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Kuva 1. Suomalaisiin startupeihin aktiivisimmin sijoittavien 25 venture capital -

sijoittajan joukossa on useita amerikkalaisia ja aasialaisia pääomasijoittajia.

Kotimaiset startupit herättävät kansainvälistä kiinnostusta, ja jo yli puolet

suomalaisten startupien saamista sijoituksista tulee ulkomailta. Startupeja

rahoittavien kansainvälisten venture capital -sijoittajien Suomeen sijoittama summa

on yhdeksänkertaistunut alle kymmenessä vuodessa. Vuodesta 2013 alkaen

suomalaisiin startupeihin on sijoittanut 272 ulkomaista venture capital -sijoittajaa

yhteensä 42 maasta. 

1. Johdanto: Suomalaisten startupien saamista

pääomasijoituksista yli puolet tulee ulkomailta
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Startup-ekosysteemiä on kehitetty Suomessa erittäin kunnianhimoisesti, ja se näkyy

tuloksissa: Kotimaisten startup-yritysten saaman rahoituksen kokonaismäärä on yli

nelinkertaistunut alle kymmenessä vuodessa, ja suomalaiset startupit keräävät eniten

venture capital -sijoituksia Euroopassa suhteessa bruttokansantuotteeseen [1].

Suomessa syntyy lisäksi Euroopan neljänneksi eniten startup-yrityksiä [2]. Startup-

yritysten laatu on myös parantunut vuosi vuodelta. Yhä useampi suomalainen startup

kerää jatkuvasti suurempia rahoituskierroksia ulkomaisilta sijoittajilta. Suurimpia

sijoituskierroksia ovat viime vuosina keränneet esimerkiksi Wolt, ICEYE, M-Files, Varjo,

Supermetrics, IQM ja Swappie. Kasvurahoituksen määrän kasvu kertoo siitä, että

Suomi on matkalla uudeksi nousevaksi Euroopan startup-keskittymäksi.

[1] Investing in Europe: Private Equity activity 2019 – Invest Europe (14.5.2020)

[2] State of European Tech 2020 – Atomico, Slush & Orrick (8.12.2020)

 



2. Sijoittajat 42 maasta ovat vauhdittaneet

suomalaisten startupien kasvua
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Vuodesta 2013 alkaen suomalaisiin startup-yrityksiin on sijoittanut

272 kansainvälistä venture capital (VC) -sijoittajaa, jotka ovat

yhdessä rahoittaneet 235 suomalaista startupia.

Suomalaisyritysten lisäksi tämä ulkomaisten sijoittajien joukko on

ollut mukana kehittämässä muun muassa Netflixin, Dropboxin,

Spotifyn, Facebookin ja Slackin menestystarinoita.

Suomeen sijoittaneet pääomasijoittajat tulevat 42 eri maasta.

Euroopan maista eniten ulkomaisia sijoittajia tuli Iso-Britanniasta (41

VC-sijoittajaa), Saksasta (24), Ruotsista (22), Sveitsistä (13) ja

Ranskasta (12). Globaalisti Suomeen tehdään eniten sijoituksia

Yhdysvalloista (83). Euroopan ulkopuolelta Suomeen sijoitti yhteensä

114 sijoittajaa.

Yksittäisten sijoitusten kappalemäärällä mitattuna aktiivisimpia

maita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi, Saksa ja Tanska (Kuva

2). Vuodesta 2013 lähtien 22 ruotsalaista VC-sijoittajaa on tehnyt 67

sijoitusta lahden yli suomalaisiin startupeihin.

”Kansainvälisten sijoittajien mukanaan tuoma eri markkina-alueiden

tuntemus ja laajemmat yhteistyöverkostot antavat hyvän pohjan

sille, että kotimaiset yritykset saavat tukea kasvaakseen

kansainvälisesti merkittäviksi toimijoiksi”, kommentoi

Pääomasijoittajat ry:n uusi puheenjohtaja ja pohjoismaisen

pääomasijoitusyhtiö Verdanen partneri Janne Holmia. 



Vaikka Euroopan maiden maantieteellinen läheisyys mahdollistaa aktiivisen

sijoittamisen yli rajojen, VC-sijoittamisen perustamismaa Yhdysvallat johtaa tilastoja

Suomenkin tasolla. Ilmiö ei ole sattumaa: yhdysvaltalaiset sijoittajat ovat nähneet

Piilaaksossa jo vuosikymmeniä poikkeuksellisia kasvutarinoita, jotka ovat poikineet

edelleen uusia yrityksiä ja sijoitusrahastoja. Oppien jakaminen, resurssien eteenpäin

allokointi ja globaali ajattelutapa ovat juurtuneet syvästi näihin sijoittajiin, jotka

etsivät uusia toimialojen valloittajia ympäri maailmaa. 
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Kuva 2.  Yksittäisiä sijoituksia Suomeen tulee eniten Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja

Ruotsista.

3. 25 aktiivisinta kansainvälistä venture capital 

-sijoittajaa Suomessa

25 aktiivisinta kansainvälistä VC-pääomasijoitusyhtiötä ovat tehneet 158 sijoitusta

Suomeen ja nämä sijoittajat tulevat 11 eri maasta: Ruotsi, Yhdysvallat, Tanska, Iso-

Britannia, Saksa, Viro, Etelä-Korea, Sveitsi, Ranska, Itävalta ja Hong Kong. 

Kun katsotaan kymmentä eniten suomalaisten startupien rahoituskierroksille

osallistunutta pääomasijoittajaa, on lista lyhyempi: kymmenen kärki muodostuu Iso-

Britanniasta (5), Ruotsista (3), Tanskasta (1), ja Yhdysvalloista (1).  



Suomessa aktiivisin ulkomainen VC-sijoittaja on tanskalainen Heartcore Capital (ent.

Sunstone Capital), joka on tehnyt 16 sijoitusta Suomeen. Yhtiö on sijoittanut muun

muassa pelialan yrityksiin kuten Futureplayhin, Seriouslyyn ja Traplight Gamesiin. 

Toiseksi eniten sijoituksia on tehnyt EQT Ventures, joka on sijoittanut Suomessa

esimerkiksi Woltiin ja Varjoon. Kolmanneksi aktiivisin sijoittaja on Creandum, jonka

sijoituskohteisiin lukeutuvat muun muassa Small Giant Games ja KNL Networks.

Molemmat sijoittajista ovat globaalisti merkittäviä aikaisen vaiheen

pääomasijoittajia Ruotsista. Seuraavaksi aktiivisimmat ovat brittiläiset Northzone ja

Initial Capital. 

Yhdysvalloista aktiivisin sijoittaja on True Ventures, joka on sijoittanut 2 miljardia

dollaria yli 300 startup-yritykseen maailmanlaajuisesti. Suomessa True Ventures on

sijoittanut esimerkiksi tutkasatelliitteja kehittävään ja maapallon kuvantamiseen

keskittyvään ICEYE-yhtiöön.
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Kuva 3. Aktiivisimmat 25 kansainvälistä venture capital -sijoittajaa Suomessa.



4. Kiinnostavimpia toimialoja B2B-palvelut ja pelit

Venture capital -pääomasijoittajien toimialafokus Suomessa on hyvin samanlainen

riippumatta sijoittajan kotimaasta – niin suomalaisia kuin kansainvälisiä sijoittajia

kiinnostaa eniten suomalaisten startupien kehittämät palvelut yrityksille. Keskeisin ero

on kuitenkin peli- ja viihdealan sijoitusten kohdalla: rahoituskierroksista, joissa oli

mukana vähintään yksi suomalainen sijoittaja, tehtiin 11 % peli- ja viihdealan yrityksiin.

Vastaava luku oli 19 %, kun rahoituskierrokseen osallistui vähintään yksi ulkomainen

sijoittaja.

Supercellin ja Rovion jalanjäljissä Suomen peliyrittäjät ovat onnistuneet kehittämään

yhä enemmän mukaansatempaavia pelejä. Viimeisimpiä menestystarinoita on

Empires & Puzzles -pelin kehittäjä Small Giant Games, joka keräsi rahoitusta vuosina

2014–2018 muun muassa Creandumilta, Spintop Venturesilta ja EQT Venturesilta,

kunnes pelijätti Zynga osti sen. Lisäksi esimerkiksi Mainframe Industries vauhditti

kasvuaan muun muassa kotimaisen sijoittajan Maki.vc:n voimin, mutta laajensi

kansainvälisiin sarjoihin nostamalla rahoitusta piilaaksolaiselta pääomasijoittaja

Andreessen Horowitzilta vuonna 2020.
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Kuva 4. Ulkomaisten ja kotimaisten rahoituskierrosten toimialavertailu.



8

5. Kotimaiset sijoittajat vahvistavat jatkuvasti

verkostojaan ulkomaisiin sijoittajiin 

Uudet innovaatiot ja liikeideat kaupallistetaan tyypillisesti kotimaisten sijoittajien

panostuksilla. Kotimainen enkeli- tai VC-sijoittaja mahdollistaa liiketoiminnan

käynnistämisen ja ensimmäiset kasvuaskeleet kohti kansainvälistä kasvua.

Pääomasijoittaja on osaava ja aktiivinen kasvukumppani, joka auttaa verkostojen

kasvattamisessa, rekrytoinneissa, uusien markkinoiden avaamisessa ja lopulta myös

kansainvälisten rahoituskierrosten hankinnassa. 

Suomessa tyypillisesti yli 10 miljoonan euron sijoituskierrokset tehdään aina yhdessä

ulkomaisten sijoittajien kanssa. Kansainvälisistä rahoituskierroksista 83 % kohdistuu

suomalaisten enkeli- ja pääomasijoittajien salkkuyhtiöihin tai ne tehdään yhdessä

suomalaisten sijoittajien kanssa. Ulkomaisten sijoittajien on helpompi sijoittaa

sellaisiin suomalaisiin yrityksiin, joissa on mukana tunnettu suomalainen sijoittaja. 

"Uusien globaalien menestystarinoiden rakentaminen edellyttää kotimaisten

ja ulkomaisten sijoittajien vahvaa yhteistyötä. Korona-aikana suomalaisten

sijoittajien rakentamat kansainväliset verkostot ovat osoittaneet arvonsa.

Suomi on ollut yksi nopeimmin kasvavista startup-keskuksista Euroopassa”,

kertoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

“Teemme sijoitukset aina yhdessä paikallisten enkeli- tai 

venture capital -sijoittajien kanssa. Suomen startup-ekosysteemi 

on juuri nyt erityisen energinen. Laajensimme tiimiämme Suomeen

ollaksemme sen tärkeä osa”, kertoo englantilaisen

 pääomasijoitusyhtiön PROfounders Capitalin osakas Sean Seton-Rogers.

Kansainväliset sijoittajat tuovat lisää osaavaa pääomaa startup-yritysten

kansainvälistymiseen. Sijoittajat ovat erityisen tärkeässä roolissa kansainvälisten

markkinoiden ja verkostojen avaamisessa. 
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Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti työryhmän tutkimaan

Suomen kestävää kasvua viime vuoden kesäkuussa.

Työryhmää johtaneen Pekka Ala-Pietilän helmikuussa 2021

julkaistussa raportissa ulkomaisten suorien sijoitusten

nähdään täydentävän osaavan pääoman kokonaisuutta,

mikä tuo talouteen suoria taloudellisia hyötyjä, esimerkiksi

työpaikkoja, sekä välillisiä etuja kuten alihankintaverkostoja

ja oppeja. 

Lisäksi Ala-Pietilän raportissa käsitellään yrityskauppojen

merkitystä ja kehittymistä. Raportin mukaan yritystään

myydessään suomalaiset yrittäjät ja omistajat saavat

kilpailukykyisimmän hinnan taholta, jolla on parhaat

edellytykset kehittää yritystä eteenpäin. Tämän myötä

yritykset myydään usein ulkomaisille sijoittajille ja yrityksille.

Raportin mukaan huomioitavaa kuitenkin on, että

”positiivinen spiraali ja osaava omistajuus Suomessa

kehittyvät sitä kautta, että vanhat omistajat sijoittavat

usein yrityskaupoista saamiaan rahoja uusiin kasvuyhtiöihin,

perustavat uusia yhtiöitä tai perustavat rahastoja, joiden

avulla voivat tukea suomalaisia kasvuyrityksiä.”

6. Mitä ulkomaisten sijoittajien 

sijoitus merkitsee Suomen 

yhteiskunnalle?
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Seuraavassa on esimerkki siitä, miten Ala-Pietilän raportissa mainittu positiivinen

spiraali toimii käytännössä ja mitä vaikutuksia hyvillä exiteillä kansainvälisille

markkinoille on Suomen startup- ja rahoitusekosysteemin kehittymiselle.

2000-luvun alkupuolella Jyri Engeström ja Petteri Koponen perustivat yhteisö- ja

blogipalvelu Jaikun. Google osti yrityksen lokakuussa 2007. Googlelle työllistymisen

jälkeen Engeström perusti myös Ditto-sovelluksen, jonka osti online-jätti Groupon

vuonna 2012. Toisaalla, Timo Ahopelto oli perustamassa CRF Health -

terveysteknologiayritystä, jonka toimitusjohtajana hän kasvatti yrityksen johtavaan

asemaan sähköisten potilaspäiväkirjojen tarjoamisessa tutkimuskäyttöön. CRF Health

myytiin myöhemmin kansainväliselle pääomasijoittajalle.

Vuosikymmen myöhemmin, Jyri Engeström, Petteri Koponen ja Timo Ahopelto ovat

välittäneet osaamistaan eteenpäin ja sijoittaneet satoihin suomalaisiin yrityksiin

pääomasijoittajana. 

Jyri Engeström on perustajana ja osakkaana piilaaksolaisessa

pääomasijoitusyhtiössä Yes VC:ssä. Yksityisenä enkelisijoittajana hän on myös

tukenut muun muassa suomalaista älysormusyhtiötä Ouraa. 

Petteri Koponen ja Timo Ahopelto perustivat pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesin

vuonna 2009, ja nykyisin he sijoittavat jo neljännestä, Suomen suurimmasta, VC-

rahastostaan startup-yhtiöihin. Lifelinen portfolioon kuuluu muun muassa joukko

parhaita kotimaisia kasvuyhtiöitä, kuten Supercell, Swappie, Smartly, Wolt ja Sulapac.

Pelkästään Supercell maksoi yhteisöveroa Suomeen 600 miljoonaa euroa vuosina

2015–2018 (perustamisvuosi 2010) ja Wolt työllistää yli 2000 ihmistä vuonna 2021.

Kussakin yhtiössä kasvaa lisäksi kansainvälisen kasvuvaiheen osaajia ja

onnistuneiden exitien myötä Suomeen syntyy jälleen joukko vaurastuneita yrittäjiä,

jotka laittavat hyvän kiertämään sarjayrittäjinä, sijoittajina tai hallitusammattilaisina.

Keskeistä vastaavien menestystarinoiden ja kotimaisen omistajuuden kannalta on

kasvattaa entisestään tätä huippuyrittäjäjoukkoa, joka voi jakaa oppeja ja

resurssejaan eteenpäin seuraavalle yrittäjäsukupolvelle. Huippuyrittäjät

houkuttelevat myös huippuosaajia ja ulkomaisia sijoittajia, ja keskeistä pitkässä

juoksussa on heidän juurruttamisensa Suomeen. Lisäksi Suomen toimintaympäristön

tulee olla houkutteleva yrityksille, yhteistyökumppaneille ja sijoittajille, jotta

ainutlaatuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytään hyödyntämään

täysimääräisesti. 

7. Case-esimerkki pääomasijoitusyhtiöiden

syntymisestä: Lifeline Ventures & Yes VC



Startup-yritykset keräsivät Suomessa 511 miljoonaa euroa

rahoitusta vuonna 2019. Vuonna 2010 vastaava summa oli 122

miljoonaa euroa. Rahoituksen määrä on siis yli nelinkertaistunut

vuoden 2010 jälkeen. Startup-sijoituksissa euromääräisesti suurin

sijoittajaryhmä on ulkomaiset venture capital -sijoittajat, joiden

osuus on kasvanut yhdeksänkertaiseksi kymmenessä vuodessa.

Venture capital -rahoituksesta ulkomaisten sijoittajien osuus on 61

%. Lue lisää: Startup-yritysten rahoitus nousi ennätyslukemiin 2019

(tiedote 7.4.2020)

Suomalaisten startupien myönteinen kehitys on johtanut siihen, että

ne keräsivät jo toista vuotta peräkkäin Euroopan eniten venture

capital -sijoituksia bruttokansantuotteeseen suhteutettuna vuonna

2019. Lue lisää: Suomalaiset startupit Euroopan sijoitustilastojen

kärjessä (tiedote 25.5.2020)

Kasvuomistajat aktiivisia ensimmäisellä vuosipuoliskolla:

Pääomasijoittajat ovat panostaneet suomalaisiin yrityksiin yli 700

miljoonalla pandemian keskellä (tiedote 10.11.2020)

Startup- ja venture capital -sijoitukset 2019

 

Venture capital -sijoitukset H1/2020

8. Lisätietoja: Venture capital -sijoituksia 

koskevat tilastot

Metodologia:

Ulkomaisten pääomasijoitustilastojen lähde: Pääomasijoittajat ry:n julkisten lähteiden

seuranta

Raportin aikaperiodi: 2013–2/2021

Työ- ja Elinkeinoministeriö: Kestävä talouskasvu ja hyvinvointimme tulevaisuus

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/tki-panostukset-osaamisen-kasvattaminen-ja-

osaava-paaoma-suomen-kasvun-mahdollistajina
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