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Yritysvastuu Business Finland Venture Capital Oy:ssä 

Business Finland Venture Capital Oy  (”BFVC”) on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. BFVC 

ottaa huomioon  ja noudattaa valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä Vaurautta vastuullisella 

omistajuudella, 8.4.2020 omistajan tekemät linjaukset ja asettamat edellytykset.  

Jokaisen valtionyhtiön perusarvona on yhteiskuntavastuu. Yhtiöiden tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten 

tekijöiden  lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset, alueelliset  ja ympäristölliset vaikutukset. Valtio‐omistaja 

edellyttää  yrityksiltään  yritysvastuun  vahvaa  integroimista  liiketoimintaan  sekä  tavoitteellista  yritysvastuun 

johtamista. Yhtiöiltä odotetaan yritysvastuussa edelläkävijyyttä. Parhaimmillaan vastuullinen yritystoiminta avaa 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka yhtiöiden tulee hyödyntää. 

Valtio‐omistaja edellyttää yhtiöiden raportoivan yhtiökokouksissaan ilmastonmuutoksen liiketoimintavaikutuksista 

sekä  asettamistaan  ilmastotavoitteista  ja  tehdyistä  toimenpiteistä  sekä  muiden  asettamiensa  mitattavien 

yritysvastuutavoitteiden saavuttamisesta ja tehdyistä toimenpiteistä. Valtio‐omistaja edellyttää myös, että yhtiöt 

raportoivat  yhteiskuntavastuusta  vuosikertomuksessaan  tai  yritysvastuuraportissaan.  Osana 

yritysvastuuraportointia  valtio‐omistaja  edellyttää,  että  yritykset  raportoivat  verojalanjäljestään maakohtaisesti 

siten, että niiden toiminnan verovastuullisuutta voidaan arvioida. Periaate on, että verot maksetaan siihen valtioon, 

jonne ne liiketoiminnan perusteella kuuluu maksaa.  

Yritysten  on  tunnistettava  liiketoiminnan  yritysvastuuriskit  sekä  omassa  toiminnassaan  että  arvoketjussaan  ja 

liitettävä  yritysvastuuriskit  osaksi  riskienhallintajärjestelmää.  Yhtiöiden  hallitukset  vastaavat  riskienhallinnan 

periaatteista  ja  järjestämisestä. Yhtiön hallitus  ja  toimiva  johto  raportoivat merkittävistä havainnoista edelleen 

omistajalle. 

Business Finland Venture Capital Oy:n tehtävä 

BFVC:n tarkoituksena on aikaisen kehitysvaiheen yrityksiin keskittyvän pääomasijoitusmarkkinan luominen pitkällä 

aikavälillä.  BFVC  osallistuu markkinan  kehittämiseen  tekemällä  sijoituksia  pääomarahastoihin.  Tavoitteena  on 

saada yksityiset sijoittajat palaamaan aikaisen vaiheen riskisijoittamiseen ja lisätä kasvuyritysten määrää. BFVC:n 

tavoitteena on auttaa markkinoille useita osaavia ja riittävän kokeneita rahastojen hallinnointitiimejä, jotka ovat 

sitoutuneita  kehittämään  toimintaansa  ja  toimimaan markkinoilla  pitkäjänteisesti. Monipuolinen  ja  lisääntynyt 

pääoman‐ ja osaamisentarjonta auttaa eri toimialoilla toimivien alkavien yritysten kehittymistä kasvuyrityksiksi ja 

lisää uusien  alkavien  yritysten määrää.  Sijoittajakiinnostuksen, pääomasijoittajien määrän  ja  sijoitusaktiviteetin 

lisääntyminen  vahvistavat  ja  kehittävät  koko  pääomasijoittamisen  ekosysteemiä  Suomessa. BFVC myös  omalla 

osaamisellaan tukee kohderahastojensa hallinnointiyhtiöitä pääomarahastoliiketoiminnan kehittämisessä. 

Työ‐  ja  elinkeinoministeriö  voi  päättää  antaa  BFVC:lle  valtioneuvoston  talouspoliittisen  ministerivaliokunnan 

puoltamana erityisin perustein myös yksittäisiä valtiontukea sisältäviä oman pääoman ehtoisia sijoituksia koskevia 

teollisuus‐  tai  elinkeinopoliittisia  toimeksiantoja  suomalaisten  yritysten  toimintaedellytysten  turvaamiseksi 

(”Suorat Sijoitukset”). 

BFVC:n  toiminnassa  sääntely on merkittävästi mukana. Yhtiön pääomasijoituksiin  liittyvässä päätöksenteossa  ja 

niiden valmistelussa sovelletaan hallintolakia ja eräitä muita hallinnon yleislakeja. Yhtiön tekemät sijoitukset voivat 

sisältää valtiontukea. Yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen ja yhtiötä koskevaan lakiin perustuen yhtiön hallitus on 

vahvistanut  valtiontukiohjelman,  Business  Finland  Venture  Capital  Oy:n  riskirahoitusohjelma,  valtiontukea 

sisältäviä pääomarahastosijoituksia varten. Riskirahoitusohjelmaan on kirjattu, mitä sallitun valtiontuen muotoja 

Yhtiö on ottanut käyttöönsä edistääkseen laissa määriteltyjen tavoitteidensa toteutumista. Valtiontukisijoitusten 

lisäksi BFVC voi tehdä markkinaehtoisia sijoituksia pääomarahastoihin. 
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BFVC:n toiminta rahoitetaan valtion budjettivaroista yhtiöön tehtävillä pääomituksilla  ja sijoituksista palautuvilla 

varoilla. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajalle. Yhtiö voi kuitenkin jakaa 

osinkona  Suorien  Sijoitusten  tuottamaa  voittoa,  palauttaa  yhtiöön  Suoria  Sijoituksia  varten  sijoitettua  omaa 

pääomaa sekä käyttää yhtiön omaa pääomaa Suorien Sijoitusten tekemiseen. 

BFVC tekee sijoitukset pääomarahastoihin laadukkaasti ja rahaston sijoittajille hyvää tuottoa tavoitellen. Alkavan 

vaiheen yrityksiin  sijoittaviin pääomarahastoihin  sijoituskohteina  liittyy kuitenkin  iso  riski  ja BFVC voi menettää 

rahastosijoituksen osittain tai kokonaan. 

Suorat Sijoitukset BFVC tekee työ‐ ja elinkeinoministeriö antamien toimeksiantojen perusteella. 

Toiminnan vaikutus yhteiskuntaan 

BFVC:n  tavoitteena on, että  yhä useampi  suomalainen alkava  yritys  kehittyisi  kansainväliseksi  kasvuyritykseksi. 

Tavoitteen toteuttamiseksi BFVC tekee sijoituksia alkavan vaiheen pääomarahastoihin, joiden hallinnoijien se arvioi 

osaamisellaan, kokemuksellaan ja verkostojaan hyödyntämällä pystyvän auttamaan alkavia yrityksiä kansainvälisen 

kasvun  alkuun.  Tavoitteessa  onnistumisen  BFVC  arvioi  johtavan  positiiviseen  kierteeseen,  jossa  onnistumiset 

yritysten  arvon  kasvattamisessa  ja  rahastojen  sijoitustuotoissa  innoittavat  yrittäjyyteen  ja  uusien  yritysten 

perustamiseen,  mahdollistavat  rahastojen  hallinnoijia  keräämään  uusia  rahastoja,  lisäävät  kiinnostusta 

pääomasijoittamiseen sekä lisäävät sijoittajien kiinnostusta tehdä sijoituksia alkavan vaiheen pääomarahastoihin. 

Toimiva alkavan vaiheen pääomasijoitusmarkkina on tärkeä koko pääomasijoitusekosysteemille. Alkavan vaiheen 

pääomasijoitusmarkkinan  kehittyminen  parantaa  myös  myöhemmän  vaiheen  pääomasijoitusrahastojen 

toimintaedellytyksiä  ja  kehittymismahdollisuuksia.  Kasvuyritysten  lisääntyvä määrä  edistää  elinkeinorakenteen 

uudistumista  ja  innovaatiotoiminnan  kehittymistä,  tuo  uusia  työpaikkoja  ja  verotuloja  sekä  vahvistaa  Suomen 

kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. 

BFVC arvioi, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja vastuullisuuteen liittyvät sijoitusteemat tulevat edelleen 

lisääntymään  ja  lisäämään merkitystään  alkavan  vaiheen  pääomasijoitusrahastoissa  sekä  Suomessa,  että  koko 

Euroopassa. Tämä kehitys monipuolistaa pääoman ja osaamisen tarjontaa alkaville yrityksille ja BFVC:n näkemyksen 

mukaan  myös  lisää  tarjontaa  sellaisille  yrityksille,  jotka  aikaisemmin  eivät  juurikaan  ole  olleet 

pääomasijoitustarjonnan  kohteina.  Pääomasijoitustarjonnan  monipuolistuminen  myös  edistää  tutkimuksen 

kaupallistumista  yliopistoista  ja  tutkimuslaitoksista. BFVC on pyrkinyt edistämään  teemakohtaisten, esimerkiksi 

joistakin globaaleista ilmiöistä johdettuihin tarpeisiin ja sijoitusmahdollisuuksiin perustuvien rahastojen syntymistä 

Suomessa.  BFVC  jatkaa  tämän  näkemyksen  mukaista  toimintaansa  ja  edistää  kestävään  kehityksen‐  ja 

vastuullisuusteemaisten rahastojen syntymistä Suomessa. 

Vastuullisen sijoittamisen edistäminen pääomarahastoissa ja niiden hallinnointiyhtiöissä 

BFVC:n  näkemyksen  mukaan  ympäristöön,  yhteiskuntaan  ja  hyvään  hallintotapaan  liittyvien  näkökohtien 

huomioiminen on pitkänaikavälin menestystekijä BFVC:n  ja  sen kohderahastojen  ja niiden hallinnointiyhtiöiden 

toiminnassa.  Vastuullisuus  on  olennainen  osa  BFVC:n  toimintaa  ja  on  integroitu  sen  sijoitus‐  ja  sijoitusten 

hallinnointiprosesseihin.  

BFVC edellyttää, että hallinnointiyhtiöllä on sen ja rahaston prosesseihin integroituna ja toiminnassa noudatettavat 

kirjalliset vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet koskevat hallinnointiyhtiön ja 

rahaston koko sijoitusprosessia sijoitusten valinnasta hallinnointiin ja irtautumiseen sekä hallinnointiyhtiön omaa 

vastuullista  toimintaa.  Periaatteet  sisältävät  kannanoton  kaikista  kolmesta  ESG‐alueesta,  ympäristö  (E  = 

environment), sosiaalinen vastuu (S = social, ihmisoikeudet) ja hyvä hallintotapa (G = governance, omistajaohjaus), 

rahaston  sijoitusfokuksesta  johtuvat  erityisasiat  sekä mittarit  vastuullisuuden  kehittymisen  seurantaa  varten. 



  

  3 (5) 
  
  

   
 25.1.2023  

 
 
 
 

Business Finland Venture Capital Oy Y-tunnus 2592216-7 Osoite/adress Porkkalankatu/Porkalagatan 1, 00180 Helsinki/Helsingfors 
Business Finland Venture Capital Ab FO-nummer  S-posti/e-post info@businessfinland.vc 
    Internet www.businessfinland.vc 
 

Hallinnointiyhtiö  sitoutuu  raportoimaan  vastuullisuudesta  rahaston  sijoittajille.  Vastuullisen  sijoittamisen 

periaatteet ovat dynaamisia ja hallinnointiyhtiö arvioi periaatteiden päivittämistarpeen vuosittain.  

BFVC:n  sijoituspolitiikka  edellyttää  rahastojen  hallinnoijia  rahastojen  vastuullisen  sijoittamisen  politiikoissa 

ottamaan kantaa samoihin asioihin kuin mitä valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä on valtion 

omistamilta yhtiöiltä edellytetty eli  ihmisoikeudet,  ilmastovaikutukset, verojen maksua koskevat edellytykset  ja 

kansainvälisesti tunnustettujen yritysvastuun ohjeiden ja periaatteiden seuraaminen. Näiden lisäksi BFVC edellyttää 

rahastojen  hallinnoijia  arvioimaan  rahaston  sijoituspolitiikan  mahdollisuuksia  YK:n  kestävän  kehityksen 

tavoitteiden näkökulmasta sekä edistämään diversiteettiä ja sukupuolten välistä tasa‐arvoa. 

BFVC:lle  ja  sen  kohderahastoille  ja  niiden  hallinnointiyhtiöille  asetetut  vastuullisuustavoitteet  ovat  linjassa 

keskenään ja tukevat toisiaan. 

BFVC:n sijoituskohteina olevat rahastot saattavat olla hallinnoijiensa ensimmäisiä rahastoja tai hallinnoijilla on vielä 

vähän  kokemusta  pääomarahastojen  hallinnoinnista.  BFVC  on  huomioinut  tämän  sijoitus‐  ja  sijoitusten 

hallinnointiprosesseissaan sparraamalla myös vastuullisuusasioissa ja olemalla hallinnointiyhtiöiden käytettävissä 

toiminnan kehittämisessä. 

Pääomarahastojen hallinnointiyhtiöt ovat vaihtoehtorahastojen hoitajia ja vastaavat rahaston sijoittajiksi tulevien 

tahojen  tuntemisesta  (Customer Due Diligence, Know Your Customer) voimassa olevien säännösten  ja ohjeiden 

mukaisesti. 

BFVC on vastuullista sijoittamista edistävän yhdistyksen FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum r.y:n 
jäsen. Jäsenyys avaa näkymiä BFVC:n vastuullisen sijoittamisen kehittämiseksi. 
 
Yritysvastuu Business Finland Venture Capital Oy:n omassa toiminnassa 

Sisäiset toimintatavat ja eettinen liiketoiminta 

BFVC  noudattaa  toiminnassaan  lakeja  ja  muita  säädöksiä.  Yhtiön  sijoitustoimintaa  ohjaavat  sen  hallituksen 

vahvistamat riskirahoitusohjelma, sijoituspolitiikka ja muut sisäiset ohjeet. 

BFVC noudattaa toiminnassaan Business Finlandin  Code of Conduct ‐ohjetta. BFVC:n tai sen henkilöstöön kuuluvan 

epäeettisestä  tai  lainvastaisesta  toiminnasta  voi  raportoida  Business  Finlandin  sisäiselle  tarkastukselle 
Whistleblower ‐palautelomakkeella. 

BFVC ottaa huomioon  ihmisoikeudet  läpinäkyvästi, seuraa toiminnassaan soveltuvin osin YK:n Global Compact –

aloitetta  sekä  YK:n  yrityksiä  ja  ihmisoikeuksia  koskevia  periaatteita  ja  toteuttaa  periaatteita  koskevaa 

huolellisuusvelvoitetta. 

Sijoitusten hakuprosessi on avoin ja syrjimätön. Periaatteena on myös, että BFVC kuulee kaikkia sen fokusalueeseen 

kuuluvien pääomarahastojen perustamista harkitsevia tahoja ja sparraa näitä tahoja jo tunnusteluvaiheessa ennen 

sijoitushakemuksen  jättämistä.  Sparrauksella  ja muulla  vuorovaikutuksella  pyritään  auttamaan  tunnustelijoita 

tunnistamaan  rahastojen  hallinnointiliiketoiminnan  sisältöä,  arvioimaan  valmiuksiaan  sijoitustoiminnassa  ja 

rahaston hallinnoinnissa sekä auttamaan tunnustelijaa kehittämään sijoitusideaa ja ‐prosesseja. Keskeistä on myös 

riskirahoitukseen liittyvien valtiontukiasioiden läpikäyminen tunnustelijoiden ja sijoituksen hakijoiden kanssa. 

Kaikissa BFVC:n  riskirahoitusohjelmaan kuuluvissa  rahastosijoituksissa käytetään BFVC:n mallirahastosopimusta. 

Mallirahastosopimuksen  käyttäminen  edistää  rahastojen  hallinnointiyhtiöiden  sijoitusosaamista  ja  rahastojen 

laatua sekä helpottaa ja vähentää rahastojen hallinnointiyhtiöiden ja yksityisten sijoittajien työtä ja kustannuksia 

alkavan vaiheen pääomarahastoihin sijoittamisessa.  
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BFVC kohtelee kohderahastojensa hallinnoijia hyvän tavan mukaisesti, ammattimaisesti ja tasapuolisesti.  

BFVC ei anna lahjoituksia. 

Vastuu henkilöstöstä ja sidosryhmistä 

Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Henkilöstö osallistuu vuosittain toimialaa ja alkavia yrityksiä koskeviin 

tapahtumiin  ja  koulutukseen.  BFVC  on  jäsenenä  Pääomasijoittajat  ry:ssä,  kansainvälisessä 

pääomarahastosijoittajien  yhdistyksessä  (ILPA),  Euroopan  pääomasijoitusyhdistyksessä  (Invest  Europe),  

eurooppalaisten  julkisten  pääomasijoittajien  yhteistyöfoorumissa  (EIF‐NPI  Equity  Platform)  sekä  on  tehnyt 

partnership  ‐sopimuksen  Suomen businessenkeliverkoston,  FiBANin,  kanssa. Kansainvälinen  kanssakäyminen  ja 

koulutus kehittävät yhtiön toimintaa, lisäävät henkilöstön osaamista, motivaatiota ja verkostoja toimialan sisällä. 

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeä osa yhtiön työtä ja hankevirran esiintuomista sekä yhteiskuntavastuun 

toteutumista.  Vuosittain  on  useita  kahdenkeskisiä  sidosryhmätapaamisia.  BFVC  pyrkii  järjestämään  vähintään 

kerran vuodessa tilaisuuden, jossa pääomarahastosijoittamista harkitsevat ja uudet pääomarahastojen hallinnoijat 

pääsevät vuorovaikutukseen kokeneiden alan toimijoiden tai muiden alaan liittyvien toimijoiden kanssa ja voivat 

myös  vaihtaa ajatuksia  keskenään. Erilaisia  toimialaa  kehittäviä  ja  rahastosijoittamisen osapuolten  kohtaamisia 

lisääviä  tapahtumia  pyritään  lisäämään  ja  tiedonjakamista  pääomasijoittamisesta  ja  pääomarahastojen 

hallinnoijana  toimimisesta  tullaan  lisäämään. BFVC on ollut  vuonna  2022  kutsunut  keskeisiä  Suomen  startup‐, 

venture capital‐  ja businessenkeli  ‐toimijoita yhdessä tekemään tavoitteellista  työtä startup‐, venture capital‐  ja 

businessenkeliekosysteemien  kehittämiseksi.  Työ  on  prosessimaista,  ei  kertaluonteinen,  keskipitkän  aikavälin 

tavoitteenasennalla  ja  tavoitteiden  saavuttamiseksi  tehtävillä yhteisillä  toimenpiteillä. Työ  jatkuu vuonna 2023. 

Työlle olemme antaneet nimen Big Bang. 

BFVC noudattaa Business  Finlandin Code of Conduct –ohjetta mukaan  lukien Business  Finland  työnantajana  ja 

velvollisuudet työntekijänä ‐ohjetta. 

Ilmastovaikutukset 

Yhtiö  arvioi,  että  YK:n  kestävän  kehityksen  tavoitteisiin  ja  vastuulliseen  sijoittamiseen  liittyvät  sijoitusteemat 

lisääntyvät ja lisäävät merkitystään alkavan vaiheen pääomasijoittamisessa sekä Suomessa, että koko Euroopassa. 

BFVC edistää näiden teemojen mukaisten rahastojen syntymistä Suomessa. 

BFVC edellyttää kohderahastojensa  ja niiden hallinnointiyhtiöiden ottavan huomioon  tavoitteen hiilineutraalista 

Suomesta  2035  ja  Pariisin  ilmastosopimuksen  tavoitteen  ilmastonmuutoksen  hillitsemiseksi  1,5  asteeseen  ja 

arvioimaan rahastojensa kohdeyritysten ilmastovaikutuksia sijoitus‐ ja sijoitusten hallinnointiprosesseissa. 

BFVC pyrkii omalla toiminnallaan edistämään tavoitetta hiilineutraalista Suomesta  ja Pariisin  ilmastosopimuksen 

tavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. 

Yhä useammat tapaamiset järjestetään etäyhteyksin. 

Tavanomaisessa pääomarahastosijoitusprosessissa tapaamisia sijoitusta hakevan tahon kanssa voi olla jopa 10–20. 

Kun  näitä  tapaamisia  voidaan merkittävästi  toteuttaa  etäyhteyksin,  tapaamisista  aiheutuva  ympäristökuorma 

vähenee. Myös koulutus ja tilaisuudet järjestetään nykyisin usein etäyhteyksin.  

BFVC:n työmatkojen ilmastovaikutus on vähäinen, koska työmatkoja on vähän.  

BFVC:n verojalanjälki 



  

  5 (5) 
  
  

   
 25.1.2023  

 
 
 
 

Business Finland Venture Capital Oy Y-tunnus 2592216-7 Osoite/adress Porkkalankatu/Porkalagatan 1, 00180 Helsinki/Helsingfors 
Business Finland Venture Capital Ab FO-nummer  S-posti/e-post info@businessfinland.vc 
    Internet www.businessfinland.vc 
 

BFVC on Suomessa toimiva suomalainen osakeyhtiö,  joka maksaa veronsa Suomeen. BFVC:n verostrategiana on 

maksaa verot asianmukaisesti voimassa olevien  lakien mukaan. BFVC ei hyväksy aggressiivista verosuunnittelua 

kohderahastoissaan tai niiden hallinnointiyhtiöissä.  

Yritysvastuuriskit 

Liiketoiminnan yritysvastuuriskit otetaan huomioon vuosittain tehtävässä riskikartoituksessa. 

Yritysvastuutavoitteet 2023 

1. Toiminnan vaikutus yhteiskuntaan 

− Yhtiön tavoitteena on tehdä sijoitukset 1–3:een alkavan vaiheen pääomarahastoon. Kohderahastot 

kehittävät uutta yritystoimintaa ja tuovat osaamista yrityksille. 

 

2. Vastuu henkilöstöstä ja sidosryhmistä 

‐ Tiedon  jakaminen  pääomasijoitustoiminnasta,  toimimisesta  pääomasijoittajana,  BFVC:sta, 

BFVC:n  tarjoamasta  tuesta  rahaston  hallinnointia  urakseen  harkitseville  henkilöille,  tuesta 

enkelisijoittajille sekä tiedon jakaminen muille rahastosijoittajille sekä vuorovaikutus mainittujen 

tahojen kanssa 

 Osana Big Bang ‐toimintaa 

 BFVC:n järjestämät webinaarit ja mahdolliset muut tilaisuudet 

 Erilliset viestintätoimenpiteet 

‐ Henkilöstön osaaminen on keskeistä BFVC:n tavoitteiden saavuttamisessa. 

 Tarkastellaan vuonna 2023 tarjolla olevaa, henkilöstölle sopivaa toimialan koulutusta tai 

omaan  työhön  lisäarvoa  tuovaa muuta  koulutusta  ja  koulutusvalinnat  eri  päätöksen 

mukaan 

 Yhteistyö Business Finlandin HR:n kanssa tiimin työn  ja yksittäisten henkilöiden työssä 

kehittymisen tarpeiden kartoittamiseksi ja tästä johtuvat toimenpiteet 

‐ Vuorovaikutus  henkilöstön  kesken  ja  hallituksen  ja  henkilöstön  välillä  jaksamisesta  ja 

motivaation ylläpitämisestä koronapandemian aikana ja sen jälkeen. 

 

Voimaantulo 

 

Business Finland Venture Capital Oy:n hallitus on hyväksynyt yritysvastuuasiakirjan 25.1.2023. Asiakirja korvaa 
22.12.2021 hyväksytyn yhteiskuntavastuuta koskevan asiakirjan.  


