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Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon 



Oman pääoman sijoittajat yrityksen eri 
kehitysvaiheissa 

Tyypilliset oman pääoman sijoittajat vaiheittain: 

Bisnesenkelit, 
FFF, joukkorah. 

Venture capital Buyout Pörssi 

Yrityksen 
kassavirta 

Kehitys-
vaihe 

FiBAN:  
566 henkilöä 
 
    220 k€ 

FVCA:  
24 yritystä 
 
    ~620 k€  
 
 
 

FVCA:  
31 yritystä  
 
    ~4,7 m€   
 
 
 

Jäseniä 
 
 

Sijoitus per 
kohdeyritys 

 
 

Esimerkkejä 
sijoituksista 

  

Lähteet: FVCA, Perep analytics, FiBAN 

56 % uusista Helsingin 
pörssilistoille tulleista yhtiöistä 
pääomasijoitustaustaisia                      
2014-2016 



236 
kasvuyritystä 

saa  
vuosittain 
sijoituksen 

2,4 Mrd 
sijoituksia 

vuosina 
2014-2016 

7 %  
yksityisen 
sektorin 

liikevaihdosta 

6 %  
yksityisen 
sektorin 

työntekijöistä 
Yht. 28 Mrd € Yht. 91.000 hlö 

Sijoitukset 
kasvuyrityksiin 

Toimialan 
vaikuttavuus 



Pääomasijoittajien kohdeyhtiöiden 
liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutos 

FVCA TIEDOTE 21.9.2017 
 
• Kohdeyhtiöiden liikevaihto 

kasvoi yli 11 prosentin ja 
henkilöstömäärä 
Suomessa 13 prosentin 
vauhtia vuoden 2016 
aikana.  

• Tilastokeskuksen 21.9  
julkaisemien yritysten 
rakenne- ja 
tilinpäätöstilaston 
ennakkotietojen mukaan 
suomalaisten yritysten 
liikevaihto kasvoi 
samanaikaisesti 1,5 % ja 
henkilöstön määrä 0,6 %. 



Pääomasijoittajat rakentavat kasvua yhdessä 
kohdeyritysten kanssa – Keinot ja vaikutukset 

Pääomasijoittajan 
panos yritykselle 

• Kasvuhalu 

• Riskinottokyky 

• Mahdollisuus jakaa 
riskiä 

• Osaaminen 

• Verkostot 

• Pääoma 

Vaikutus yrityksiin 

• Liikevaihdon kasvu 

• Hallituksen 
kokeneisuus 

• Henkilöstön määrän 
kasvu 

• Vientikeskeisyyden 
nousu 

• Rahoituskelpoisuus 
paranee 

• Lopussa isompi 
kakku jaettavaksi 

Merkitys 
kansantaloudelle 

• Kohdeyritysten 
kasvu 

• Työllisyys 

• Kansainvälistä 
pääomaa 

• Tuottoja 
eläkeyhtiöille 



Esimerkkejä 
sijoituskohteista 

• Suomi-brändin edut: 
Teknologiaosaaminen ja 
puhdas luonto 

• Maatalouden digitalisaatio 

• Kiertotalous 

• Puhdas ravinto 
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Pääomasijoitusrahastoihin kerätty yli miljardi euroa vuoden 
aikana –  Odotettavissa uusia sijoituksia kasvuyrityksiin 

250 M   

236,5 M 

225 M   

185 M  62 M  

50 M  

50 M  

40 M 

24 M   

14 M  1,3 M 

Aloitusrahasto 
Veran osto 
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Buyout 
& Growth 

Venture 
Capital 

Tutustu sijoittajahakukoneeseen: www.fvca.fi 



Minkälainen pääomasijoittaja sopii minun 
yritykselle?  

Liiketoiminta-
malli 

Johtotiimi 

Markkinakoko 
ja kilpailukyky 

Odotettavissa 
olevat 

teknologia 
murrokset 

Regulaatio 

• Ei positiivista kassavirtaa 

• Vähemmistöomistaja 

Venture 
Capital 

• Positiivinen kassavirta 

• Vähemmistöomistaja Growth 

• Positiivinen kassavirta 

• Enemmistöomistaja Buyout 

Rahasto-
sopimus: 

Mikä 
toimiala? 

Vastuullisen 
sijoittamisen 
periaatteet 

ESG 



Mitä tekijöitä pääomasijoittajat arvioivat 
sijoituspäätöstä tehdessään? 

Timo Ahopelto, Lifeline: ”Yrittäjän tärkeimpiä 
ominaisuuksia ovat älykkyys, toimeenpanokyky ja 

jopa pakonomainen tarve onnistua omassa 
asiassaan” 

Juha Peltola, Vaaka Partners: ”Tärkeää on, 
että yritysjohto jakavat pääomasijoittajan 

kanssa yhteisen näkemyksen tulevasta 
kehityspolusta” 

Yrittäjän pitää 
osaa kiteyttää, 

missä haluaa olla 

maailman 
paras          
ja kertoo 

uskottavasti, 
miten 

tavoitteeseen 
päästään 

Manu Mäkelä, Conor Venture Partners: 
”Yrityksen tuotteen tai palvelun tulee olla 

nopeasti skaalautuva, oikeasti 
ainutlaatuinen ja sellainen, jolla on 
merkittävä kilpailuetu globaalisti.”  

Menestyvän yrityksen tunnistaa siitä, 
että se pystyy rekrytoimaan nopeasti 

kovia osaajia 

Pitää olla kunnianhimoinen yrittäjä, jolla on 

draivia ja paloa  
tehdä jotain todella merkittävää globaalilla tasolla 

Lähde: Kauppalehti 7.9.2016 



Viisi neuvoa yrittäjille 

Mieti, sopiiko yrityksesi sijoituskohteeksi? 

Huomioi pääomasijoittajien sijoituskriteerit 

Valmistele yrityksen kasvutarina 

Löydä sinulle sopiva pääomasijoittaja 

Muista, että sijoittajan etsiminen on myös loistavaa sparrausta 
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Suomen 
pääomasijoitusyhdistys 

Toimitusjohtaja Pia Santavirta 
Puh. 040-5467749 

pia.santavirta@fvca.fi 
 

Operatiivinen päällikkö Jonne Kuittinen 
Puh. 044-3333267 

Jonne.kuittinen@fvca.fi 
 

Viestinnän tekijä Otto Ahoniemi 
otto.ahoniemi@fvca.fi 

 
Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & 

@oahon 
   


