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Alkusanat

Julkisesti internetissä kerättävistä osakeanneista on tullut kasvuyrityksille merkittävä kanava hakea rahoitusta. 
Tähän raporttiin on koottu tilastotiedot 271 onnistuneesta osakeannista. Raportissa olemme keskittyneet 
sijoitusmuotoisiin osakeanteihin, joita on kutsuttu myös joukkorahoitukseksi. Raportissa ei käsitellä 
lainamuotoista joukkorahoitusta tai joukkosponsorointia.

Osa julkisia osakeanteja internetin palvelualustoilla tarjoavista suomalaisista toimijoista eivät halua käyttää 
joukkorahoitus-termiä, sillä nämä osakeannit eivät sellaisia lainkirjaimen mukaan ole. Toimiluvan saaneet 
sijoituspalveluyritykset voivat järjestää osakeanteja ja tarjota niitä verkkosivuillaan julkisesti yleisön 
merkittäväksi. Esimerkiksi Springvest puhuu sijoittajan ja tehokasta pääomaratkaisua etsivän yrityksen 
yhdistämisestä. Innovestor taas käyttää termiä kanssasijoituspalvelu.

Teimme Joukkorahoitusraportti-nimellä vuosina 2018 ja 2019 samansisältöiset selvitykset. Käytämme nimeä 
Yleisölle julkiset osakeannit, jotta voimme ottaa mukaan kaikki avoimena olleet osakeannit.

Raportin tiedot on kerätty vuosilta 2012 – 2020, kattaen kokonaan sen ajanjakson jona osakeantimuotoisia 
anteja on julkisesti Suomessa järjestetty. Antien tiedot on kerätty seuraavilta palvelualustoilta: FundedByMe, 
Innovestor, Invesdor, Springvest, Privanet Around, OP Joukkorahoitus sekä Nordea Crowdfunding. (Nordea 
Crowdfunding tosin ei ole ajanjaksolla toteuttanut yhtäkään antia ja OP on lopettanut toiminnan.)

Julkisten antien määrät ovat viime vuosina pysyneet paikallaan, mutta samalla kasvuyhtiöt paljon anteja 
käyttämättä julkisia alustoja.

Raportti sisältää tilastoja ja vertailuja onnistuneista kierroksista järjestäjittäin ja toimialoittain sekä yhteenvedot 
koko markkinasta Suomessa. Toimialaluokittelussa olemme käyttäneet kansainvälistä GICS-standardia.
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Lähteet

Raportti perustuu seuraavilta alustoilta kerättyihin tietoihin: FundedByMe, Innovestor, Invesdor, Springvest,
Privanet Around ja OP Joukkorahoitus. Tämän lisäksi olemme tarvittaessa keränneet tietoja suoraan yhtiöiden
omilta nettisivuilta, Asiakastiedosta ja Finanssivalvonnasta sekä Cambridgen yliopiston The 3rd European
Alternative Finance Industry Reportista.
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Sisältö

Sivut 5-57 sisältää tietoa julkisista listaamattomista osakeanneist.
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