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Rahoitamme yrityksiä 
elinkaaren eri vaiheissa

LIIKETOIMINNAN 
ALOITTAMINEN

KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN 
JA LIIKETOIMINNAN 

KASVATTAMINEN

LIIKETOIMINNAN 
KANSAINVÄLISTYMINEN

VIENNIN 
KÄYNNISTÄMINEN JA 

KASVATTAMINEN

OMISTAJANVAIHDOKSET



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 yrittämiseen

Alkutakaus Pk-takaus Finnvera-takaus 

Kenelle • Suomalaiselle 
pk-yritykselle

• Rekisteröinnistä alle 
3 vuotta

• Kotimaiselle yhtiölle tai 
toiminimelle, ei kuitenkaan 
osuuskunnalle

• 10 000 – 80 000 €

• Suomalaiselle pk-yritykselle

• Rekisteröinnistä yli 3 vuotta

• Kotimaiselle yhtiölle tai 
toiminimelle, ei kuitenkaan 
osuuskunnalle

• Henkilö-omistuksen oltava
yli 50 %

• 10 000 – 120 000 €

• Suomalaiselle 
pk-yritykselle

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

• Erityisin perustein myös 
suuryritykselle

• 10 000 € -

Hakeminen Oma pankkisi hakee 
alkutakausta puolestasi 
Finnveralta

Oma pankkisi hakee pk-
takausta puolestasi 
Finnveralta

Takausta voi hakea joko 
pankki tai yritys sähköisessä 
asiointipalvelussamme.

Lisätietoja https://www.finnvera.fi/tuotteet/ta
kaukset/alkutakaus

https://www.finnvera.fi/tuotteet/ta
kaukset/pk-takaus

https://www.finnvera.fi/tuotteet/ta
kaukset/finnvera-takaus



Yrittäjä, meidän avullamme voit 
keskittyä yrittämiseen

Finnvera-laina Yrittäjälaina Kasvulaina

Kenelle • Suomalaiselle 
pk-yritykselle

• Toimintaansa vasta 
aloittavalle tai jo toimivalle 
yritykselle

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

• Erityisin perustein myös 
suuryritykselle

• 10 000 € -

• Yrittäjän henkilökohtainen 
laina 

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

• Useampi saman yrityksen 
perustaja tai osakas voi 
hakea lainaa

• 10 000 – 100 000 €

• Yli 3 v toimineiden pk- ja 
midcap-yritysten merkittävien
kasvu- ja 
kansainvälistymisloikkien ja 
yritysjärjestelyiden 
rahoitukseen

• Juniorityyppistä rahoitusta, 
jolla vahvistetaan yrityksen 
tasetta

• Kasvulainan osuus enintään 
30 % hankkeen 
kokonaisrahoituksesta, 
edellyttää vähintään 20 % 
omarahoitusosuutta

Hakeminen
Sähköisessä asiointipalvelussamme.

Lisätietoja https://www.finnvera.fi/tuotteet/lain
at/finnvera-laina

https://www.finnvera.fi/tuotteet/lain
at/yrittajalaina

https://www.finnvera.fi/tuotteet/lain
at/kasvulaina



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 31.12.2022 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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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



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 



Kasvua kannattavasti, riskejä minimoiden. 
Meidän kanssamme onnistut.

Kari Hytönen

Aluepäällikkö

029 460 2351

kari.hytonen@finnvera.fi


