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Finnvera täydentää 
rahoitusmarkkinoita ja 
auttaa suomalaisia 
luomaan uutta. 
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Pk- ja midcap-
yritykset

2,3 mrd. €

Suuryritykset

23,3 mrd. €

VASTUUKANTA KONSERNIN TASE

ASIAKKAITA HENKILÖSTÖ

25 700 360

Tase

11,0 mrd. €

Suuryritykset: 
vientitakuut ja 

erityistakaukset

3,0 mrd. €

Pk- ja midcap-yritykset:
lainat, takaukset ja 

vientitakuut

0,9 mrd. €

Avainluvut 31.12.2018

Vapaa oma
pääoma ja VTR*

1,8 mrd. €

*Valtiontakuurahasto

RAHOITUS



Finnveran alueet ja 
toimipisteet

Etelä-Suomi
Helsinki, Lappeenranta

Itä-Suomi
Joensuu, Jyväskylä, 

Kuopio, Mikkeli

Länsi-Suomi
Pori, Turku, Vaasa

www.finnvera.fi

Puhelinpalvelu 029 460 2580

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, Rovaniemi

Sisä-Suomi
Lahti, Seinäjoki, 

Tampere

http://www.finnvera.fi/
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Vaikuttavuus



Kumppanuus



Kannattavuus ja terve rahoitusrakenne



Finnveran rahoitusperiaatteet –
Pk-rahoitus

Painopisteenä on aloittavien, 

kasvavien ja kansanvälistyvien 

yritysten sekä yritysten 

muutostilanteiden rahoittaminen

– Näihin liittyviin hankkeisiin voidaan 

ottaa tavallista enemmän riskiä

(esim. suuremmat rahoitusosuudet 

tai suurempi liiketoimintariski)

Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään 

riittävää omarahoitusosuutta, 

joka arvioidaan hankekohtaisesti

Rahoitus perustuu ensisijaisesti 

yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin 

ja riskinjakoon muiden rahoittajien 

kanssa

– Luottokelpoisuus arvioidaan osana 

yritystutkimusta

Finnvera ei voi olla yrityksen 

päärahoittaja

– Poikkeus: mikroyrityksille voidaan myöntää 

30 000-50 000 euroa pienrahoitusta 



Finnvera-laina

Yrityksen perustamiseen ja 

kehittämiseen sekä investointeihin 

ja kasvun rahoitukseen

Kaikki toimialat lukuun ottamatta 

varsinaista maatilataloutta, 

metsätaloutta sekä rakennus-

liiketoiminnan perustajaurakointia

Pk-yritykselle sekä myös suurelle 

yritykselle erityisin perustein

https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/finnvera-laina

https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/finnvera-laina


Finnvera-laina

Yleensä enintään puolet hankkeen 

vaatiman vieraan pääoman tarpeesta

Laina-aika enintään 15 vuotta

Korko voi olla kiinteä tai viitekorkoon 

sidottu. Korkoon vaikuttavat yrityksen 

kannattavuus ja taloudellinen asema, 

toiminnallinen riski sekä lainan vakuus.

– Lisäksi toimitusmaksu  



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

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

Finnveran takausosuus voi olla 

enintään 80 % taattavan luoton 

määrästä ja enintään 80 000 euroa/yritys

Velkakirjaluotto enintään 10 vuotta 

Vastavakuus: yrittäjän omavelkaiset 

erityistakaukset

Takausprovisio 2,50 % p.a

– Lisäksi toimitusmaksu 1,00 %, vähintään 

100 euroa



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

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


Finnvera-takaus

Takauksen saaja

– Pankki, vakuutusyhtiö, rahoitusyhtiö

Takausmäärä ja -aika sovitaan 

tapauskohtaisesti. Takauksen osuus 

luotosta tai muusta rahoitus-

sitoumuksesta  on yleensä 50 %.

Taattavat instrumentit

– Luotto, luotollinen tili, luottolimiitti, 

factoring, pankkitakaus, 

pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

Takausprovisioon vaikuttavat yrityksen 

kannattavuus ja taloudellinen asema, 

toiminnallinen riski sekä vakuus

– Lisäksi toimitusmaksu



Finnveran uusi ratkaisu 
kasvuhakuisten yritysten 
pienrahoitukseen

Tavoitteena tukea pk-yritysten kasvua 

yksinkertaisella ja vakuudettomalla 

80 %:n takauksella.

Yritykset tarvitsevat pienehköjen 

rahoitustarpeidensa hoitamiseen 

yksinkertaisen, nopean ja helpon 

ratkaisun.

Yritys voi käyttää mahdolliset 

omat vakuutensa myöhempiin 

rahoitustarpeisiinsa.
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Kenelle Finnveran pk-takaus sopii?

Pk-yritykselle, joka 

tavoittelee kasvua tai voimakasta 

kasvua

tarvitsee rahoitusta investointeihin, 

käyttöpääomaan tai tuotekehitykseen

on merkitty kaupparekisteriin 

yli 3 vuotta sitten

on luottokelpoinen ja jolla on 

edellytykset kannattavaan 

liiketoimintaan

Yhtiöllä voi olla myös yritysomistajia, 

mutta henkilöomistuksen tulee olla 

yli 50 %.

Yrityksen ja vastuuhenkilöiden 

luottotiedot ovat kunnossa, 

vastuuhenkilöillä ei saa olla 

yritysyhteysesteitä.

Yrityksen Rating Alfa -luokan tulee olla  

vähintään A (Suomen Asiakastiedon 

Rating Alfa -luokituksella).
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Pk-takauksen ehdot

Pk-takauksen määrä on kiinteä 

80 % pankin myöntämälle 

velkakirjalainalle.

Lainan määrä 12 500–150 000 euroa.

Laina-aika 1–10 vuotta

– Laina-ajan alkuun mahdollisuus 

saada kaksi vuotta lyhennysvapaata.

Pk-takaus on vakuudeton.

Omarahoitusosuutta ei edellytetä.

Tulossa syksyllä 2019
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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

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


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 %

– Toimitusmaksu 1,25 %, vähintään 

150 euroa 
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Finnvera voi 
olla mukana 
rahoittamassa 
omistajan-
vaihdoksia



Yrityskaupat
Yrityskaupan muoto

– osake- vai liiketoimintakauppa

– verottajan ennakkopäätös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Yrityksen arvo

– substanssiarvo, historian tuottoarvo vai tuleva tuottoarvo

– kauppahinnan realistisuus

Rahoitusrakenne

– riittävä omarahoitusosuus

– kokonaisrahoitus ja riskinjako 

Ostettavan yhtiön liiketoiminnallinen tilanne

– kysyntä, kilpailu ja uudet suunnitelmat

– kannattavan liiketoiminnan edellytykset

Ostajan arviointi

– koulutus, kokemus ja taloudellinen asema

– yksi vai useampia



Vientikaupan rahoituskampanja
Ratkaisuja ostajariskin hallintaan ja ostajarahoitukseen

Tavoitteena parantaa pk-yritysten kilpailukykyä

viennissä

– Perustietoutta maksutavoista, riskeiltä suojautumisesta ja

maksuajan rahoittamisesta
https://www.finnvera.fi/vienti/pk-yrityksen-vientikauppojen-rahoitus

– Seminaareja ja webinaareja yhteistyössä eri sidosryhmien

kanssa

– Vientikaupan rahoituspaja yksittäisen pk-yrityksen

avainhenkilöille

Kohderyhmänä kasvuhakuiset, 

suoraa vientiä harjoittavat pk-yritykset

Tiivistä yhteistyötä pk-yritysten vientiä

rahoittavien pankkien ja Suomessa toimivien

luottovakuuttajien kanssa

https://www.finnvera.fi/vienti/pk-yrityksen-vientikauppojen-rahoitus


Pk-yrityksen vientikaupan rahoituspaja 

Finnvera järjestää viennistä kasvua hakevan pk-yrityksen avainhenkilöille yrityksen 

tarpeisiin räätälöidyn vientikaupan rahoituspajan, jossa käydään läpi:

Tavoitteena on että pk-yritys saa käyttöönsä työkaluja vientimyyntinsä kehittämiseen

Pk-yrityksen pankin ja/tai luottovakuuttajan edustajat ovat tervetulleita pajaan

Pajan järjestäminen on Finnveran maksutonta asiakaspalvelua

Instrumentit ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan 

sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen  ja toimitusvakuuksiin 

Miten pk-yritys voisi hyödyntää näitä instrumentteja vientikaupoissaan? 

Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään?



https://www.youtube.com/watch?v=cz6zT4RoihI


Finnveran palvelukanavat
Neuvonta ja rahoituksen hakeminen

Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15

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

Rahoittajat-extranet: alkutakaushakemus ja 
viestin lähettämismahdollisuus tietoturvallisesti
sähköisen asioinnin kautta.

Sähköposti: hakemukset@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:hakemukset@finnvera.fi
http://www.finnvera.fi/

