
Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten 
kasvuun ja kansainvälistymiseen



Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja 
auttaa suomalaisia luomaan uutta. 



Finnvera pähkinänkuoressa

Finnvera on Suomen valtion omistama 

erityisrahoitusyhtiö.

Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen 

Vientiluotto Oy ovat Suomen virallisia 

vientitakuulaitoksia (Export Credit 

Agency ECA).

Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta 

ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeino-

ministeriö.

Finnvera tarjoaa vastikkeellista 

rahoitusta kannattavan yritystoiminnan 

eri vaiheisiin.

Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, 

vaan jakaa niiden kanssa yrityksen 

rahoitukseen liittyvää riskiä. 

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita 

ja yksityisen sektorin tarjoamia 

rahoituspalveluita.
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Finnveran innovaatioympäristön toimijoita

Tuotekehitysavustukset ja -lainat

Investoinnit tukialueilla 

Lainat ja takaukset

Vientitakuut

Pääomasijoitukset

Sitran ohjelmat

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6yLbMk93SAhXE2ywKHTK8BTwQjRwIBw&url=https://ssconsulting.rekrytointi.com/paikat/?o%3DA_A%26jid%3D53&psig=AFQjCNGp98sNQB6c-r7mJ1xjhf27fY1geQ&ust=1489826834081507


Finnveran alueet ja 
toimipisteet

Etelä-Suomi
Helsinki, Lappeenranta

Itä-Suomi
Joensuu, Jyväskylä, 

Kuopio, Mikkeli

Länsi-Suomi
Pori, Turku, Vaasa
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www.finnvera.fi

Puhelinpalvelu 029 460 2580

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, Rovaniemi

Sisä-Suomi
Lahti, Seinäjoki, 

Tampere

Rovaniemi

Oulu

Kajaani

Joensuu

Lappeenranta

Helsinki

Kuopio

Mikkeli

Vaasa

Pori

Turku

Seinäjoki

Tampere

Lahti

Jyväskylä

Kotka

http://www.finnvera.fi


Pk-rahoitus

Paikalliset pienyritykset

Tarjoamme aloittaville ja  

toimiville pienyrityksille 

rahoitusratkaisut nopeasti 

ja tehokkaasti.

Keskeiset tunnusluvut 2021

Asiakasmäärä: 15 617

Myönnetty rahoitus: 148,9 Me

Vastuukanta: 446,8 Me

Kotimarkkinoille keskittyvät 
yritykset

Rahoitamme yritysten 

uudistumista, investointeja 

ja kasvua alueelliset 

kehittämistavoitteet 

huomioiden.

Keskeiset tunnusluvut 2021

Asiakasmäärä: 8 174

Myönnetty rahoitus: 457,8 Me

Vastuukanta: 1 200,9 Me

Kansainvälistymällä kasvua 
hakevat yritykset

Tarjoamme kasvuyrityksille 

Finnvera-konsernin

rahoituspalveluja  

yhteistyössä muiden 

TEM-toimijoiden kanssa.

Keskeiset tunnusluvut 2021

Asiakasmäärä: 1 891

Myönnetty rahoitus: 658,5 Me

Vastuukanta: 1 154,9 Me
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Finnveran rahoitusperiaatteita

Painopisteenä on aloittavien, 

kasvavien ja kansanvälistyvien 

yritysten sekä yritysten 

muutostilanteiden rahoittaminen

Yrityksellä on kannattavan 

liiketoiminnan edellytykset

Finnveran lainoja ja takauksia 

voidaan käyttää yritysten uusiin 

rahoitustarpeisiin

Finnvera ei yleensä voi olla yrityksen 

päärahoittaja

Rahoitus perustuu ensisijaisesti 

yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin 

ja riskinjakoon muiden rahoittajien 

kanssa

Finnvera ei rahoita rakentamisen 

perustajaurakointia, vuokra-asuntojen 

rakentamista, rahoitus-, sijoitus- ja 

vakuutusalalla toimivia yrityksiä eikä 

varsinaista maa- ja metsätaloutta

EU:n valtiontukisäännökset asettavat 

rajoituksia Finnveran rahoitustoiminnalle
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Luottopolitiikan viitekehys

Finnvera voi lähtökohtaisesti rahoittaa hankkeita, joissa täyttyvät seuraavat 

tunnuspiirteet:

Yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset

Yritys on pk-yritys, jolla on EVL-status

Riskinjako 50 % / 50 % pankin kanssa

Rahoitus kohdistuu markkinapuutealueelle

Riskiluokitus on B2 tai parempi
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Finnveran
rahoituksen 
ulkopuolelle 

jäävät toimialat

• eettisesti sopimaton ja Finnveran

julkisuuskuvaan sopimaton yritystoiminta 

(uhkapelit, aikuisviihde)

• rahoitus-, sijoitus- ja 

vakuutustoiminta sekä 

kryptovaluuttoihin

perustuva liiketoiminta

• urheiluseurat ja yleishyödylliset 

yhteisöt, joiden liiketoiminta ei täytä 

elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä 

• rakentamisen 

perustajaurakointi

• varsinainen maatalous 

(karjatalous ja peltoviljely)

• varsinainen metsätalous 

(metsänomistus)
• hiilivoimalat, hiilen 

kaivaminen ja toimialan 

infrastruktuurihankkeet

• kiinteistösijoittaminen sekä vuokra-

asuntojen rakentaminen tai saneeraus
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Alkutakaus
Investointien, tuotekehityksen ja 

käyttöpääoman rahoittaminen

Pankin ja Finnveran yhteinen 

rahoitusmalli pienille pk-yrityksille

Aloittavalle, EU:n pk-määritelmän

mukaiselle yritykselle, jonka 

merkitsemisestä kaupparekisteriin on 

kulunut enintään kolme vuotta

Yrityksen omistajat ovat luonnollisia 

henkilöitä

Takauksen saajana pankki

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakaus

10

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakaus


Alkutakaus
Hyödyt eri osapuolille

– Yritys saa luotolle lisävakuutta

– Rahoituksen kokonaishinta pysyy 

kohtuullisena

– Luotonsaaja asioi koko prosessin ajan 

pankin kanssa

– Alkutakaus on pankille BIS 0

Alkutakauksen vähimmäismäärä on 10 000 

euroa. Finnveran takausosuus voi olla 

enintään 80 %. Yhdelle yritykselle yhteen 

hankkeeseen kerralla myönnettävän 

yksittäisen alkutakauksen enimmäismäärä 

on kuitenkin 80 000 euroa.

Yhdelle yritykselle erillisiin hankkeisiin 

myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla 

yhteensä enintään 160 000 euroa.

Velkakirjaluotto enintään 10 vuotta 

Vastavakuus: yrittäjän omavelkaiset 

erityistakaukset

Takausprovisio 1,75 % p.a.  

– Lisäksi toimitusmaksu 0,1 %
11



Pk-takaus
Investointien, tuotekehityksen ja 

käyttöpääoman rahoittamiseen

Yritykselle, joka on merkitty 

kaupparekisteriin yli kolme vuotta 

sitten ja joka tavoittelee kasvua tai 

voimakasta kasvua tai joka tarvitsee 

rahoitusta koronatilanteesta johtuvaan 

käyttöpääomatarpeeseen

Yhtiöllä voi olla myös yritysomistajia, 

mutta henkilöomistuksen tulee olla 

yli 50 %.

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/pk-takaus
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Pk-takaus
Finnveran takausosuus on 80 % taattavan 

velkakirjaluoton määrästä.

– Luoton määrä voi olla 12 500–150 000 euroa.

Luottoaika enintään 10 vuotta

Yritykselle vakuudeton

Takausprovisio Suomen Asiakastiedon 

Rating Alfa -luokituksen perusteella  

– Rating Alfa -luokat AAA tai AA+: 

takausprovisio on 0,95 % p.a. 

– Rating Alfa -luokat AA, A+, A tai B: 

takausprovisio on 1,75 % p.a.

– Toimitusmaksu on 0,1 % takauksen määrästä.

Hyödyt eri osapuolille

– Yritys saa luotolle tarvittavaa lisävakuutta 

– Yritys voi käyttää mahdolliset omat 

vakuutensa myöhempiin 

rahoitustarpeisiinsa

– Nopea sähköinen prosessi, jossa 

luotonsaaja voi asioida koko prosessin 

ajan pankin kanssa

– Pk-takaus on pankille BIS 0
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Tämä rahoitus mahdollistetaan COSMEn ja Euroopan investointiohjelman 

alaisuudessa perustetun Euroopan Strategisten Investointien rahaston (ESIR) 

takauksen avulla. ESIR:n tarkoituksena on avustaa tuotannollisten investointien 

rahoituksessa ja toteuttamisessa Euroopan Unionissa, ja varmistaa rahoituksen 

saatavuuden parantumista.



Finnvera-takaus
Investointien ja käyttöpääoman 

rahoittamiseen. Sopii pankin, rahoitus-

tai vakuutusyhtiön antamien lainojen 

ja pankkitakausten vakuudeksi.

Helpottaa pk-yrityksen vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen 

saatavuutta Finnveran jakaessa 

rahoitukseen liittyvän riskin pankin, 

vakuutusyhtiön tai rahoitusyhtiön 

kanssa.

Suomalaiselle pk-yritykselle, 

suuryritykselle erityisin perustein

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnvera-takaus
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Finnvera-takaus

Takauksen saaja

– Pankki, vakuutusyhtiö, rahoitusyhtiö

Takausmäärä ja -aika sovitaan 

tapauskohtaisesti. Takauksen osuus 

luotosta tai muusta rahoitus-

sitoumuksesta on yleensä 50 %.

Takauksen vähimmäismäärä on          

10 000 euroa.

Taattavat instrumentit

– Luotto, luotollinen tili, luottolimiitti, 

factoring, pankkitakaus, 

pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

Takausprovisioon vaikuttavat yrityksen 

kannattavuus ja taloudellinen asema, 

toiminnallinen riski sekä vakuus

– Lisäksi toimitusmaksu
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Yrittäjälaina
Laina on yrittäjän henkilökohtainen 

laina

Voidaan käyttää osakeyhtiön 

osakepääomaan ja/tai sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon 

tapahtuvaan sijoitukseen tai 

osakkeiden ostoon

Kohdeyrityksenä tulee olla pk-yritys

Osakeyhtiön osakas osallistuu 

yrityksen operatiiviseen toimintaan, 

henkilökohtainen talous on kunnossa

https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/yrittajalaina
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Yrittäjälaina

Kaikki toimialat lukuun ottamatta 

varsinaista maatilataloutta, metsä-

taloutta sekä rakennusliiketoiminnan 

perustajaurakointia

10 000–100 000 euroa/luotonsaaja. 

Omarahoitusosuus vähintään 20 %.

Laina-aika enintään 10 vuotta; 

laina-ajan alussa voi olla 

tapauskohtaisesti 1–2 vuotta 

lyhennysvapaata

EB6 + kiinteä marginaali 3,25 %

– Lisäksi toimitusmaksu
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12.4.2022

Riskien arviointi ja hallinta (=ydinliiketoiminta)
- yritystutkimuksen keskeiset osa-alueet

• omistus ja yhtiörakenne

• avainhenkilöt ja organisaatio

• toimiala, tuotteet ja asiakkaat

• markkinointi ja kilpailukyky

• toimintapuitteet

• kannattavuus

• rahoituksen riittävyys

• rahoitusrakenne

Johtaminen

Liiketoiminta ja

toimiala

Talous ja

rahoitus

• Riskiarvioinnin perusteella yritykset riskiluokitetaan

• Ajantasainen riskiluokitusjärjestelmä on välttämätön perusta riskienhallinnalle
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Finnvera voi 
olla mukana 
rahoittamassa 
omistajan-
vaihdoksia



Yrityskauppojen ABC
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Aloita suunnittelu hyvissä ajoin 

Kartoita potentiaaliset ostajat

Intressit ostajan kanssa eivät aina mene

yksiin, joten on suositeltavaa käyttää omia

asiantuntijoita:

– Laskelmat, kauppahinta, 

toteutustapa, sopimukset, 

verotusasiat, liiketoiminnan 

kehittäminen 

Onnistunut 
kauppa vaatii 
molemmin-
puoleista 

sitoutumista!
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Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15

029 460 2580 (suomeksi)
029 460 2581 (ruotsiksi)
029 460 2582 (englanniksi)

www.finnvera.fi

Mistä apua?

http://www.finnvera.fi/

