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FERRATUM OYJ ON MONIKANSALLINEN FINANSSITEKNOLOGIAN 
EDELLÄKÄVIJÄ 
 

Vuonna 2005 perustettu Ferratum Oyj on kansainvälinen finanssiteknologian edelläkävijä. Yhtiö 
tarjoaa asiakkailleen mobiililainoja ja pankkipalveluita nopeasti, helposti ja luotettavasti. Ferratum 
Oyj on listattu Frankfurtin pörssin päälistalla ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. 

Ferratum on laajentanut liiketoimintansa jo 25 maahan ja palvelee tänään asiakkaitaan Euroopassa, 
Australiassa ja Uudessa Seelannissa ja Kanadassa. Ferratumilla on eri puolilla maailmaa yli kolme 
miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta, joista noin miljoonalle asiakkaalle on myönnetty luotto 
vähintään kerran.  
 
Ferratum on kasvanut ripeästi perustajansa ja pääomistajansa Jorma Jokelan johdolla. Vuonna 2014 
Ferratumin liikevaihto oli 70,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 10,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 
lopussa yhtiö työllisti 383 henkilöä.  
 
Ferratumin strategiana kasvaa johtavaksi mobiilipankiksi EU:n alueella  

Ferratum Oyj:n visio on lanseerata johtava mobiilipankki EU:n alueella. Yhtiön tavoitteena on 
vakiinnuttaa itsensä digitaalisen ajan johtavana mobiilipankkina yhdistämällä perinteisiin 
pankkipalveluihin avoimen arkkitehtuurin laajat mobiiliratkaisut.  
 
Ferratumin erityisosaaminen mobiileissa rahoituspalveluissa, yhdistettynä älypuhelinten globaaliin 
yleistymiseen, ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen pankkipalveluiden alueella, tarjoaa Ferratum 
Oyj:lle hyvän asetelman euroopanlaajuisen mobiilipankkiliiketoiminnan kehittämiseen.  
 
Ferratum Oyj:n  tytäryhtiöllä Ferratum Bank Ltd.:lla on pankkitoimilupa EU:n alueella, mikä 
mahdollistaa yhtiölle laaja-alaisen luottoliiketoiminnan kehittämisen EU:n rajojen sisällä. 
Samanaikaisesti yhtiö  jatkaa kannattavaa orgaanista kasvuaan, laajentuen maantieteellisesti sekä  
kehittää edelleen kestäviä finanssiteknologian tuote- ja palveluratkaisuja mobiiliympäristöihin.  
 
Pankkisektori suurten muutosten äärellä 

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että käyttäjätottumusten muuttuessa mobiilipankkipalveluiden 
käyttö kasvaa maailmanlaajuisesti lähivuosien aikana. Vuosittaisen älypuhelinten myynnin 
uskotaan yltävän miljardiin myytyyn kappaleeseen vuonna 2017. Rekisteröityjen SIM-korttien 
määrän arvioidaan nousevan kuuteen miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Älypuhelimiaan 
pankkiasioihin käyttävien ihmisten määrä kaksinkertaistuu maailmanlaajuisesti 590 miljoonasta yli 
miljardiin vuoteen 2017 mennessä. 

Tietoa yhtiöstä  



 

 

 

 

Ferratumin asiakkaat ja palvelut 

Ferratum tarjoaa kuluttajille määrältään ja maturiteetiltaan vaihtelevia mobiililuottoja nopeasti, 
helposti ja luotettavasti. Palvelua voi käyttää  mobiililaitteella, ja lainapäätös tapahtuu yleensä 
muutamassa minuutissa. Asiakkaat voivat hakea luottoa aina 2 000 euroon saakka. Ferratum tarjoaa 
myös pienyrityksille luottoja, jotka ovat laina-ajaltaan kuudesta yhdeksään kuukautta.  
 
Ferratumin asiakaskunta on jakautunut hyvin tasaisesti eri väestönosien suhteen kaikilla 
markkinoilla. Ferratumin asiakkaat ovat keskituloisia miehiä ja naisia, kaikista täysi-ikäisistä 
ikäluokista. Miehiä ja naisia on yhtä paljon. Pariskunnat ovat suurin asiakasryhmä (65 prosenttia), 
ja yli 40 prosentilla Ferratumin asiakkaista on lapsia. Yli kaksi kolmasosaa Ferratumin asiakkaista 
käy säännöllisesti päivätöissä. 

Ferratumin asiakkaat arvostavat käytännöllisiä ja nopeita digitaalisia rahoituspalveluita. Ferratumin 
rahoitustuotteita käytetään pääsääntöisesti laskujen maksamiseen (38 prosenttia), 
kulutushyödykkeiden hankintaan (26 prosenttia), harrastuksiin (11 prosenttia), ravintoloihin (8 
prosenttia) sekä muihin kotitalousmenoihin.  

Yhtiövastuu 

Osana kansainvälistä yhteisöä Ferratum Oyj on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä 
kansainvälisesti ja paikallisesti. Samalla kun yhtiö tuottaa  lisäarvoa asiakkailleen, 
yhteistyökumppaneilleen ja osakkeenomistajilleen, se edesauttaa omalta osaltaan yhteiskuntaa 
kehittymään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmäksi.  
 
Sosiaalinen vastuu merkitsee myös monipuolisten ja kansainvälisten työllistymismahdollisuuksien 
tarjoamista eri alojen osaajille. Ferratum edistää kansallisista tai etnisistä raja-aidoista 
riippumatonta avointa ja ennakkoluulotonta kanssakäymistä ihmisten välillä. Yhtiön palveluksessa 
työskentelevät henkilöt edustavat lukuisia eri kansallisuuksia sekä etnisiä taustoja.  
 
Yhtiö rakentaa määrätietoisesti luottamusta asiakkaidensa, työntekijöidensä ja 
osakkeenomistajiensa välillä. Ferratumin sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä kaikessa yhtiön liiketoiminnassa.  
 
Transparency Internationalin mukaan Suomi on ollut vuosien ajan kolmen vähiten korruptoituneen 
maan joukossa. Ferratum on sitoutunut noudattamaan suomalaisia arvoja kaikilla toiminta-
alueillaan. Yhtiö uskoo vahvasti edellä kuvattuihin eettisiin toimintaperiaatteisiinsa ja  toimii niiden 
mukaisesti. 
 
 
Lisätietoja yhtiöstä osoitteessa www.ferratumgroup.com  
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