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Tesi on Suomen valtion omistama 
pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa rahastoihin ja 
suoraan kohdeyhtiöihin

Sijoitamme samoin ehdoin yhdessä yksityisten 
sijoittajien kanssa 

MISSIO
Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme 
suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa

VISIO
Autamme Suomen seuraavalle kasvun ja 
kansainvälistymisen tasolle

ARVOT
Rohkeasti – Ratkaisuja – Yhdessä

Tesi lyhyesti

37 työntekijää Helsingissä 

20+ vuoden historia

1 200 MEUR hallinnoitavia varoja

323 MEUR Kertyneet voittovarat

90 pääomasijoitusrahastossa sijoittajana

43 suoraa kohdeyhtiötä

100 % valtion omistama

100 - 150 MEUR uudet sijoitukset vuosittain

Volyymijakauma 2012 - 2017:

Rahastot

Suorat
sijoitukset

40 %

60 %
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Tarjoamme yrityksille pääomasijoitusten 

kautta kasvuvauhtia kansainvälisille markkinoille.

Työpaikkoja syntyy, kun yritykset kasvavat ja 

kansainvälistyvät.

Kasvu syntyy globaalista asenteesta. 

Tuomme kansainvälisen kumppaniverkostomme

kautta yrityksille rahaa sekä erityisen arvokasta 

osaamista kansainvälisille markkinoille.

Kasvu edellyttää toimivaa 

pääomasijoitusmarkkinaa. 

Tuomme osaamista ja kokemusta 

kasvuyritysten käyttöön.
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Luomme kasvua, kiihdytämme 
kansainvälistymistä ja edistämme osaavaa 

omistamista



Suorasijoitustoimintamme painopisteet

Teolliset sijoitukset

• Pääomaintensiiviset sijoitukset

• Laajemmat toimialajärjestelyt

• Tesin tyypillinen sijoitus 5 – 20 
m€Kasvusijoitukset

• Kasvupääomaa orgaaniseen ja 
epäorgaaniseen kasvuun

• Liikevaihto yli 10 m€

• Tesin tyypillinen sijoitus 3 – 15 
m€

Venture Capital

• Nopean kasvun teknologiayhtiöt

• Liiketoimintamalli testattu ja 
mielellään skaalautuva

• Liikevaihto yli 1 m€

• Tesin tyypillinen sijoitus 1,5 – 5 m€
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ESIR-yhteissijoitusohjelman myötä 
maksimi sijoitus per yhtiö 30 m€.



Tesi sijoittajana ja omistajana

Merkittäviä vähemmistösijoituksia kasvua vauhdittamaan

▪ Venture Capital sijoitukset 2–5 m€, Kasvusijoitukset 3–15 m€. Uuden ESIR-yhteissijoitusohjelman myötä maksimi

sijoitus per yhtiö 30 m€.

▪ Enintään 50% rahoituskierroksesta, yhteneväiset intressit muiden sijoittajien kanssa mukaan lukien tuotto-odotus

▪ Tyypillinen omistusosuus 10–30%

▪ Suomalaiset yritykset kansainvälisellä fokuksella ja ulkomaiset yritykset vahvalla Suomi-intressillä

▪ Kyky tehdä merkittäviä jatkosijoituksia kasvun vauhdittamiseksi

Omistuksen arvonnousu aktiivisella omistajuudella ja arvonluonnilla

▪ Kokenut sijoitustiimi, jolla yli 150 vuoden yhteenlaskettu kokemus pääomasijoitusalalta

▪ Korkealuokkainen sijoitusanalyysi ja kyky löytää luovia ratkaisuja yritysten kasvutarpeisiin

▪ Aktiivinen osallistuminen arvonluontisuunnitelmien suunnitteluun ja toteutukseen hallitustyöskentelyn kautta

Vahvasti verkostoitunut kumppani

▪ Pääomasijoitusmarkkinoiden vahva tuntemus ja suora yhteys muihin julkisen sektorin toimijoihin

▪ Laaja verkosto toimiala-asiantuntijoita ja hallitusammattilaisia yritysten tueksi

▪ Kattava sijoittajaverkosto (pääomasijoittajat, eläkeyhtiöt, perheyhtiöt, ulkomaiset sijoittajat)
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Menestystarinat – Kasvu ja Teolliset
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Yhtiön kuvaus Keskeiset saavutukset Kanssasijoittajat

Autoteollisuuden palvelujen tarjoaja, 

ajoneuvojen ja avoautojen kattojen 

tuotantoa Suomessa ja Saksassa, 

liikevaihto n. 400 M€

- Kahden uuden liiketoiminta-alueen hankinta

- Ison uuden asiakkaan voittaminen ja liiketoiminnan 

syventäminen heidän kanssaan

- Omistuspohjan laajentaminen

Aikaan perustuvia loma-asuntoja 

Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa, 

liikevaihto n. 140 M€

- Kasvuinvestointien rahoitus Suomessa ja Espanjassa

- Yhtiö myytiin teolliselle ostajalle (Mahindra Group)

Yksityisen päivähoidon tarjoaja 

Suomessa, liikevaihto n. 90 M€

- Liiketoiminnan käynnistäminen Coronarian toimesta

- Vahva orgaaninen kasvu sijoittajien tuella luoden 

selkeän markkinajohtajan Suomessa

- Yhtiön enemmistön myyminen EQT:lle

Markkinajohtaja liikunta- ja 

urheilupaikkojen pinnoitteissa sekä 

varusteissa Pohjoismaissa, liikevaihto n. 

80 M€

- Kaksi onnistunutta yritysostoa laajentaen 

tuotevalikoimaa

- Laajentuminen muihin Pohjoismaihin luoden selkeän 

markkinajohtajan alueelle

Tilitoimistopalvelut ja taloushallinto-

ohjelmistot pienille ja keskisuurille 

yrityksille, liikevaihto n. 40 M€

- Sukupolven vaihdoksen ja orgaanisen kasvun 

rahoittaminen

- Corporate Governancen kehittäminen

- First North listautuminen

- Yhtiön listaaminen päälistalle

Growth



Menestystarinat – Venture Capital
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Yhtiön kuvaus Keskeiset saavutukset Kanssasijoittajat

Ohjelmistoyhtiö ,joka tarjoaa 

älykkäitä ratkaisuja yritysten 

dokumenttien hallintaan, 

liikevaihto n. 40 M€

- Vuosittainen myynnin kasvu yli 30 % kahdeksana vuonna 

peräkkäin

- Toteutettu 24 M€ rahoituskierros

Järjestelmäratkaisut 

vakuutusyhtiöiden ydinprosessien 

hallintaan, liikevaihto n. 20 M€

- Korkea kannattavuus huolimatta kasvusta

- Aktiivinen M&A mahdollisuuksien kartoittaminen kasvun 

ja Pohjoismaihin laajentumisen tueksi

- Evolvitin yritysosto uuteen asiakassegmenttiin 

pääsemiseksi ja myynnin tuplaamiseksi

Energianhallinta- ja 

analytiikkapalveluita  

meriteollisuudelle, liikevaihto n. 

10 M€

- Johtoryhmän vahvistaminen

- Tuotevalikoiman laajentaminen uusiin segmentteihin

- Liiketoiminnan kääntäminen kassavirta positiiviseksi ja 

riippumattomaksi ulkoisesta rahoituksesta

- Yhtiö myytiin Wärtsilälle 43 M€ arvolla

Tietokantatuotteita ja -palveluita 

perustuen avoimeen lähdekoodiin, 

liikevaihto n. 9 M€ 

- Systemaattisen ja pitkän kehitystyön tuloksena 

merkittävää liiketoimintaa Kiinassa ja Aasiassa

- Toteutettu isoin EIB rahoituskierros venture-yhtiölle 

Suomessa (25 m€)

- Toteutettu 23 M€ rahoituskierros, jossa mukana mm. 

Alibaba Group

3D-käyttöliittymäratkaisuja 

autoteollisuudelle, liikevaihto n. 7 

M€

- Yhtiön strategian muuttaminen uuteen 

asiakassegmenttiin (autoteollisuus)

- Kasvanut uskottavuus autoteollisuudessa mahdollisti 

rahoituksen saksalaiselta strategiselta kumppanilta

- Yhtiö myytiin kiinalaiselle Thundersoftille 64 M€ arvolla
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Kiertotalousteeman portfolioyhtiöt
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Product as a service Sharing platformsRenewability Resource efficiency and 
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Resource efficiency and 

recycling
Sharing platforms



Portfolioyhtiöt

Health & 

welfare
Cleantech

Software / 

SaaS
Services Industrials & other

Kasvu ja 

Teolliset

Venture

Capital
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Uusimmat

sijoitukset

http://www.pesmel.com/


Uskalla kasvaa
www.tesi.fi @TesiFII


