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Olemme suomalaisten yritysten 
rahoituskumppani

TEHTÄVÄMME
Tehtävämme on auttaa 

suomalaisia yrityksiä 
menestymään ja vahvistamaan 

kilpailukykyään.

PALVELUMME

Rahoitamme 
yritystoiminnan eri 

vaiheita.

PANKKIYHTEISTYÖ

Emme kilpaile pankkien 
kanssa, vaan jaamme  yrityksen 

rahoitukseen liittyviä riskejä. 

OMISTAJAOHJAUS

Omistaja- ja 
elinkeinopoliittisesta 

ohjauksesta vastaa työ- ja 
elinkeinoministeriö. 

ITSEKANNATTAVUUS

Toiminnaltamme edellytetään 
itsekannattavuutta. 

SUOMI-INTRESSI

Edellytämme 
vientihankkeiden 

hyödyttävän taloudellista 
kehitystä Suomessa.



Rahoitamme yrityksiä 
elinkaaren eri vaiheissa

LIIKETOIMINNAN 
ALOITTAMINEN

KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN 
JA LIIKETOIMINNAN 

KASVATTAMINEN

LIIKETOIMINNAN 
KANSAINVÄLISTYMINEN

VIENNIN 
KÄYNNISTÄMINEN JA 

KASVATTAMINEN

OMISTAJANVAIHDOKSET



Palvelumme

LAINAT JA TAKAUKSET

Rahoitusta käynnistys- ja muutosvaiheisiin, 
investointitarpeisiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

VIENTITAKUUT

Vientitakuut luottotappioiden varalta ja viennin 
rahoitukseen. Varmistaa asiakasyrityksille tasavertaiset 

mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. 

VIENTILUOTOT JA KORONTASAUS

Kansainvälisesti kilpailukykyinen vienninrahoituspalvelu 
vientiyrityksille ja rahoituslaitoksille pääomatavaroiden 

sekä konsultti- ja suunnittelupalveluiden 
rahoittamiseen.



Aloittamisen ei tarvitse olla hankalaa
Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan perustamiseen



Yrittäjä, meidän avullamme voit 
keskittyä yrittämiseen

Tuotteemme yrittämisen alkuvaiheeseen

Alkutakaus Finnvera-takaus Finnvera-laina Yrittäjälaina

Kenelle • Suomalaiselle 
pk-yritykselle

• Rekisteröinnistä alle 
3-vuotta

• Kotimaiselle yhtiölle tai 
toiminimelle, ei kuitenkaan 
osuuskunnalle

• Suomalaiselle 
pk-yritykselle

• Kaikille toimialoille 
(pois lukien varsinainen 
maatilatalous, metsätalous ja 
rakennusliiketoiminnan 
perustajaurakointi)

• Erityisin perustein myös 
suuryritykselle

• Suomalaiselle 
pk-yritykselle

• Toimintaansa vasta aloittavalle 
tai jo toimivalle yritykselle

• Kaikille toimialoille 
(pois lukien varsinainen 
maatilatalous, metsätalous tai 
rakennusliiketoiminnan 
perustajaurakointi)

• Erityisin perustein myös 
suuryritykselle

• Yrittäjän henkilökohtainen 
laina 

• Osakeyhtiön osakkaalle, jos 
hänellä on rahoituksen 
jälkeen vähintään 20 % 
äänivallasta ja 
osakepääomasta

• Useampi saman yrityksen 
perustaja tai osakas voi 
hakea lainaa

Hakeminen Oma pankkisi hakee 
alkutakausta puolestasi 
Finnveralta

Sähköisessä asiointipalvelussamme

Lisätietoja https://www.finnvera.fi/tuotteet/tak
aukset/alkutakaus

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takauks
et/finnvera-takaus

https://www.finnvera.fi/tuotteet/la
inat/finnvera-laina

https://www.finnvera.fi/tuotteet/la
inat/yrittajalaina



Tekeminen on uskaltamista 
– uskalla kasvaa ja kansainvälistyä 

Rahoitusratkaisuja kannattavaan kasvuun



Rahoituksella tehoa kasvuun ja vientiin

KÄYTTÖPÄÄOMA

Kassanhallinta

Toimituskyvyn hallinta, 
esim. tuotteiden 

valmistus varastoon

INVESTOINNIT

Liiketoiminnan kehitys

Rekrytoinnit

Markkinointi

Tuotanto

Tuotekehitys

KANSAINVÄLISET 
MARKKINAT

Partneri-verkoston 
rakentaminen

Tytär/osakkuusyhtiön
perustaminen

VIENTI

Kilpailukykyiset 
maksuehdot

Kaupan edellyttämä 
rahoitus

Ostajien vaatimat 
vakuudet

Ulkomaisten saatavien 
turvaaminen

Ostajarahoitus

LAINAT JA TAKAUKSET

VIENTITAKUUT



Yrittäjä, meidän avullamme 
voit keskittyä kasvuun

Tarjoamme rahoitusvaihtoehtoja yritysten eri vaiheisiin yhdessä pankin kanssa.

Alkutakaus Pk-takaus Finnvera-takaus Finnvera-laina

Alaraja 10 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 €

Enintään 80 000 € 120 000 € Ei enimmäismäärää Ei enimmäismäärää

Pankki hakee 
takauksen asiakkaan 
puolesta. Finnveran 
takausosuus 
määräytyy 
hankekohtaisesti.

Pankki hakee 
takauksen asiakkaan 
puolesta. Finnveran 
takausosuus on 80 % 
pankkilainan määrästä.

Finnveran takausosuus 
määräytyy 
hankekohtaisesti.

Jaamme riskiä muiden 
rahoittajien, yleensä 
pankin kanssa.



Kasvulaina

• Yritysten merkittävät kasvu- tai 
kansainvälistymishankkeet myös 
yrityskaupat

• Yli kolme vuotta toiminnassa olleelle 
pk- tai midcap-yritykselle

• Vieraan pääoman ehtoinen

• Alisteinen seniorivelkoihin nähden

Katso lisää Finnveran kotisivuilta kohdasta Kasvulaina
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Kasvulaina
• Finnvera voi toimia ainoana 

välirahoittajana, mikäli muita 
välirahoittajia ei ole saatavissa mukaan 
hankkeeseen

• Finnvera voi toimia välirahoittajana 
myös yhdessä toisen välirahoittajan 
kanssa yhtäläisin ehdoin

• Kasvulainan ehdot
– Voi olla vakuudeton

– On yleensä bullet-laina

• Kasvulainan osuus voi olla enintään 
30 % hankkeen kokonaisrahoituksesta
– Yrityksen omarahoitusosuuden tulee olla 

vähintään 20 % ja seniorirahoituksen 
osuuden vähintään 50 % 

– Omarahoitusosuuden ollessa suurempi 
kuin 20 %, voi seniorirahoituksen osuus 
pienentyä

– Kasvulainan vähimmäismäärä on 
pääsääntöisesti 500 000 euroa, ja 
rahoitettavan hankkeen koko tyypillisesti 
yli 1,5 miljoonaa euroa.
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Finnveran EGF-luotto
 Tarkoitettu EU:n pk-yritysmääritelmän 

ylittäville keskisuurille ja suurille 
yrityksille, joiden henkilöstömäärä on 
vähintään 250, vuosiliikevaihto yli 50 
miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 
43 miljoonaa euroa.

 Voimassa 30.6.2022 asti

 Laina-aika korkeintaan 6 vuotta

 Senioriluotto

 Uudelleenrahoitus ei mahdollinen

 Alle 3 000 työntekijän konsernit: 
käyttöpääoma ja investoinnit

 Yli 3 000 työntekijän konsernit: 
käyttöpääoma
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Turvaa saatavat 
– hanki kilpailukykyä ja etua

Takuita viennin riskien hallintaan ja ratkaisuja ostajan rahoittamiseksi



Vientikaupan rahoituspaja
Olemme järjestäneet vientiyritysten kanssa jo 500 räätälöityä vientikaupan 

rahoituspajaa (VKR). Ota yhteyttä ja sovitaan teille sopiva VKR-paja. 

Tyypillisesti paja on ajankohtainen, kun yritys on

• suunnittelemassa omaa vientikauppojen
riskipolitiikkaansa

• tekemässä vientitarjousta uudelle asiakkaalle tai 
uudelle markkinalle

Pajaan osallistuvat yrityksen itsensä 
valitsemat edustajat, useimmiten

• johto, omistaja

• vientimyyjä(t)

• yhtiön taloudesta vastaava

• asiakkaan halutessa myös oman pankin edustaja

Pajassa käydään läpi

• vienninrahoituspalvelut 

• ajatuksia riskienhallintapolitiikasta ja 
suojautumiskeinoja 

• kv-kaupan mahdollisia esteitä ja 
ratkaisuja niihin

• mahdollisesti yrityksen omia pilotti-
caseja, joihin mietitään 
yhdessä sopivia rahoitus- ja 
riskienhallinnan ratkaisuja



Käännä uusi lehti – omistajanvaihdos 
antaa uutta potkua yritykselle



Rahoitusta ja rohkeutta
– osta liiketoiminta tai osakkeita

Tarjoamme yritysjärjestelyissä lainoja ja takauksia kauppahinnan maksamiseen, 
investointeihin tai käyttöpääomaan.

LIIKETOIMINTAKAUPPA

Ostetaan olemassa oleva liiketoiminta tai 
osa siitä.

Ostaja vastaa vain yrityksen 
tulevaisuudesta.

OSAKEKAUPPA

Ostetaan kohdeyrityksen osakkeet tai osake-
enemmistö.

Ostettava yritys jatkaa toimintaansa yleensä 
entisellä nimellä ja y-tunnuksella.

Taloudelliset ja juridiset vastuut pysyvät 
voimassa omistajan vaihdoksesta huolimatta.

Aloita suunnittelu ajoissa. 
Yrityskaupassa kannattaa aina käyttää asiantuntijan apua!



Hyödynnä Finnveran asiantuntijoiden osaaminen 
Ota yhteyttä mahdollisimman varhain! 

FINNVERA.FI RAHOITUSNEUVONTA

Arkisin klo 9.00–16.15

029 460 2580 (suomeksi)

029 460 2581 (ruotsiksi)

029 460 2582 
(englanniksi)

PUHELINVAIHDE

Puh. 029 460 11
Arkisin klo 8–16.15

CHATTIBOTTI
Asiakaspalvelu

24/7

Rahoitus- ja vientitakuuhakemukset tehdään sähköisessä asiointipalvelussa online.finnvera.fi 



Kiitos!

Juha Ketola

Aluejohtaja

puh. 040 582 9280

juha.ketola@finnvera.fi


