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riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omista-
masta osakeyhtiöstä

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yhtiön tarkoitus

Yhtiön tarkoituksena on pääomasijoitus-
markkinan kehittäminen korjaamalla yritys-
ten alkuvaiheen rahoituksen tarjonnassa
esiintyviä puutteita.

2 §

Tehtävät

Yhtiön tehtävänä on edistää yritysten alku-
vaiheen liiketoimintaa perustamalla uusia ra-
hastoja, tekemällä oman ja vieraan pääoman
ehtoisia sijoituksia rahastoihin ja myöntä-
mällä takauksia pääomarahastojen yksityisille
sijoittajille.

3 §

Organisointi

Yhtiö on valtion kokonaan omistama ja se
kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalaan.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes vastaa yh-
tiön omistajaohjauksesta siten kuin valtion

yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta an-
netussa laissa (1368/2007) säädetään.

4 §

Taloudelliset toimintaperiaatteet

Yhtiö ei tavoittele toiminnallaan voittoa.
Yhtiö voi valtiontukea koskevien säännös-

ten ja määräysten puitteissa ottaa rahastosi-
joituksissaan suurempaa riskiä tai tyytyä pie-
nempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat.

Valtioneuvosto voi päättämillään ehdoilla
antaa sitoumuksen siitä, että valtio korvaa
yhtiölle 2 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta
mahdollisesti syntyneitä tappioita.

5 §

Suhde hallinnon yleislakeihin

Yhtiön pääomasijoituksiin ja takauksiin
liittyvässä päätöksenteossa ja niiden valmis-
telussa sovelletaan hallintolakia (434/2003),
kielilakia (423/2003), viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999),
sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annettua lakia (13/2003) ja saamen kie-
lilakia (1086/2003).
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6 §

Vastuukysymykset

Yhtiön henkilöstöön ja toimielimiin sovel-
letaan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä heidän käsitellessään tässä
laissa tarkoitettuja asioita. Vahingonkorvauk-
sesta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).

7 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

yksityiskohtaisempia säännöksiä valtiontu-
kiohjelman sisällöstä, yhtiön varojen suuntaa-
misesta valtiontukiohjelmassa ja sen muista
käyttöehdoista sekä mahdollisista menettely-
tavoista.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain toimeenpanon edellyttämiin toimiin.
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