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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.



Finnveran rahoituksen periaatteet

• Finnveran kaikki rahoitus on vastikkeellista 

• Finnvera ei myönnä suoria tukia

• Rahoitustarpeesta riippuen voidaan edellyttää myös omarahoitusosuutta

• Rahoitusta voidaan myöntää jo toimivalle tai perustettavalle suomalaiselle pk-
yritykselle
– Toimialarajoituksia

– Osuuskuntien rahoitus tapauskohtaisesti
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Pk-rahoituksen painopistealueet         
- yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet 

Yrityksen 
koko

Aika

Yrityksen 
alkuvaihe

Kasvu-
vaihe

Kypsyysvaihe

Omistus-
vaihdokset

Taantuminen,
toiminnan 

tervehdyttäminen 
ja uusi kasvu

Rahoitustarpeet ja -ratkaisut vaihtelevat muutostilanteen mukaan 

Kansain-
välistyminen
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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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Lainat ja takaukset

• Finnvera voi myöntää sekä takauksia pankkien ja muiden rahoittajien rahoituksille, 
että suoria lainoja
– Tiettyjä rahoitusmalleja, esim. luotollinen tili, Finnvera ei voi myöntää itse

• Finnveran takausosuus yleensä 50%-80%

• Takauksen euromääräinen alaraja 10.000 euroa ja lainan alaraja 50.000 euroa 
(yrittäjälaina 20.000 euroa)

• Mikäli rahoitusta ei myönnetä, Finnvera kertoo aina hylkäävän päätöksen syyt
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Yrittäjä, meidän avullamme voit 
keskittyä yrittämiseen

Tuotteemme investointien, käyttöpääomatarpeiden ja tuotekehityksen rahoittamiseksi suomalaisille pk-yrityksille

Alkutakaus Pk-takaus Finnvera-takaus 

Kenelle • Velkakirjalainalle

• Rekisteröinnistä alle 3-vuotta, 
henkilöomisteisuus

• Kotimaiselle yhtiölle tai toiminimelle, ei 
kuitenkaan osuuskunnalle

• Takausosuus enintään 80-% (Takauksen määrä 
10.000 - 80.000 euroa)

• Yrityksellä voi olla useampia alkutakauksia, 
kunhan niiden yhteenlaskettu takausmäärä ei 
ylitä 160 000 euroa

• Edellyttää omistajan rajattua takausta 
Finnveralle

• Hinta 1,75%, toimitusmaksu 0,1% (min 50eur)

• Velkakirjalainalle

• Rekisteröinnistä yli 3 vuotta, 
henkilöomistus vähintään 50%

• Kaikille toimialoille (pl. varsinainen 
maatilatalous, metsätalous ja 
rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi)

• Takausosuus 80-%, max. 120.000

• Yrityksellä voi olla useampia pk-takauksia, 
kunhan niiden yhteenlaskettu takausmäärä 
ei ylitä 240 000 euroa.

• Vastavakuudeton, COSME

• Hinta  0,95% - 1,75%, riippuen ratingista, 
toimitusmaksu 0,1% (min 50 eur)

• Sopii useammalle rahoitustuotteelle

• Kaikille toimialoille 
(pl. varsinainen maatilatalous, metsätalous 
tai rakennusliiketoiminnan 
perustajaurakointi)

• Takausosuus pääsääntöisesti 50-80%

• Vakuudet sovitaan tapauskohtaisesti

• Hinnoittelu riskiluokan mukaan.

Hakeminen 
Oma pankkisi hakee alku- ja pk-takausta puolestasi Finnveralta Pankki hakee, tai ohjeistaa hakemaan 

sähköisessä asiointipalvelussamme

Lisätietoja https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakau
s

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

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



Rahoituksen hakeminen

• Hakemus tehdään Finnveran sähköisessä asioinnissa verkkosivujen kautta

• Hakijan, joka tunnistautuu palveluun, on oltava nimenkirjoitusoikeuden omaava 
vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja, tai 
yhteyshenkilönä valtakirjalla toimiva työntekijä

• Käsittelyaika riippuu hankkeen laajuudesta
– Alku- ja pk-takauksissa rahoittajalta tullut hakemus käsitellään kolmessa pankkipäivässä

• Finnveran asiakaspalvelu neuvoo tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä

• Liitteet
– Muun muassa omistusluettelo, tulossuunnitelma, viimeisimmät tilinpäätöstiedot
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Hakemuksen käsittely ja kriteerit

• Finnveran rahoituspäätökset perustuvat arvioon yrityksen mahdollisuuksista 
menestyä
– Luottokelpoisuusarvio

– Yrittäjän koulutus ja kokemus

– Toimiala ja kilpailutilanne

• Terve rahoitusrakenne ja taserakenne kaupan jälkeen
– Riittävä omarahoitusosuus

• Vakuuksien arviointi tapauskohtaisesti

• Hakijayrityksen ja vastuuhenkilöiden maksuhäiriöiden tarkistus
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Finnveran rahoitusratkaisut 
omistajanvaihdoksiin

FINNVERA-
TAKAUS YRITYKSELLE

Rahoitusosuus lähtökohtaisesti 50 %
Takauksen minimimäärä 10 000 euroa

Pienemmissä kaupoissa jopa 80 %

Hakemuksen voi tehdä pankki tai asiakas

FINNVERAN YRITTÄJÄLAINA

Henkilökohtainen
Osakkeiden ostamiseen tai sijoitetaan 

osakepääomaan / SVOP:iin

Min. 20 000 euroa, ei euromääräistä ylärajaa

Hakemuksen tekee yrittäjä

Edellytyksenä terve
rahoitusrakenne, esimerkiksi:
- omarahoitusosuus 20–30 %

- myyjän rahoituksellinen
sitoutuminen
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FINNVERAN
KASVULAINA

Juniorlainaan rinnastettavissa oleva laina

Min. 500 t€ / 30%, pankkilainan osuus hankkeesta 
50%, omarahoitusosuus 20%

Hakemuksen tekee yritys



Yrittäjälaina
• Yrittäjän henkilökohtainen laina

• Käyttökohde osakkeiden osto tai sijoitus 
osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon

– Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
omistajanvaihdostilanteisiin

• Lainansaajan tulee omistaa vähintään 5 % 
kohdeyhtiöstä

• Lainansaaja työskentelee yhtiössä tai toimii 
hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana

• Lainansaajan henkilökohtainen talous on kunnossa 
ja hänellä on riittävät edellytykset maksaa laina 
takaisin

• Lainan määrä harkitaan tapauskohtaisesti, 
lainan vähimmäismäärä 20 000 euroa

• Viitekorko EB6 + kiinteä marginaali 3,75 % p.a.

– Lisäksi toimitusmaksu 
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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

Rahoitushakemukset tehdään sähköisessä asiointipalvelussa online.finnvera.fi 



Kiitos
Ollaan yhteydessä!

Marjo Seppälä, aluepäällikkö

marjo.seppala@finnvera.fi

Puh. 0505932107


