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Finnveran rooli

Tavoitteena rahoituksen keinoin edistää

› pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa

› yritysten kansainvälistymistä ja vientiä

› valtion aluepoliittisten tavoitteiden 

toteutumista

Onnistumisen mittareita ovat

› syntyneiden aloittavien ja  kasvuyritysten määrä

› syntyneiden uusien työpaikkojen määrä

› vientitakuilla katetun viennin osuuden kehitys Suomen 

kokonaisviennistä
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Luottopolitiikan yleisiä periaatteita

› Päärahoittajarooli
› FV toimii tasapuolisessa yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa

› FV:n rooliin ei kuulu olla yrityksen ainoa rahoittaja tai pitkäaikainen 

yleisrahoittaja (poikkeus alle 35.000€ rahoituskoko, jossa em. 

sääntö ei ole rahoituksen este)

› Päärahoittaja (rahoittajakonserni) määritelty seuraavasti:

› Suurin osuus taseen lyhyt- ja pitkäaikaisesta velasta sekä 

taseen ulkopuolisista vastuusitoumuksista

› FV pyrkii siihen, että rahoituksen maturiteetit on 

yhteensovitettu tasapuolisesti FV:n ja muiden rahoittajien 

kesken
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Mitä Finnvera ei tee

› Finnvera ei rahoita 

- rakentamisen perustajaurakointia 

- kiinteistösijoittamista

- vuokra-asuntojen rakentamista 

- rahoitus-, sijoitus- ja vakuutusalalla toimivia yrityksiä

- verkostomarkkinointia

- maa- ja metsätaloutta

› Finnvera ei kilpaile kaupallisten rahoittajien kanssa eikä rahoita 
niiden vastuiden poismaksua

› Finnvera ei rahoita aloittavien yritysten t&k –toimintaa

- pl. Tekes-avustusten siltarahoitus
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Finnveran alueet 

ja toimipisteet 1.9.2014

Etelä-Suomi
• Helsinki

Sisä-Suomi
• Jyväskylä, Tampere

Lounais-Suomi
• Pori, Turku

Kaakkois-Suomi
• Lahti, Lappeenranta, Mikkeli

Pohjanmaa
• Seinäjoki, Vaasa

Savo-Karjala
• Joensuu, Kuopio

Pohjois-Suomi
• Kajaani, Oulu, Rovaniemi
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7.10.2014

Etelä-Suomi

Markus Laakkonen

aluejohtaja

Matti Reijonen

asiakkuuspäällikkö

Janne Koivuniemi

asiakkuuspäällikkö

Rahoitusneuvojat:

Susanne Björk, Helena Hellemaa, 

Essi Kypärä, Marika Ronkainen, 

Sirpa Tuomi  

Rahoituspäälliköt:

Tarja Hynninen, Anna-Mari Palo, 

Sirpa Saarelainen,  Sakari Salo, 

Urpo Tapio, Jaakko Tuomela, 

Jorma Tuominen, Seija-Riitta Nenonen

Rahoitusassistentit:

Tanja Järvinen, Tiina Mikkola, Leena Pitkänen,

Leena Rekonen, Eija Stenberg



LTA 1 (pienyritykset)

Rahoitusneuvojat

• Susanne Björk elintarvike, ravintola
• Helena Hellemaa kauneudenhoito, hyvinvointipalvelut, vaatetus
• Essi Kypärä tilitoimistot, konsultit
• Marika Ronkainen hyvinvointipalvelut, vaatetus
• Sirpa Tuomi kuljetus, valmistus 

Rahoitusassistentit

• Tanja Järvinen
• Tiina Mikkola
• Leena Pitkänen
• Leena Rekonen
• Marika Ronkainen
• Eija Stenberg
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LTA 2 (alueelliset) 

Rahoituspäälliköt

• Tarja Hynninen rakentaminen, kuljetus, valmistaminen

• Seija-Riitta Nenonen ICT, tegnologia, tevanake

• Sirpa Saarelainen sosiaali- ja terv. palvelut, elintarvike

• Sakari Salo viestintä/media, valmistus

• Anna-Mari Palo tevanake, palvelut

• Jorma Tuominen kuljetus, logistiikka, rakentaminen

• Urpo Tapio metalli, sähkö ja elektroniikka, valmistus

• Jaakko Tuomela valmistus, sähkö/energia, elektroniikka
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Rahoituksen hinnoittelu ja 

vakuusvaatimukset

› Rahoituksen hinnoitteluun vaikuttavat

› asiakkaan riskiluokka

› vakuusriski

› maturiteetti

› Yleisimmin käytetyt vakuudet

› omistajan rajattu omavelkainen takaus

› yrityskiinnitys

› kiinteistökiinnitys

› riskinjakotakauksissa usein yhteiset vakuudet muiden rahoittajien 

kanssa
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Finnveran rahoitustuotteet

7.10.2014

Yrityksen 
perustaminen

Pientakaus

Finnvera-takaus

Finnvera-laina

Yrittäjälaina

Kasvu ja 
kehittäminen

Finnvera-takaus

Finnvera-laina

Kansainvälisty-
minen

Kansainvälisty-
mislaina

Kansainvälisty-
mistakaus

Vienti

Vientisaatava-
takuu

Luottoriskitakuu

Ostajaluotto-
takuu

Pankkiriskitakuu

Investointitakuu

Rahoitustakuu

Remburssitakuu

Vastatakuu

Raaka-ainetakuu

Ympäristötakaus

Omistus-
järjestelyt

Finnvera-takaus

Finnvera-laina

Yrittäjälaina

10



Finnvera-laina

› Käyttötarkoitus

› Yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen 

sekä investointeihin ja kasvun rahoitukseen

› Toimialat

› Kaikki toimialat lukuun ottamatta 

varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta 

sekä rakennusliiketoiminnan perustaja-

urakointia

› Lainan saaja

› Pk-yritykset sekä myös suuret yritykset 

erityisin perustein
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Finnvera-laina

› Lainan määrä

› Yleensä enintään puolet pääoman 

tarpeesta

› Laina-aika

› Enintään 15 vuotta

› Hinnoittelu

› Korko voi olla kiinteä tai viitekorkoon 

sidottu. Korkoon vaikuttavat yrityksen kannattavuus ja 

taloudellinen asema, toiminnallinen riski sekä lainan vakuus.

› Lisäksi toimitusmaksu  
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Finnvera-takaus

› Käyttötarkoitus

› Investointien ja käyttöpääoman 

rahoittaminen. Sopii pankin, rahoitus-

tai vakuutusyhtiön antamien lainojen 

ja pankkitakausten vakuudeksi.

› Kohdeyritys

› Suomalainen pk-yritys, suuryritys 

erityisin perustein

› Takauksen saaja

› Pankki, vakuutusyhtiö, rahoitusyhtiö

› Takausmäärä ja -aika

› Sovitaan tapauskohtaisesti. Takauksen 

osuus luotosta tai muusta rahoitussitoumuksesta  on yleensä 50 %.
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Finnvera-takaus

› Taattavat instrumentit

› Luotto, luotollinen tili, luottotililimiitti, osamaksurahoitus, 

factoring, pankkitakaus, pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

› Hinnoittelu

› Takausprovisioon vaikuttavat yrityksen kannattavuus ja taloudellinen 

asema, toiminnallinen riski sekä vakuus

› Lisäksi toimitusmaksu

› Hyödyt eri osapuolille

› Helpottaa pk-yrityksen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 

saatavuutta Finnveran jakaessa rahoitukseen liittyvän riskin pankin, 

vakuutusyhtiön tai rahoitusyhtiön kanssa.
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Pientakaus

› Käyttötarkoitus

› Investointien ja käyttöpääoman 

rahoittaminen

› Osittainen vakuus pankin 

myöntämälle luotolle

› Pankin ja Finnveran yhteinen 

rahoitusmalli pienille pk-yrityksille

› Vakuudet riskinjaolla

› Kohdeyritys

› Alkava tai toimiva pk-yritys, joka 

työllistää enintään 49 henkilöä

› Takauksen saaja

› Pankki
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Pientakaus
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› Takausosuus ja takauksen määrä 

› Finnveran takausosuus on enintään 60 % taattavan luoton tai muun 

rahoitussitoumuksen määrästä ja enintään 85 000 euroa/yritys

› Takausaika
› Luotolliset tilit enintään 2-3 vuotta, velkakirjaluotot enintään 12 vuotta 

› Taattavat instrumentit
› Velkakirjaluotto tai luotollinen tili

› Hinnoittelu

› Takausprovisio 1,75 % p.a

› Toimitusmaksu 1,00 %, vähintään 100 euroa

› Hyödyt eri osapuolille

› Yritys saa pitkäaikaiselle luotolle lisävakuutta

› Rahoituksen kokonaishinta pysyy kohtuullisena

› Luotonsaaja voi asioida koko prosessin ajan pankin kanssa

› Pientakaus on pankille BIS 0



Luotonsaajaa koskevat 

vähimmäiskriteerit

› Omavaraisuus > 10 % (toimivat yritykset)

› Velat liikevaihdosta < 80 % (toimivat yritykset) 

› Yrityksen ja vastuuhenkilöiden luottotietojen tulee olla kunnossa

› Suomen Asiakastiedon Rating Alfa: A-luokka 

› Yrityksen tulossuunnitelmat kolmena seuraavana vuonna: 

› alkavilla yrityksillä käyttökate positiivinen toisena toimintavuonna ja 

nettotulos positiivinen kolmantena toimintavuonna 

› toimivilla yrityksillä positiivinen nettotulos



Yrittäjälaina

› Käyttötarkoitus

› Sijoitukset osakeyhtiön osakepääomaan 

ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon tai osakkeiden ostoon

› Kohdeyrityksen on oltava pk-yritys

› Toimialat

› Kaikki toimialat lukuun ottamatta 

varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta 

sekä rakennusliiketoiminnan perustaja-

urakointia
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Yrittäjälaina

› Lainan saaja

› Osakeyhtiön osakas, osallistuu yrityksen operatiiviseen toimintaan, 

henkilökohtainen talous on kunnossa

› Lainan määrä

› 5 000 - 100 000 euroa/luotonsaaja. Omarahoitusosuus 

vähintään 20 %.

› Laina-aika

› Enintään 10 vuotta, joista enintään 3 voi olla lyhennysvapaata

› Hinnoittelu

› EB6 + kiinteä marginaali 3,25 %

› Toimitusmaksu 1,25 %, vähintään 150 euroa 

› Erityispiirteitä 

› Laina on yrittäjän henkilökohtainen laina
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Pienrahoitusesimerkki

• 2 vuotta toimineen catering- ja kahvilayrityksen jatkorahoitus   

• molemmat omistajat työskentelevät yrityksessä; henkilökunta 

omistajat mukaan lukien yhteensä 8

• rahoitustarve: kahvilatilojen remontointi ja kalusteet, yhteensä 

40 000 euroa

• rahoitus: tulorahoitus 10 000 euroa, pankin laina 30 000 euroa, jolle 

Finnveran 60 % pientakaus 18 000 euroa 

• syy pientakauksen hakemiseen: vakuudet eivät riittäviä pankille; 

riskinjako Finnveran kanssa
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7.10.2014

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 (7-luokkaa)

• Ajantasainen riskiluokitusjärjestelmä on välttämätön perusta riskienhallinnalle



Finnveran rahoituksen myöntämisperusteita

• Yrittäjätausta  (koulutus, kokemus) 

• Yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja yrittäjän 

henkilökohtainen talous on kunnossa.

• Luottotiedot (yrittäjä, yritys)

• turvattava yrittäjälle kohtuullinen toimeentulo

• Uskottava liikeidea

• Yritystoiminnan kehittymisedellytykset

• priorisoituja kasvuedellytyksiä omaavien yritysten uusia työpaikkoja 
aikaansaavat hankkeet

• kilpailutilanne mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan

• arvioimme myös yrityksen liiketoiminnan vaatiman 
kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä.

• Rahoituksen kohdentuminen/käyttötarkoitus 
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Tavallisimmat hylkäysperusteet

• Tuoreita  maksuhäiriöitä tai konkursseja 

• Yrityksen heikko taloudellinen asema

• velkaantuneisuus

• negatiivinen oma pääoma

• ylisuuret yksityisotot

• heikko kannattavuus

• riittämätön rahoitustulos

• Rahoitusrakenne

• yrityksen rahoitus jäisi vielä päätöksen jälkeenkin vajaaksi

• liian suuri velkarahoitus

• Alalla kireä kilpailu – eikä yrityksellä kunnon liikeideaa

• Johdon osaamistasossa puutteita
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Finnvera yrityskauppojen ja 

omistusjärjestelyjen rahoittajana



Mihin Finnvera kiinnittää huomiota 

yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen 

rahoituksessa?

› 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
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