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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Teolli-
suussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 
muuttamisesta 

 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä 
valtionyhtiöstä annettua lakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että yhtiön tehtävänä oli-
si nykyisen pääomasijoitustoiminnan harjoit-
tamisen lisäksi toteuttaa ja hallinnoida teolli-
suuspoliittisin perustein poikkeustapauksissa 
tehtäviä sijoituksia ja osakehankintoja. Uu-
den tehtävän hoitamiseksi ehdotetaan, että 
yhtiö voisi pääomasijoitustoiminnan harjoit-
tamisen ohella hankkia kohdeyritysten osak-
keita tapauskohtaisesti arvioitujen poikkeuk-

sellisen vahvojen teollisuuspoliittisten perus-
teiden nojalla. Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin antaa tarkemmat säännökset Suo-
men Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoimin-
nasta sekä teollisuuspoliittisin perustein teh-
tävistä sijoituksista ja kohdeyritysten osak-
keiden hankkimisesta. Lisäksi lakiin tehtäi-
siin eräitä teknisiä muutoksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
15 päivänä tammikuuta 2014. 

 
————— 

 



 HE 207/2013 vp  
  

 

2 

 
SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ ............................................................................ 1 

 
SISÄLLYS ................................................................................................................................. 2 

 
YLEISPERUSTELUT................................................................................................................ 3 

1 JOHDANTO..................................................................................................................... 3 

2 NYKYTILA ..................................................................................................................... 3 

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö .................................................................................................. 3 

2.2 Nykytilan arviointi............................................................................................................ 4 

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET.................................... 4 

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET ....................................................................................... 5 

4.1 Taloudelliset vaikutukset.................................................................................................. 5 

4.2 Yritysvaikutukset.............................................................................................................. 6 

4.3 Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset............................................................................. 6 

5 ASIAN VALMISTELU ................................................................................................... 6 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ................................................................................. 7 

1 LAKIEHDOTUKSEN PERUSTELUT............................................................................ 7 

2 TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET................................................... 8 

3 VOIMAANTULO ............................................................................................................ 8 

 
LAKIEHDOTUS........................................................................................................................ 9 

Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 
muuttamisesta ........................................................................................................... 9 

 
LIITE........................................................................................................................................ 11 

 
RINNAKKAISTEKSTIT......................................................................................................... 11 

Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 
muuttamisesta ......................................................................................................... 11 



 HE 207/2013 vp  
  

 

3 

YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Talouden globalisaatiokehitys muuttaa jat-
kuvasti yritysten toimintaympäristöä ja kil-
pailuolosuhteita. Menestyminen kansainväli-
sessä kilpailussa edellyttää siksi teollisuuden 
jatkuvaa rakenteellista uudistumista ja uudel-
leenjärjestelyä. Silloin kun muutostilanteisiin 
liittyy erityisen merkittäviä teollisuuspoliitti-
sia intressejä, valtion tulisi pystyä tarvittaessa 
myös omistajuuden kautta edesauttamaan si-
tä, että välttämättömät rakenteelliset uudis-
tukset pystytään toteuttamaan hallitusti ja 
joustavasti.  

Tällä hetkellä valtiolla on neljä valtion ko-
konaan omistamaa sijoitus- ja/tai rahoitus-
toimintaa harjoittavaa yhtiötä (Solidium Oy, 
Governia Oy, Finnvera Oyj ja Suomen Teol-
lisuussijoitus Oy), mutta yhdenkään yhtiön 
toimintaan ei varsinaisesti kuulu tehdä teolli-
suuspoliittisin perustein tehtäviä sijoituksia 
tai osakehankintoja. 

Valtion tulisi kuitenkin voida erityisen 
vahvojen poikkeuksellisten syiden olemassa 
ollessa valtion omistuksen avulla myötävai-
kuttaa teollisuuden rakenneuudistuksiin ja -
järjestelyihin täydentämällä yksityistä omis-
tusta ja rahoitusta. Esityksen mukaan Suo-
men Teollisuussijoitus Oy:n (jäljempänä Te-
ollisuussijoitus) tehtäviä laajennettaisiin pää-
omasijoitustoiminnan harjoittamisen ohella 
myös mainitun kaltaisiin teollisuuspoliittisin 
perustein tehtäviin sijoituksiin ja osakehan-
kintoihin. Esityksellä ei muuteta Teollisuus-
sijoituksen pääomasijoitustoiminnassa nou-
datettuja periaatteita ja peruslinjaa, jonka 
mukaan pääomasijoittaminen tehdään täysin 
markkinaehtoisesti ja pääsääntöisesti yksi-
tyisten sijoittajien kanssa riskiä jakamalla. 

 
2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Valtiolla on neljä valtion kokonaan omis-
tamaa sijoitus- ja/tai rahoitustoimintaa har-
joittavaa yhtiötä, joista Solidium Oy ja Go-
vernia Oy ovat valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjauksessa sekä Finnvera Oyj ja 

Teollisuussijoitus työ- ja elinkeinoministeri-
ön omistajaohjauksessa. 

Solidium Oy omistaa ja hallinnoi omistus-
taan kaupallisin perustein pörssinoteeratuissa 
yhtiöissä sekä mahdollisesti myös pörssilis-
tautumiseen valmistautuvissa yhtiöissä. Toi-
mintaan ei liity teollisuuspoliittisia erityista-
voitteita, mutta omistajapoliittisella ohjauk-
sella on määritelty ne yhtiöt, joissa valtion-
omistuksen pysyvyys tai tietty vähimmäista-
so on haluttu varmistaa. 

Governia Oy omistaa sellaisia yrityksiä ja 
osuuksia sekä eräitä kiinteistöjä, joiden on eri 
perustein katsottu soveltuvan yhtiömuotoisen 
toimijan hallinnoitavaksi valtion puolesta. 
Yhtiölle ei ole määritelty selkeää omistajan 
rajausta omistuskohteille vaan niistä on pää-
tetty tilannekohtaisesti.  

Finnvera Oyj on valtion erityisrahoitusyh-
tiö, jonka toiminta kohdistuu ns. markkina-
puutealueille. Yhtiö myöntää lainoja, takauk-
sia ja takuita sekä tarjoaa vienninrahoituk-
seen OECD-ehtoisia takuita, vientiluottoja 
sekä korontasaussopimuksia. Yhtiön odote-
taan ottavan kaupallisia rahoittajia suurempia 
riskejä erityisesti pk-yritysten kasvun ja kan-
sainvälistymisen edistämiseksi sekä suuryri-
tysten osalta myös viennin rahoituksen kaut-
ta. 

Teollisuussijoitus on valtion kokonaan 
omistama yhtiö, joka harjoittaa pääomasijoi-
tustoimintaa. Yhtiön toiminnasta säädetään 
Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä 
valtionyhtiöstä annetussa laissa (1352/1999). 
Lisäksi yhtiön toimintaa koskee Suomen Te-
ollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan ylei-
sistä suuntaviivoista annettu valtioneuvoston 
päätös (215/2007), joka on annettu edellä 
mainitun lain 4 §:n 1 momentin nojalla. 

Lain 1 §:n nojalla Teollisuussijoituksen 
tehtävänä on edistää erityisesti pientä ja kes-
kisuurta yritystoimintaa tekemällä sijoituksia 
ensisijaisesti pääomarahastoihin. Yhtiö voi 
tehdä pääomasijoituksia suoraan kohdeyri-
tyksiin erityisesti pitkäaikaista riskinottoa 
edellyttävissä yrityshankkeissa. Toiminta tu-
lee suunnata korjaamaan pääomasijoitustoi-
minnassa esiintyviä puutteita. Yhtiö voi 
myös tehdä vastaavia sijoituksia ulkomaisiin 
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rahastoihin ja kohdeyrityksiin edellyttäen, et-
tä niiden toiminta edistää taloudellista kehi-
tystä Suomessa.  

Yhtiö tekee sijoitukset markkinaehtoisesti 
ja jakaa riskiä muiden sijoittajien kanssa. Te-
ollisuussijoitus toimii liiketaloudellisin peri-
aattein ja yhtiön kaikkea toimintaa ohjaa pit-
kän aikavälin taloudellinen kannattavuusvaa-
timus. Sijoitukset tehdään sellaisiin yrityk-
siin, joista odotetaan tuottoa sijoitukselle. 
Yksittäiselle sijoitukselle asetettavat tuotto-
vaatimukset vaihtelevat kohdeyrityksen mu-
kaan. 

 
2.2 Nykytilan arviointi 

Valtion omistamien sijoitus- ja rahoitusyh-
tiöiden muodostama kokonaisuus on synty-
nyt vaiheittain pitkän ajanjakson kuluessa ja 
vastaamaan erilaisiin tarpeisiin kunkin yhtiön 
toiminnan kohdalla. Yhtiöiden tarkoitukseen 
tai tehtävään ei ole sisällytetty teollisuuspo-
liittisin perustein tehtäviä sijoituksia ja omis-
tusta. Siten yhtiöt eivät voi toimia sijoittajina 
tai omistajina tilanteissa, joissa valtion omis-
tuksella olisi poikkeuksellisesti teollisuuspo-
liittisesti perusteltuja tavoitteita.  

Solidium Oy on määritelty pörssiyhtiöiden 
vähemmistöosuuksien omistajaksi, joka toi-
mii ensisijaisesti taloudellisin ehdoin. Lisäksi 
siihen kohdistuu merkittäviä valtiontaloudel-
lisia odotuksia säännöllisestä osinkotuottojen 
ja osaksi myös pääoman tuloutuksesta bud-
jettiin. Yhtiön hyödyntäminen muunlaisten 
omistusten hallinnointiin rikkoisi nykyisen 
toimintamallin.  

Governia Oy:n nykyisen toimintamallin 
voidaan arvioida olevan selvästi politiikka-
lähtöisempi kuin Solidium Oy:n, mutta yhti-
ön resurssit ovat pienet.  

Finnvera Oyj keskittyy vieraan pää-
omanehtoisen rahoitukseen sekä takuiden ja 
takausten myöntämiseen. Yhtiö rahoittaa yri-
tysten vientiä sekä kotimaan toimintaa. Ai-
empien päätösten mukaisesti vastuu aikaisen 
vaiheen pääomasijoitustoiminnasta siirtyy 
Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehit-
tämiskeskukselle ja Finnvera Oyj luopuu 
pääomasijoitustoiminnasta siirtymävaiheen 
jälkeen. Lisäksi yhtiö luopuu osuuksistaan 
ns. alueellisissa pääomasijoitusrahastoissa. 
Tästä syystä teollisuuspoliittista sijoittamista 

koskevaa toimintaa ei ole tarkoituksenmu-
kaista osoittaa Finnvera Oyj:lle. 

Teollisuussijoituksen toimintaa koskevassa 
laissa teollisuuspoliittista sijoittamista ei ole 
säädetty yhtiön tehtäväksi nimestään huoli-
matta ja vaikka yhtiö on teollisuuspolitiikasta 
vastaavan ministeriön ohjauksessa. Suorien 
pääomasijoitusten ja teollisuuspoliittisen vai-
kutusvallan käyttöä edellyttävän sijoittami-
sen välinen ero on varsin pieni. Siten yhtiön 
toiminnan suuntaaminen myös teollisuuspo-
liittiseen sijoittamiseen olisi lähtökohtaisesti 
mahdollista varsin pienin muutoksin yhtiön 
sääntelyssä ja ohjauksessa. Yhtiö toimisi 
markkinaehtoisesti myös uudessa pääosin 
poikkeusjärjestelyihin perustuvassa tehtäväs-
sä. Siten kaikkiin yhtiön tekemiin sijoituksiin 
ja osakehankintoihin liittyisi aina tuotto-
odotus. 

Yritysten toimintaympäristöön kohdistuu 
erittäin nopeita ja voimakkaita muutoksia 
koskien niin rahoituksen saatavuutta, tuotan-
nontekijöiden hinnanvaihteluita, kysynnän 
vaihteluita sekä lukuisia muita yritysten toi-
mintaa olennaisesti vaikuttavia ja usein en-
nalta-arvaamattomia tekijöitä. Näissä olosuh-
teissa yritykset joutuvat vastaamaan muutok-
siin usein nopeasti valmisteltavilla uudistuk-
silla ja järjestelyillä. Erityistilanteissa valtiol-
la tulisi olla mahdollisuus osallistua teolli-
suuden rakenneuudistuksiin ja -järjestelyihin 
myös omistuksen keinoin. Siten Teollisuussi-
joituksen tehtäviä olisi perusteltua laajentaa 
pääomasijoitustoiminnan harjoittamisen 
ohella myös teollisuuspoliittisin perustein 
tehtäviin sijoituksiin ja osakehankintoihin. 
Teollisuussijoituksella on jo tällä hetkellä 
vahva taserakenne, mikä mahdollistaisi toi-
minnan laajentamisen ehdotetulla tavalla. 
Samalla huolehditaan kuitenkin siitä, että uu-
si teollisuuspoliittinen tehtävä ei vähennä 
Teollisuussijoituksen kautta pk-yrityksille 
tarjottavia pääomasijoitustoiminnan varoja.  

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa val-
tion omistajuuteen perustuva toiminta tilan-
teissa, joissa omistuksella osallistutaan teolli-
suuspoliittisesti merkittäväksi arvioidun yri-
tyksen toiminnan kehittämiseen rahoitus- tai 
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yritysjärjestelyjen avulla taikka muutoin eri-
tyisen perustellusta syystä hankitaan tällaisen 
yrityksen osakkeita. Tarkoituksena on täy-
dentää yksityistä rahoitusta ja omistusta sekä 
parantaa valtionomistuksen vaikuttavuutta.  

Uuden tehtävän mukaan sijoituksia ja osa-
kehankintoja voitaisiin kohdentaa myös ny-
kyistä riskipitoisempiin sijoituksiin teolli-
suuspoliittisesti merkittävissä tilanteissa. Pe-
rusteena voisi olla tarve täydentää ja kataly-
soida yksityistä rahoitusta yritystoiminnan 
kehittämiseksi tai vakauttamiseksi. Toinen 
esimerkki voisi olla toimiminen omistajana 
kohdeyhtiöissä strategisesti tärkeällä toimi-
alalla tarkoituksena varmistaa kriittisen 
osaamisen ja teknologian säilyminen Suo-
messa. Tällaisia tilanteita voisi myös liittyä 
ulkomaisten investointien toteuttamiseen 
Suomessa sekä merkittäviin teknologiahank-
keisiin. 

Esityksessä ehdotetaan, että Teollisuussi-
joitus voisi pääomasijoitustoiminnan harjoit-
tamisen lisäksi tehdä ja hallinnoida valtion 
teollisuuspoliittisia sijoituksia. Teollisuuspo-
liittisin perustein tehtäviä sijoituksia ohjaisi 
markkinaehtoisuus. Kaikkiin sijoituksiin sekä 
osakehankintoihin liittyisi tuottotavoite. Val-
tio voi kuitenkin teollisuuspoliittisin perus-
tein hyväksyä sen, että sijoituksen tuotto-
odotukset toteutuvat myös pidemmällä aika-
välillä. Toisaalta on myös mahdollista, että 
omistukset ovat lyhytaikaisia. Omistuksista 
pyrittäisiin pääsääntöisesti irtaantumaan. 

Kohdeyhtiöillä tulisi aina olla edellytykset 
kannattavaan liiketoimintaan. Kohdeyhtiöiksi 
soveltuvat mm. yhtiöt, jotka arvioidaan kan-
sallisesti merkittäviksi esimerkiksi strategi-
sen osaamisen turvaamisen ja kehittämisen 
kannalta. Sijoitukset tehtäisiin pääsääntöises-
ti yhdessä muiden sijoittajien kanssa, jotka 
olisivat yksityisiä toimijoita. Teollisuussijoi-
tus toimisi pääasiassa vähemmistösijoittaja-
na. 

Teollisuussijoituksen tehtävän laajentami-
nen teollisuuspoliittisin perustein toteutetta-
viin järjestelyihin ei muodostaisi valtiontu-
kiohjelmaa eikä toimintamandaatin laajenta-
minen aiheuttaisi notifiointitarvetta.  

Teollisuussijoitukselle annettava uusi teh-
tävä ei myöskään vaikuttaisi yhtiöön nykyi-
seen toimintaan eli suomalaisen pienen ja 
keskisuuren yritystoiminnan edistämiseen. 

Yhtiö tekisi edelleen tässä tarkoituksessa si-
joituksia pääomarahastoihin ja suoraan koh-
deyrityksiin. Tähän tehtävään käytettävissä 
oleva rahoitus ei pienenisi, sillä teollisuuspo-
liittisin perustein toteuttavia hankkeita olisi 
vain hyvin poikkeuksellisesti ja tarvittaessa 
valtio voisi myös harkita yhtiön pääomitta-
mista. 

Esitettävä Teollisuussijoituksen uusi tehtä-
vä olisi siis tarkoitettu vain hyvin harvinai-
siin tilanteisiin. Esityksellä ei ole tarkoitus 
muuttaa valtion teollisuus- tai omistajapoliit-
tista peruslinjaa, mutta valtiolla on kuitenkin 
oltava mahdollisuus poikkeuksellisissa tilan-
teissa tarvittaessa toimia markkinoilla myös 
omistuksellisin keinoin. Pääsääntönä on kui-
tenkin oltava, ettei Teollisuussijoituksen tar-
vitsisi tehdä teollisuuspoliittisista perusteista 
lähteviä sijoituksia tai osakehankintoja, vaan 
että eri tilanteissa tarvittavat rahoitus- ja 
omistusjärjestelyt pystyttäisiin hoitamaan il-
man valtion osallistumista. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkemmat säännökset muun muassa teol-
lisuuspoliittisten perusteiden määrittelystä ja 
yhtiön sijoitustoiminnan suuntaamista. Li-
säksi lakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutok-
sia. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen mukaan Teollisuussijoitus voisi 
tehdä myös teollisuuspoliittisin perustein teh-
täviä sijoituksia ja osakehankintoja. Tällaisia 
sijoituksia tai osakehankintoja olisi lähtökoh-
taisesti hyvin vähän. Uuden mandaatin koh-
distaminen poikkeustilanteisiin tarkoittaisi si-
tä, että mainitunkaltaisia sijoituksia tai osa-
kehankintoja ei useimpina vuosina olisi lain-
kaan. Sijoitusten suuruus vaihtelisi tapaus-
kohtaisesti kohdeyrityksen koon ja kyseessä 
olevan järjestelyn luonteen mukaan. 

Yhtiön toimintaan teollisuuspoliittisen pe-
rustein voi liittyä myös tilanteita, joissa se 
osallistuu valtion puolesta tai yhdessä valtion 
kanssa neuvotteluun merkittävästä rakenne- 
tai uudelleenrahoitusjärjestelystä. Näissä ti-
lanteissa valtion mukanaoloa neuvotteluissa 
ei yleensä voida julkistaa ja rahoitus- tai si-
joitussitoumukset on toteutettava hyvin no-
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peasti. Tällaisissa tilanteissa valtioneuvosto 
tarvittaessa tuo valtion mukanaolon edellyt-
tämän lisärahoituksen eduskunnan käsiteltä-
väksi jälkikäteen, todennäköisimmin ehdo-
tuksena Teollisuussijoituksen pääomittami-
sesta tai sille myönnettävästä pääomalainas-
ta. 

Teollisuussijoitus tekee aina yksittäisen si-
joitus- tai osakehankinnan kohdalla huolelli-
sen riski- ja tuottoarvioinnin.  Kaikkeen sijoi-
tustoimintaan liittyy riski. Teollisuuspoliitti-
sin perustein tehtävissä sijoituksissa riski oli-
si suurempi ja vaikeammin hajautettavissa 
kuin pääomasijoitustoiminnassa. Sijoitukset 
olisivat pääomasijoittamiseen verrattuna 
mahdollisesti pitkäjänteisempiä sekä kool-
taan suurempia. Yhtiö hallitsee toimintaansa 
liittyvää riskiä hajauttamalla sijoituksia. Te-
ollisuussijoituksen vahvan taserakenteen ja 
käytössä olevan riskienhallintajärjestelmän 
voidaan katsoa mahdollistavan yhtiön toi-
minnan laajentamisen uudelle alueelle. Toi-
minnan laajentaminen ei ainakaan alkuvai-
heessa vaatisi valtion nykyisten sitoumusten 
lisäksi lisärahoitusta. Pääomitusta tulee kui-
tenkin arvioida tilanteen mukaan, sillä teolli-
suuspoliittisin perustein tehtävien sijoitusten 
toteuttamisen ei tule viedä resursseja Teolli-
suussijoituksen päätehtäväksi katsottavalta 
pääomasijoitustoiminnalta ja pääomasijoi-
tusmarkkinoiden kehittämiseltä. 

 
 

4.2 Yritysvaikutukset  

Valtion toimilla on pyritty parantamaan 
yritysten rahoituksen saatavuutta. Aiemmat 
toimet ovat keskittyneet erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin sekä kasvuyrityksiin. 
Esityksellä pyritään parantamaan edellytyk-
siä teollisuuden rakenneuudistusten ja -
järjestelyiden toteuttamiseen. Näin pyritään 
osaltaan edistämään elinkeinorakenteen uu-
distumista sekä kehittämään suomalaisen te-
ollisuuden kilpailukykyä. Merkittäviin yri-
tyshankkeisiin osallistumisen vaikutusten 
voidaan arvioida laajemminkin hyödyttävän 
suomalaista elinkeinoelämää.  

 
 
 
 

4.3 Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set 

Yhtiön toiminnan laajentamisella ei arvioi-
da olevan mainittavia vaikutuksia työ- ja 
elinkeinoministeriön henkilöstöön. Teolli-
suussijoituksen on vahvistettava resurssejaan 
ja osaamistaan erityisesti yritys- ja rakenne-
järjestelyihin liittyen. Yhtiö vastaa uuden 
toiminnan organisoinnista ja resursoinnista 
tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. 

 
5  Asian valmiste lu 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puol-
si 28 päivänä marraskuuta 2013 pidetyssä 
kokouksessaan työ- ja elinkeinoministeriön 
esitystä, jonka mukaan Teollisuussijoituksen 
toimintamandaattia täydennetään siten, että 
yhtiön tarkoitukseksi määritellään pääomasi-
joitustoiminnan harjoittamisen ohella valtion 
teollisuuspoliittisista sijoituksista vastaami-
nen ja että lain muutosta koskeva hallituksen 
esitys annetaan eduskunnalle pikaisesti. 

Asia on valmisteltu työ- ja elinkeinominis-
teriössä. Asiasta on pyydetty lausunnot kii-
reellisinä keskeisiltä sidosryhmiltä.  

Useimmat lausunnonantajat ovat kiinnittä-
neet huomiota Teollisuussijoituksen merkit-
tävään rooliin pk-yritysten pääomarahoituk-
sessa sekä tarpeeseen varmistaa, että pää-
omasijoitustoimintaan kohdennetut varat ei-
vät vähene lakimuutoksen vuoksi nykyisestä. 
Lisäksi on painotettu sitä, että teollisuuspo-
liittisesti perusteltujen toimenpiteiden tulisi 
olla markkinaehtoisia, eikä toiminnan tulisi 
sisältää valtiontukea. Lausunnoissa kiinnite-
tään huomiota myös siihen, että teollisuuspo-
liittisin perustein tehtyihin toimenpiteisiin 
liittyvä päätöksenteko yhtiössä ja valtioneu-
vostossa tulee hoitaa asianmukaisesti. 

Lakiesitystä on lausuntojen perusteella 
olennaisesti muutettu siten, että teollisuuspo-
liittisin perustein tehtävät sijoitukset ja osa-
kehankinnat toteutettaisiin aina ilman valti-
ontukea ja markkinaehtoisina. Lisäksi var-
mistetaan, että poikkeuksellisesti toteutetta-
vat teollisuuspoliittisen perustein tehtävät 
toimet eivät vaarantaisi pk-yritysten pääoma-
sijoitustoiminnan rahoituksen tasoa ja resurs-
seja. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Pykälän 1 momentti esitetään muutet-
tavaksi Teollisuussijoitukselle osoitettavan 
uuden teollisuuspoliittisen tehtävän myötä. 
Yhtiöllä säilyisi sen voimassa olevan lain 
mukainen tehtävä, eli ensisijaisesti suomalai-
sen pienen ja keskisuuren yritystoiminnan 
edistäminen pääomasijoitustoiminnalla. Uu-
tena tehtävänä yhtiöllä olisi suomalaisen te-
ollisuuden rakenteellisen uudistumisen edis-
täminen toimimalla poikkeuksellisesti omis-
tajana teollisuuspoliittisin perustein. Yhtiö 
tekisi sijoituksia pääomarahastoihin, mutta se 
voisi tehdä suoria pääomasijoituksia tai muu-
toin hankkia kohdeyrityksien osakkeita eri-
tyisesti pitkäaikaista riskinottoa edellyttävis-
sä yrityshankkeissa tai teollisuuspoliittisin 
perustein. Teollisuuspoliittisin perustein to-
teutettavat sijoitukset tai osakehankinnat voi-
vat olla myös lyhytaikaisia ja niistä pyrittäi-
siin lähtökohtaisesti irtaantumaan sen jälkeen 
kun välttämättömät teollisuuspoliittiset ta-
voitteet olisi toteutettu. 

Teollisuuspoliittiset perusteet voisivat liit-
tyä esimerkiksi teollisuuden rakenneuudis-
tuksiin ja –järjestelyihin, yritystoiminnan ke-
hittämiseen strategisesti tärkeillä toimialoilla 
tai kriittisen osaamisen säilyttämiseen va-
kaassa omistuksessa. Työ- ja elinkeinominis-
teriö voisi 4 §:n 1 momentin mukaisesti antaa 
yhtiölle toimeksiantoja, jotka ovat tarpeen 
yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seksi. Täten ministeriön esityksestä voitaisiin 
toteuttaa teollisuuspoliittisin perustein tehtä-
viä sijoituksia tai osakehankintoja. Näissä ta-
pauksissa yhtiön hallituksen kuulemisen jäl-
keen asia vietäisiin talouspoliittiseen ministe-
rivaliokuntaan, jonka jälkeen lopullisen pää-
töksen asiassa tekisi yhtiön hallitus tai yhtiö-
kokous. Työ- ja elinkeinoministeriö voi myös 
antaa ohjeistusta yhtiökokouksessa tai muita 
omistajan linjauksia yhtiölle. 

Pykälän 2 momenttia esitetään muutetta-
vaksi siten, että nimenomaisesti yhtiön pää-
omasijoitustoiminta tulee suunnata pääoma-
sijoitustoimialan rahoituksen tarjonnassa 
esiintyviin puutteisiin. Kysymyksessä oleva 

kohta liittyy erityisesti pääomasijoitusmark-
kinoiden puutteisiin ja edellyttää tarkenta-
mista kun yhtiön toimintamandaattia laajen-
netaan.  

2 §. Pykälän 2 momenttia esitetään muutet-
tavan siten, että yhtiön elinkeinopoliittisen 
tehtävän täyttämisen lisäksi myös teollisuus-
poliittisen tehtävän täyttämiseksi voidaan yk-
sittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyä ta-
vanomaista suurempi riski tai matalampi 
tuottotavoite. Yhtiöllä olisi siten mahdolli-
suus sijoittaa elinkeino- ja teollisuuspoliitti-
sesti tärkeisiin hankkeisiin, jotka muutoin 
voisivat jäädä toteutumatta. Voimassa olevan 
2 §:n 1 momentin mukaisesti yhtiön toimin-
nan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa 
pitkällä aikavälillä. Siten myös elinkeino- ja 
teollisuuspoliittisen tehtävän toteuttamisessa 
on pyrittävä saavuttamaan asetetut tuottota-
voitteet vaikkakin on hyväksyttävä, että tuot-
to-odotukset mahdollisesti toteutuvat pitkäh-
köllä aikavälillä. 

Lakiesityksen 1 ja 4 §:n yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaisesti työ- ja elinkeinomi-
nisteriö voi antaa yhtiölle elinkeino- ja teolli-
suuspoliittisin perustein tehtäviä sijoituksia 
koskevia toimeksiantoja. Toimeksiannon 
valmistelun yhteydessä voidaan arvioida 
hankkeeseen liittyvää riskiä ja tuottotavoitet-
ta. 

4 §. Pykälän 1 momenttia esitetään muutet-
tavaksi siten, ettei momentissa anneta valtio-
neuvostolle valtuutusta vahvistaa yhtiön si-
joitustoiminnan yleisiä suuntaviivoja. Kysei-
sen, voimassa olevassa laissa olevan, valtuu-
tuksen perusteella on valtioneuvoston yleisis-
tunnossa vahvistettu valtioneuvoston päätös 
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoi-
minnan yleisistä suuntaviivoista.  

Päätöksen oikeudellinen luonne on ollut 
jossain määrin epäselvä. Valtioneuvosto ei 
enää anna oikeussääntöjä sisältäviä päätök-
siä, vaan valtioneuvoston toimesta annettavat 
oikeussäännöt annetaan asetuksina. Kyseisen 
päätöksen osalta onkin katsottu, ettei kysees-
sä ole ollut oikeussääntöjä sisältävä päätös, 
vaan hallinnollinen päätös. Selkeyden vuoksi 
valtuus suuntaviivojen vahvistamiseen esite-



 HE 207/2013 vp  
  

 

8 

tään poistettavaksi ja esityksen 5 §:n mukai-
sesti asetuksenantovaltuutta tarkennettaisiin 
niin, että vastaavista asioista olisi mahdollista 
tarvittaessa säätää valtioneuvoston asetuksel-
la. Muutettaessa lakia niin, että siinä säädetty 
valtuus poistuisi, kumoutuisi valtuuden no-
jalla annettu valtioneuvoston päätös Suomen 
Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan 
yleisistä suuntaviivoista. Esitettävän asetuk-
senantovaltuuden lisäksi valtioneuvosto voisi 
jatkossakin ohjata yhtiön sijoitustoimintaa 
muun muassa omistajaohjaukseen sisältyvillä 
menettelyillä ja päätöksillä. 

Lisäksi voimassa olevan pykälän 1 mo-
menttiin sisältyy kauppa- ja teollisuusminis-
teriölle osoitettu mahdollisuus antaa yhtiölle 
toimeksiantoja, jotka ovat tarpeen yhtiölle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Momenttia esitetään muutettavaksi tältä osin 
vain siten, että ministeriön nimi tarkistettai-
siin työ- ja elinkeinoministeriöksi. Voimassa 
olevaa lakia koskevan hallituksen esityksen 
(HE 132/1999 vp) mukaan kyseisillä toimek-
siannoilla tarkoitetaan elinkeinopoliittisesti 
tärkeisiin hankkeisiin tehtäviä, lähinnä suoria 
sijoituksia, joita toteutettaisiin ministeriön 
esityksestä. Näissä tapauksissa yhtiön halli-
tuksen kuulemisen jälkeen asia vietäisiin ta-
louspoliittiseen ministerivaliokuntaan, jonka 
jälkeen lopullisen päätöksen asiassa tekisi 
yhtiön hallitus tai yhtiökokous. Voimassa 
olevaa lakia koskevassa hallituksen esityk-
sessä kuvatun mukaisesti työ- ja elinkeino-
ministeriö voisi antaa yhtiölle toimeksiantoja 
teollisuuspoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin. 

Lisäksi pykälän 2 ja 3 momenteissa muu-
tettaisiin ministeriön nimeksi työ- ja elinkei-
noministeriö. 

5 §. Pykälää esitetään muutettavaksi siten, 
että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkemmat säännökset yhtiön sijoitustoi-
minnan yleisistä suuntaviivoista sekä yhtiön 
uudesta toiminnasta eli teollisuuspoliittisin 
perustein tehtävistä sijoituksista ja osakehan-
kinnoista. Voimassa olevan lain 4 §:n 1 mo-
mentin nojalla valtioneuvosto on tehnyt pää-

töksen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoi-
tustoiminnan yleisistä suuntaviivoista. Esi-
tyksen mukaan valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin antaa tarkemmat säännökset yhtiön 
toiminnassa noudatettavista periaatteista 
koskien pitkäaikaista riskinottoa edellyttävi-
en yrityshankkeiden ja teollisuuspoliittisten 
perusteiden määrittelyä, yksittäisissä sijoi-
tuspäätöksissä hyväksyttävää tavanomaista 
suurempaa riskiä tai matalampaa tuottotavoi-
tetta sekä muun muassa yhtiön sijoitustoi-
minnan suuntaamista ja tavoitteita, yhtiön 
riskienhallintaa ja muita yhtiön toimintaan 
liittyviä yleisiä suuntaviivoja.  

Mikäli asiassa katsotaan tarpeelliseksi an-
taa valtioneuvoston asetus, vastaisi sen sisäl-
tö keskeisiltä osin voimassa olevaa valtio-
neuvoston päätöstä Suomen Teollisuussijoi-
tus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suunta-
viivoista. Lisäksi valtioneuvoston asetukses-
sa voitaisiin säätää myös yhtiön uudesta toi-
minnasta eli teollisuuspoliittisin perustein 
tehtävästä sijoitustoiminnasta sekä osake-
hankinnoista.  

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkemmat säännökset Suomen Teolli-
suussijoitus Oy:n toiminnassa noudatettavista 
periaatteista esityksen 5 §:ssä säädettäväksi 
esitetyn mukaisesti.  

 
3  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 15 päi-
vänä tammikuuta 2014, jotta Suomen Teolli-
suussijoitus Oy voisi nopeasti ryhtyä toi-
meenpanemaan sille esitettävää teollisuuspo-
liittista tehtävää.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 

(1352/1999) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 2 momentti sekä 4 ja 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 
1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 2 §:n 2 momentti laissa 76/2007, seuraavasti: 
 
 
 

1 § 
 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääoma-
sijoitustoimintaa harjoittava ja valtion teolli-
suuspoliittisista omistuksista vastaava yhtiö, 
jonka tarkoituksena on edistää erityisesti 
suomalaista pientä ja keskisuurta yritystoi-
mintaa sekä suomalaisen teollisuuden raken-
teellista uudistumista. Tarkoituksensa toteut-
tamiseksi yhtiö tekee sijoituksia pääomara-
hastoihin sekä tekee suoria pääomasijoituksia 
ja hankkii kohdeyrityksien osakkeita. Yhtiö 
voi tehdä suoraan pääomasijoituksia tai 
hankkia kohdeyrityksien osakkeita erityisesti 
pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yri-
tyshankkeissa tai teollisuuspoliittisin perus-
tein.  

Yhtiön pääomasijoitustoiminta tulee suun-
nata korjaamaan pääomasijoitustoimialan ra-
hoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

Yhtiön elinkeino- ja teollisuuspoliittisen 
tehtävän täyttämiseksi voidaan yksittäisissä 
sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista 
suurempi riski tai matalampi tuottotavoite. 

 
4 § 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhti-

ölle toimeksiantoja, jotka ovat tarpeen yhtiöl-
le asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yhtiön on annettava työ- ja elinkeinominis-
teriölle sen pyynnöstä yhtiön toiminnan oh-
jaamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia 
tietoja. 

Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalaan. 

 
5 § 

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä yhtiön toiminnassa 
noudatettavista periaatteista, jotka koskevat: 

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen pitkä-
aikaista riskinottoa edellyttävien yrityshank-
keiden ja teollisuuspoliittisten perusteiden 
määrittelyä;  
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2) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yksittäi-
sissä sijoituspäätöksissä hyväksyttävää ta-
vanomaista suurempaa riskiä tai matalampaa 
tuottotavoitetta;  

3) yhtiön sijoitustoiminnan suuntaamista ja 
tavoitteita sekä sijoitusten hallintaa; 

4) yhtiön riskienhallintaa, menettelytapoja 
sekä yhtiön raportointia; 

5) muita yhtiön toimintaan liittyviä yleisiä 
suuntaviivoja.  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta 20    . 

 
————— 

 
 

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013 

 
 

Pääministerin estyneenä ollessa, sosiaali- ja terveysministeri 

PAULA RISIKKO 

 
 
 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 
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Liite 
 

Rinnakkaistekstit 
 

 

 

Laki 

Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 

(1352/1999) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 2 momentti sekä 4 ja 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 
1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 2 §:n 2 momentti laissa 76/2007, seuraavasti: 

 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
 
Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääomasi-

joitusalan valtionyhtiö, jonka tarkoituksena 
on edistää erityisesti suomalaista pientä ja 
keskisuurta yritystoimintaa tekemällä sijoi-
tuksia ensisijaisesti pääomarahastoihin. Yhtiö 
voi tehdä pääomasijoituksia suoraan koh-
deyrityksiin erityisesti pitkäaikaista riskinot-
toa edellyttävissä yrityshankkeissa. 

 
 
 
 
 
 
Yhtiön sijoitustoiminta tulee suunnata kor-

jaamaan pääomasijoitustoimialan rahoituksen 
tarjonnassa esiintyviä puutteita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 
 
Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääoma-

sijoitustoimintaa harjoittava ja valtion teolli-
suuspoliittisista omistuksista vastaava yhtiö, 
jonka tarkoituksena on edistää erityisesti 
suomalaista pientä ja keskisuurta yritystoi-
mintaa sekä suomalaisen teollisuuden raken-
teellista uudistumista. Tarkoituksensa toteut-
tamiseksi yhtiö tekee sijoituksia pääomara-
hastoihin sekä tekee suoria pääomasijoituk-
sia ja hankkii kohdeyrityksien osakkeita. Yh-
tiö voi tehdä suoraan pääomasijoituksia tai 
hankkia kohdeyrityksien osakkeita erityisesti 
pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yritys-
hankkeissa tai teollisuuspoliittisin perustein. 

Yhtiön pääomasijoitustoiminta tulee suun-
nata korjaamaan pääomasijoitustoimialan ra-
hoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
2 § 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhtiön elinkeinopoliittisen tehtävän täyttä-
miseksi voidaan yksittäisissä sijoituspäätök-
sissä hyväksyä tavanomaista suurempi riski. 

2 § 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön elinkeino- ja teollisuuspoliittisen 

tehtävän täyttämiseksi voidaan yksittäisissä 
sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista 
suurempi riski tai matalampi tuottotavoite. 
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4 §  

 
Valtioneuvosto vahvistaa yhtiön sijoitus-

toiminnan yleiset suuntaviivat. Kauppa- ja te-
ollisuusministeriö voi antaa yhtiölle toimek-
siantoja, jotka ovat tarpeen yhtiölle asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yhtiön on annettava kauppa- ja teollisuus-
ministeriölle sen pyynnöstä yhtiön toiminnan 
ohjaamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia 
tietoja. 

Yhtiö kuuluu kauppa- ja teollisuusministe-
riön hallinnonalaan. 

4 § 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhti-
ölle toimeksiantoja, jotka ovat tarpeen yhtiöl-
le asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
 
Yhtiön on annettava työ- ja elinkeinominis-

teriölle sen pyynnöstä yhtiön toiminnan oh-
jaamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia 
tietoja. 

Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalaan. 

 
5 §  

 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teol-
lisuusministeriö. 

5 § 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä yhtiön toiminnassa 
noudatettavista periaatteista, jotka koskevat: 

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen pitkä-
aikaista riskinottoa edellyttävien yrityshank-
keiden ja teollisuuspoliittisten perusteiden 
määrittelyä;  

2) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yksittäi-
sissä sijoituspäätöksissä hyväksyttävää ta-
vanomaista suurempaa riskiä tai matalam-
paa tuottotavoitetta;  

3) yhtiön sijoitustoiminnan suuntaamista ja 
tavoitteita sekä sijoitusten hallintaa; 

4) yhtiön riskienhallintaa, menettelytapoja 
sekä yhtiön raportointia; 

5) muita yhtiön toimintaan liittyviä yleisiä 
suuntaviivoja 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 
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