahoitusekosysteemiä. Suomalaisten 
pääomarahastojen suhteellisen pienestä rahastokoosta ja institutionaalisten 
sijoittajien pienestä määrästä johtuen useilla rahoituskierroksilla tarvitaan kan-
sainvälisiä sijoittajia täydentämään kotimaisia. Varsinkin isompien transaktioiden 
kohdalla tämä on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kansainvälisiä sijoittajia ei 
tule kuitenkaan nähdä ainoastaan lisävolyymiä tarjoavina täydentävinä toimi-
joina. Monelle aikaisen vaiheen kasvuyritykselle osaava kansainvälinen omistaja 

Koronakriisi venture capital -markkinan näkökulmasta
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tuo kanavia ja verkostoja, joiden avulla kasvusuunnitelmat on mahdollista to-
teuttaa nopeammin kuin se muuten olisi mahdollista. Erityisesti venture capital 
-sijoituksissa kotimaiset ja ulkomaiset tahot täydentävät ideaalitapauksessa 
toisiaan.”

Koronakriisi avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kirittää maiden välistä 
kilpailua. Ala-Pietilän raportissa asetettiin seuraavia tavoitteita lähivuosille:

”Tavoitteeksi on asetettava se, että Suomi nousee Euroopan johtavaksi kasvu-
yrityskeskittymäksi mm. kehittämällä kotimaista pääomasijoitusmarkkinaa siten, 
että erityisesti skaalaus- ja kasvurahoituksen saatavuus paranee ja kotimaiset 
rahastot kasvavat merkittäviksi Euroopan tason toimijoiksi. Pääomasijoittajien 
tarjoaman osaavan pääoman saatavuuden parantamiseksi tarvitaan kilpai-
lukykyinen rahoitusekosysteemi. Tämä edellyttää mm. sääntelyn kehittämistä. 
Kotimaisen pääoman ohella tarvitaan ulkomaista riskipääomaa. Suomeen on 
tärkeä houkutella lisää ulkomaisia rahastosijoittajia.”

Kilpailussa mukana pysymiseksi Suomessa on siis vahvistettava yhä edelleen osaavan 
pääoman saatavuutta. Näin varmistamme sen, että mahdollisimman moni suomalainen 
yritys saa mahdollisuuden kasvaa ja kansainvälistyä ja että kansainvälisten sijoittajien 
kiinnostus säilyy Suomea kohtaan. Yhä suuremmat sijoituskierrokset tehdään kotimaisten 
ja ulkomaisten sijoittajien yhteistyönä.

Pääomasijoittajat ry:n näkemysten mukaan kuluvan hallituskauden loppuun mennessä 
vuonna 2023 suomalaisten startupit voisivat kerätä vuositasolla jo kaksi miljardi euroa 
rahoitusta, jos startup- ja kasvuyritysten toimintaympäristöstä ja rahoituksen saatavuu-
desta pidetään huolta. Tähtäämme siihen, että vuonna 2023 Suomessa on Euroopan 
eniten startup-yrityksiä asukasmäärään nähden ja Suomi tunnetaan kansainvälisenä 
startup- ja osaamiskeskittymänä. Nyt Suomessa on Euroopan 4. eniten startup-yrityksiä 
asukkaiden määrään suhteutettuna (lähde: State of European Tech 2020).

Kasvua ja yrittäjyyttä tukevilla politiikkatoimilla on mahdollista päästä näihin tavoit-
teisiin, mikä tuo Suomeen lisää työtä ja hyvinvointia kaikille. Uutta kasvua syntyy glo-
baalien megatrendien ympärille, ja vastuullisuus ohjaa sijoitustoimintaa. Uusia yrittäjiä 
syntyy Slushin kasvattamasta sukupolvesta ja uusia sarjayrittäjiä syntyy Woltin kaltaisten 
menestystarinoiden kautta.
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4 .  K a s v u y r i t y k s e t  j a 
b u y o u t - s i j o i t t a j a t 

Suomalainen buyout-markkina on pysynyt niin varainkeruun, sijoitus-
ten kuin irtautumistenkin osalta melko tasaisena viime vuodet

Vuoden 2020 aikana suomalaiset buyout-vaiheen pääomasijoittajat keräsivät yhteen-
sä 443 miljoonan euron edestä uusia varoja rahastosijoittajilta. Buyout-sijoittajakenttä 
on VC-markkinaa vakiintuneempi. Buyout-markkinoilla on muutamia vähemmistösijoi-
tuksia tekeviä rahastoja ja melko vakiintunut joukko sijoittajia, jotka tekevät enemmistö-
sijoituksia suomalaisiin kasvuhalukkaisiin yrityksiin. 

Buyout-rahastoissa sijoittajakunta on VC-rahastoihin verrattuna laajempaa ja yksityis-
vetoista. Työeläkeyhtiöiden osuus on 32 %, toiseksi suurin sijoittajaryhmän on rahastojen 
rahastot ja kolmanneksi suurimmaksi rahastosijoittajaryhmäksi on noussut family officet. 
Julkisen rahan osuus on ollut buyout-rahastoissa viimeisen viiden vuoden aikana keski-
määrin 11 %. Pienten buyout- ja growth-rahastojen ja uusien toimijoiden osalta julkisen 
rahan merkitys on varainkeruussa tärkeä.

Kansainvälisesti toimiville suuremmille rahastoille on keskeisen tärkeää, että kansainväli-
selle varainkeruulle ei ole kotimaisia säädösesteitä ja että markkinat toimivat Suomessa 
kilpailukykyisesti. Kansainvälisten sijoittajien osuus suomalaisissa buyout-rahastoissa on 
viimeisen viiden vuoden aikana ollut keskimäärin 21 %, kun taas Ruotsissa vastaava luku 
on yli 90 %.

Jatkossa kansainvälisistä pääomasijoitusrahastoihin sijoitettavista pääomista  
suurempi osa pitäisi saada houkuteltua Suomeen suomalaisten yritysten kasvun  
vauhdittamiseksi. Tämä edellyttää sen varmistamista, että kotimaiset rahastorakenteet 
ovat tunnettuja ja että rahastosijoittamiseen ei liity verotuksellisia tai lainsäädännöllisiä 
epävarmuuksia. Ruotsin tasolle pääseminen edellyttää johdonmukaista ja ennakoitavaa 
sääntely-ympäristöä. Pienetkin epävarmuudet karkottavat ulkomaiset sijoittajat sijoitta-
maan muiden maiden rahastoihin.

Vuonna 2020 suomalaiset buyout-sijoittajat sijoittivat 329 miljoonaa euroa kasvu-
yrityksiin. Tämä sijoituspotti jakautui yhteensä 68 yritykseen, joista lähes kaikki olivat 
kotimaisia. Sijoituksia tehdään tyypillisesti omistajanvaihdostilanteissa, sukupolvenvaih-
dostilanteissa ja ylipäätänsä tilanteissa, joissa yrityksillä on kasvu- ja kansainvälistymis-
tahtoa. Suomalaiset buyout-sijoittajat ovat sijoittaneet yhteensä noin kaksi miljardia 
euroa viimeisen viiden vuoden aikana (2016–2020) ja sijoituksista selvästi yli 90 % suun-
tautui suomalaisten yritysten kasvun vauhdittamiseen.
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Vuonna 2020 suomalaiset kasvuyhtiöt saivat yhteensä 851 miljoonaa euroa buyout-si-
joituksia (kuva 9). Tästä summasta yli puolet, eli 531 miljoonaa euroa, oli peräisin ulko-
maisilta pääomasijoittajilta. Ilmiötä selittää se, että suomalaisten buyout-rahastojen 
kokoluokka rajoittaa niiden osallistumista isompiin yritysjärjestelyihin, joissa sijoittajana on 
usein ulkomainen buyout-toimija. Ulkomaiset buyout-sijoittajat tekevät Suomeen 10–20 
sijoitusta vuosittain ja sijoitusten keskikoko on huomattavasti suomalaisia toimijoita  
korkeampi (kuva 9). Kotimaiset ja ulkomaiset buyout-sijoittajat ovat sijoittaneet yhteensä 
4,4 miljardia euroa suomalaisiin kasvuyhtiöihin vuosina 2016-2020.

Ulkomaiset buyout-sijoittajat Suomessa

Kuva 9. Suomalaisten yritysten saamat kotimaiset ja ulkomaiset buyout-sijoitukset

Kansainvälisten pääomasijoittajien vaikutus on siis Suomen kasvuyrityskenttään  
varsin merkittävä. Suomalaisen yrityksen siirtyessä kansainväliseen omistukseen yrityk-
sen toiminta ei poistu Suomesta, vaan yleensä kansainvälinen sijoittaja auttaa yritystä 
sen seuraavassa kasvuvaiheessa. Kansainvälinen pääomasijoittaja toimii kotimaisten  
sijoittajien tapaan suomalaisissa yrityksissä aktiivisena omistajana. Yritys saa tukea 
pääomasijoittajalta esimerkiksi orgaanisessa kasvussa, kansainvälistymisessä, yritysos-
toissa tai suurissa investoinneissa. 

Pääomasijoittajat ry:n 15.6.2021 julkaistuun Kansainväliset buyout-sijoittajat Suomessa 
-raportin mukaan vuodesta 2013 alkaen suomalaisiin kasvuyrityksiin on sijoittanut 47 
kansainvälistä pääomasijoittajaa. Nämä pääomasijoittajat ovat vuoden 2021 kevää-
seen mennessä sijoittaneet yhteensä 71 suomalaiseen vakiintuneeseen kasvuyritykseen. 
Näistä yrityksistä neljässä on ollut mukana kaksi kansainvälistä pääomasijoittajaa.

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittaneet ulkomaiset pääomasijoittajat tulevat 13 eri 
maasta. Kappalemäärällä mitattuna eniten sijoituksia on tehty Ruotsista, Yhdysvalloista, 
Iso-Britanniasta, Norjasta ja Saksasta. 85 prosenttia kaikista kansainvälisen sijoituksen 
saaneista yrityksistä on saanut sijoituksensa jostakin näistä viidestä maasta. 
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Ruotsalaiset pääomasijoittajat ovat olleet mukana 28 suomalaisen kasvutarinan mat-
kassa. Tämä vastaa kappalemääräisesti yli kolmasosaa kaikista sijoituksista. Ruotsin ak-
tiivisuudesta Suomen pääomasijoituskentällä kielii myös se, että muutamat ruotsalaiset 
pääomasijoittajat ovat perustaneet myös oman toimiston Suomeen.

Suomessa aktiivisin ulkomainen buyout-sijoittaja on ruotsalainen Adelis Equity Partners, 
jonka suomalaisia sijoituskohteita ovat muun muassa Puuilo, Med Group ja Quattro 
Mikenti Group. Toiseksi eniten sijoituksia Suomeen on tehnyt Norjalainen growth-sijoitta-
ja Verdane, jonka portfolioyrityksiä ovat muun muassa CAP-Group ja Evondos. Jaetulla 
kolmannella sijalla suomalaisiin kohdeyrityksiin tehdyillä sijoituksilla mitattuna ovat ruot-
salaiset Procuritas, Altor ja EQT sekä yhdysvaltalainen Providence Equity.

Buyout-markkinakehitys koronakriisissä

Pääomasijoittajien omistamien kohdeyhtiöiden tasolla koronavuoden suurin ongelma 
oli koronarajoituksista johtuva akuutti kassavaje erityisesti palvelualoilla. Ongelma 
kosketti kasvuyrityksiä, jotka olivat merkittäviä työllistäjiä sekä alueellisesti että koko 
Suomen tasolla ja joiden talous oli 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.

Koronakriisin alkuvaiheilla ongelmana oli myös se, että kaikki kriisiajan rahoitusjärjes-
telyt eivät olleet pääomasijoittajien kohdeyritysten käytettävissä ongelmallisen pk-yri-
tyksen määritelmän takia. Pääomasijoittajat ry piti esillä sitä, että kriisiajan ratkaisuissa 
on huomioitava yritysten erilainen koko ja varmistettava se, ettei yrityksen omistusraken-
ne vaikuta siihen, mikä yritys voi hyödyntää kriisiajan rahoitusjärjestelyitä. Nämä tavoit-
teet huomioitiin hyvin komissiolle tehdyissä notifikaatioissa, ja pk-yrityksen määritelmä 
onnistuttiin kirjaamaan siten, että se huomioi myös pääomasijoituksen saaneet kasvuyh-
tiöt.

Varainkeruun puolella pääomasijoittajilta saadun palautteen mukaan institutionaa-
listen sijoittajien kiinnostuksessa tapahtui vain hetkellinen notkahdus keväällä 2020. 
Vuonna 2020 perustettiin lopulta neljä uutta rahastoa (Bocap, Verso Capital, CapMan 
Growth ja Sponsor Capital), mikä merkitsee uusia kasvumahdollisuuksia suomalaisille 
kasvuyrityksille. Vuonna 2020 pääomasijoittajien sijoitustoiminta jatkuikin lähes aikai-
semman vuoden tahtiin, joten koronakriisillä on suhteellisen pienet vaikutukset nopeasti 
kasvavien yritysten rahoituksen saatavuuteen.

Pääomasijoittajat ry:n suomalaisille pääomasijoittajille keväällä 2021 tekemän kyse-
lyn mukaan aktiivisuus yrityskauppamarkkinassa on lisääntynyt paljon puolen vuoden 
takaiseen verrattuna. 42 % kyselyyn vastanneista buyout- ja growth-sijoittajista näkee 
aiempaa enemmän laadukkaita sijoitusmahdollisuuksia ja 56 % kertoo yritysten yhtey-
denottojen lisääntyneen.

Myös suomalaisten yritysten uudistumishaluissa voidaan arvioida tapahtuvan konk-
reettisia muutoksia koronakriisin seurauksena. On selvää, että uudistuminen, digitali-
saation ja myös vastuullisen toiminnan näkökulmat nousevat entistä tärkeämpään 
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asemaan, ja kaikissa näissä osa-alueissa pääomasijoittajat aktiivisina ja osaavina kas-
vuomistajina voivat tuoda oman kasvu- ja strategiaosaamisensa yritysten avuksi. Pää-
omasijoittajien kasvuosaamiselle on tällä hetkellä erityisen korostunut tarve, kun kaikkien 
yritysten on välttämätöntä uudistua hyvin nopeassa aikataulussa.

”Näkymä tulevaisuuteen on selkeytynyt, ja myös tilanne yrityskauppamarkkinoilla 
näyttää hyvältä”, kommentoi Pia Santavirta.

Kuva 10. Suomalaisen buyout-sijoittajien sijoituksista yli 90 % kohdistuu suomalaisten 
yritysten kasvun rakentamiseen.



5 .  K a s v u a  j a  t y ö -
p a i k k o j a  S u o m e e n  – 
t i e  u l o s  k o r o n a k r i i -
s i s t ä

Suomalaisilla startup- ja kasvuyrityksillä on merkittävä rooli innovaatioympäristön, 
yrityskentän uudistumisen, työllisyyden ja työn tuottavuuden edistämisessä. Siksi Suo-
men talouskasvun kannalta tärkeille ja voimakkaaseen kasvuun tähtääville startupeille 
ja myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille on löydyttävä kansainvälisesti kilpailukykyiset 
rahoitusratkaisut, tarpeeksi osaajia ja sääntely-ympäristön on tuettava kasvun raken-
tamista. Suomen on oltava houkutteleva maa startup- ja kasvuyrityksille, sijoittajille ja 
osaajille. Näin Suomi voidaan palauttaa kestävän kasvun, korkean työllisyyden ja kestä-
vän julkisen talouden uralle.

Seuraavan kasvuloikan mahdollistamiseksi:

1. Kotimainen ja ulkomainen rahastosijoittajakenttää on monipuolistettava, jotta  
 kotimaisilla pääomasijoitusrahastoilla on mahdollisuus tukea mahdollisimman   
 monia lupaavia startup- ja kasvuyhtiötä kasvussa ja kansainvälistymisessä osaa 
 vana kasvuomistajana. Myös Juha Sipilä ja Pekka Ala-Pietilä esittivät omissa  
 raporteissaan keväällä 2021 rahastosijoittajakentän monipuolistamista mm.  
 säädösmuutosten avulla.
2. Kotimaisten rahastorakenteiden tunnettuutta on lisättävä kansainvälisen  
 varainkeruun edistämiseksi. Mallia voidaan ottaa Ruotsista, missä ulkomaisten  
 sijoittajien osuus on jo 90 % kaikesta varainkeruusta. 
3. Kasvun pullonkaulaksi ei saa jäädä myöskään osaajapula. Suomen on oltava  
 houkutteleva osaajille, ja ulkomaalaislainsäädäntöä on uudistettava elinkeinopo- 
 liittisista lähtökohdista käsin. Talent Boost -hankkeessa tehdään oikeansuuntaisia  
 korjauksia järjestelmään. Uudistustarpeen kiireellisyyttä ei tule aliarvioida. 
4. 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 aika 
 välillä. Suomessa on asukasmäärään suhteutettuna 4. eniten startup-yrityksiä.  
 Voimme nousta ykköspaikalle kasvu- ja yrittäjämyönteisellä politiikalla. 
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TEEMA 1: OSAAVAA PÄÄOMAA RAHOIT-
TAMAAN KESTÄVÄÄ KASVUA

Pääomasijoittajat tuovat kasvua. Osaa-
valla pääomalla rakennetaan tulevai-
suuden startup- ja kasvuyrityksiä ja uusia 
työpaikkoja. Jotta kaikki saatavilla olevat 
pääomat voidaan hyödyntää mahdol-
lisimman tehokkaasti kasvun rakentami-
sessa, on rahastosijoittajien monimuotoi-
suus varmistettava.  

EHDOTUS 1: Tehdään säädösmuutos ja 
poistetaan säätiöiden esteet sijoittaa 
pääomasijoitusrahastojen kautta suo-
malaisten yritysten kasvuun. Kotimai-
sen säädösesteen takia yleishyödyllisten 
säätiöiden 20 miljardin euron sijoitusva-
rallisuudesta vain pieni osa kanavoituu 
nykyisin pääomasijoitusrahastojen kautta 
suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille. 
Säädösmuutoksen hyöty on kaksinkertai-
nen: ensin säätiöiden pääomia sijoitetaan 
pääomasijoitus-rahastojen kautta koti-
maiseen kasvuun, ja sen jälkeen tuotoilla 
tuetaan tutkimusta, kulttuuria ja taidetta. 
Tämä säädösmuutoksen selvittämistä on 
esitetty kaikissa vuonna 2021 julkaistuissa 
asiantuntijaraporteissa (Sipilä, Ala-Pietilä, 
Teknologianeuvottelu-

kunta ja valmisteilla oleva yrittäjyysstra-
tegia).

EHDOTUS 2. Jatketaan BFVC:n ja Tesin 
toimintaa sekä KRR-ohjelmaa VC- ja 
Buyout -rahastosijoitusten tekemiseksi.  
Selvitetään mahdollisuutta laventaa  
rahastosijoittajien nykyistä joukkoa.

EHDOTUS 3. Vaikutetaan EU:n Solvenssi 
II-sääntelyn muutoksiin siten, että myös 
kotimaiset henkivakuutusyhtiöt voivat  
kanavoida lisää pääomia pääomasijoi-
tusrahastojen kautta startup- ja kasvuyh-
tiöille. Vakuutusyhtiöiden osuus rahasto-
jen varainkeruusta on Suomessa nykyisin 
alle 6 % ja Euroopassa noin 9 %.

EHDOTUS 4. Kehitetään Jukka Rantalan 
esiselvityksen pohjalta työeläkeyhtiöiden 
sääntelyä siten, että sijoituksia pääoma-
sijoitusrahastoihin voidaan kasvattaa. 
Työeläkeyhteisöjen osuus VC-varainke-
ruusta on 15 % ja Buyout-rahastoissa 36 
% (lähde: Tesi).

EHDOTUS 5. Kokeneiden yksityissijoitta-
jien osallistumista pääomasijoituksiin tulisi 
helpottaa.

https://paaomasijoittajat.fi/terveisia-budjettiriiheen-on-aika-mahdollistaa-kotimaisten-saatioiden-sijoittaminen-suomalaisiin-kasvuyrityksiin/
https://www.etk.fi/ajankohtaista/esiselvitys-tyoelakesijoitusten-tuottojen-kohentamismahdollisuuksista-valmistui/
https://www.etk.fi/ajankohtaista/esiselvitys-tyoelakesijoitusten-tuottojen-kohentamismahdollisuuksista-valmistui/
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EHDOTUS 6. Selvitetään myös uusia sijoi-
tusinstrumentteja tai keinoja pääomasi-
joitusrahastojen sijoittajaverkoston laa-
jentamiseksi. 

EHDOTUS 7. Tehdään suomalaisista 
rahastorakenteista (kommandiittiyhtiö-
muoto) tunnettuja ja ennakoitavia 
kansainvälisen varainkeruun edistämisek-
si.

EHDOTUS 8. Vahvistetaan kansainvälistä 
sijoittajaverkostoa yhteistyössä kotimais-
ten VC-sijoittajien, Slushin, Business Fin-
landin, Business Finland Venture Capitalin 
ja Tesin kanssa. Ulkomaisten sijoittajien 
osuus kaikista startup-sijoituksista on jo 
yli 50 %, yhteensä 543 miljoonaa euroa, 
joista ulkomaisten VC-sijoittajien osuus oli 
272 miljoonaa euroa vuonna 2020. Myös 
vakiintuneiden kasvuyhtiöiden rahoi-
tuksessa ulkomaisten buyout-sijoittajien 
osuus on merkittävä (yhteensä 531 miljoo-
naa euroa, 2020). Yhteistoimin on tähdät-
tävä siihen, että Suomi kykenee jatkossa-
kin houkuttelemaan ulkomaisia pääomia 
Suomeen kansainvälisen kasvun mahdol-
listamiseksi.

TEEMA 2: OSAAJIA VAUHDITTAMAAN 
KANSAINVÄLISTÄ KASVUA

Rakennetaan Suomen vahvuuksien pääl-
le: Turvallisuus, puhdas luonto ja koulutuk-
sen laatu sekä suomalainen luotettavuus 
ja innovaatio-osaaminen ovat tekijöitä, 
jotka tekevät maastamme entistä hou-
kuttelevamman osaajille ja yritystoimin-
nalle. Kasvua vauhdittamaan tarvitaan 
lisää kotimaista ja ulkomaista osaamista.

EHDOTUS 1. Panostetaan tutkimustoi-
minnan kehittämiseen, joka luo pohjan 
startup- ja kasvuyritysten uusille innovaa-
tioille ja osaajien houkutteluun Suomeen.

EHDOTUS 2. Uudistetaan ulkomaalais-
lainsäädäntö kokonaisuudessaan elin-
keinopoliittisesta näkökulmasta. Hyö-
dynnetään myös digitaalisen identiteetin

mahdollisuudet säädösvalmistelussa. 
Kehitetään kotimaisten viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa sujuvien päätös-
prosessien varmistamiseksi.

EHDOTUS 3. Tehdään yhden luukun pal-
velu ulkomaalaisille osaajille:

1. Ohjataan riittävästi resursseja Maa-
hanmuuttoviraston lupakäsittelyyn ja 
hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja 
– varmistetaan 48 tunnin käsittelyajat 
avainosaajille.

2. Huomioidaan osaajien perheiden tar-
peet päiväkotipaikoista kansainväli-
siin kouluihin ja kotiutumispalveluihin.

3. Pidetään huolta siitä, että ulkomaisille 
osaajille on saatavilla englanninkieli-
siä palveluita.

EHDOTUS 4. Osaamista tulee edelleen 
kehittää laadukkaalla koulutuksella ja 
jatkuvilla oppimismahdollisuuksilla huo-
mioiden myös perinteisten toimialojen uu-
distumistarpeet.

TEEMA 3: TOIMIVAA SÄÄNTELYÄ LUO-
MAAN TYÖPAIKKOJA JA KILPAILUKYKYÄ

Suomen kilpailukyvyn edistäminen linkit-
tyy vahvasti sääntely-ympäristöön.

EHDOTUS 1. Varmistetaan, että sääntely 
ja verotus on johdonmukaista ja ennakoi-
tavaa.

EHDOTUS 2. Säädös- ja verotusmuu-
toksia tehtäessä on erityisesti arvioitava 
vaikutukset yritysten kasvu- ja työllistä-
mismahdollisuuksiin sekä Suomen houkut-
televuuteen koti- ja ulkomaisten yritysten, 
sijoittajien ja osaajien näkökulmasta.

EHDOTUS 3. Sääntelyn purkua ja lupapro-
sessien sujuvoittamista on jatkettava ja 
EU-sääntelyyn on vaikutettava siten, että 
yritysten kilpailukyky, kasvu ja työllistämi-
nen saa riittävän painoarvon.
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Lisätietoja: Tiedotteita ja tutkimuksia pääomasijoitusalasta

Startup- ja VC-sijoitukset 2020
• Suomalaiset startupit räjäyttivät potin: kerätty kasvurahoitus lähestyy jo miljoonaa 

euroa (tiedote 20.4.2021)
• Suomalaiset startupit Euroopan sijoitustilastojen kärjessä (tiedote 24.5.2021) 
• Uusi raportti: Suomalaisten startupien saamista pääomasijoituksista yli puolet tulee 

ulkomailta, 42 eri maasta (tiedote 9.4.2021)

Kasvuyhtiöt ja Buyout-sijoitukset 2020
• Buyout-sijoituksen saaneiden kasvuyritysten määrä pysyi tasaisena koronavuonna 

– myös yrityskauppamarkkinan tilanne näyttää valoisalta (tiedote 3.6.2021)
• Kansainväliset buyout-sijoittajat raportti julkaistaan kesäkuussa 2021

Kasvulukuja
• Kotimaisten pääomasijoittajien omistamat yhtiöt ovat Suomen nopeimmin kasvavia 

yrityksiä (tiedote 28.9.2020)
• Kasvunrakentaja-voittajat ovat kasvaneet vauhdilla: liikevaihdot ovat keskimäärin 

yli kolminkertaistuneet kolmessa vuodessa (Uutinen 4.9.2020 ja PwC:n analyysi)

Pörssiin listautuminen
• Pääomasijoittajat valitsivat salkuistaan 54 potentiaalista pörssilistautujaa (tiedote 

17.6.2020). Uudet tiedot julkaistaan 15.6.2021.

Muuta ajankohtaista
• Tesin tuottotutkimus 2021: Suomalaisilta pääomasijoitusmarkkinoilta kiitettävää 

tuottoa (Tesin tiedote 31.5.2021)
• Invest Europen vaikuttavuustutkimus: Private equity backed companies create more 

than 250,000 jobs, growing more than six times faster than the European average 
(Invest Europen tiedote 27.5.2021)

https://paaomasijoittajat.fi/suomalaiset-startupit-rajayttivat-potin-keratty-kasvurahoitus-lahes-tuplaantunut-vuodessa-ja-lahestyy-jo-miljardia-euroa/
https://paaomasijoittajat.fi/ie_bkt_fi/
https://paaomasijoittajat.fi/uusi-raportti-suomalaisten-startupien-saamista-paaomasijoituksista-yli-puolet-tulee-ulkomailta-42-eri-maasta/
https://paaomasijoittajat.fi/buyout-sijoituksen-saaneiden-kasvuyritysten-maara-pysyi-tasaisena-koronavuonna-myos-yrityskauppamarkkinan-tilanne-nayttaa-valoisalta/
https://paaomasijoittajat.fi/tutkimusraportti-kasvuomistajuuden-avulla-erinomaisia-tuloksia-paaomasijoittajien-omistamat-yritykset-ovat-suomen-nopeimpia-kasvajia/
https://paaomasijoittajat.fi/kasvunrakentaja-voittajat-ovat-kasvaneet-vauhdilla-liikevaihdot-ovat-keskimaarin-yli-kolminkertaistuneet-kolmessa-vuodessa/
https://www.pwc.fi/fi/julkaisut/tiedostot/kasvunrakentaja-kilpailun-voittajat-2014-2019_analyysi_pwc.pdf
https://paaomasijoittajat.fi/paaomasijoittajat-valitsivat-salkuistaan-54-potentiaalista-porssilistautujaa/
https://paaomasijoittajat.fi/paaomasijoittajat-valitsivat-salkuistaan-54-potentiaalista-porssilistautujaa/
https://www.tesi.fi/tiedote/tesin-tuottotutkimus-2021-suomalaisilta-paaomasijoitusmarkkinoilta-kiitettavaa-tuottoa/
https://paaomasijoittajat.fi/invest-europe-private-equity-backed-companies-create-more-than-250000-jobs-growing-more-than-six-times-faster-than-the-european-average/

