
Finnveran rahoituspalvelut 

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan eri vaiheisiin:

alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin 

riskeiltä suojautumiseen

Esa Kankainen

Rahoituspäällikkö

Etelä-Suomen Alue



Tehtävämme on auttaa 

suomalaisia yrityksiä 

menestymään ja vahvistamaan 

kilpailukykyään.

Toiminnaltamme edellytetään 
itsekannattavuutta. 

Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta 
ohjauksesta vastaa työ- ja 

elinkeinoministeriö. 

Emme kilpaile pankkien kanssa, 
vaan jaamme  yrityksen 

rahoitukseen liittyviä riskejä. 

Rahoitamme 
yritystoiminnan eri 

vaiheita.

Olemme suomalaisten yritysten rahoituskumppani

Edellytämme 
vientihankkeiden 

hyödyttävän taloudellista 
kehitystä Suomessa.



Rahoitamme yrityksiä 
elinkaaren eri vaiheissa



Tarjoamme aloittaville ja  toimiville 

pienyrityksille rahoitusratkaisut 

nopeasti ja tehokkaasti.

Myönnämme vientitakuita ja -luottoja 
sekä tarjoamme monipuolisia 

ratkaisuja kansainvälisille 
markkinoille. 

Tarjoamme kasvuyrityksille Finnvera-
konsernin rahoituspalveluja yhteistyössä 

muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Rahoitamme yritysten uudistumista, 
investointeja  ja kasvua alueelliset 
kehittämistavoitteet huomioiden.

Asiakkaidemme menestys 
vahvistaa Suomen taloutta

Asiakasmäärä:

Myönnetty rahoitus:

Vastuukanta:

*Keskeiset tunnusluvut 2020

Asiakasmäärä:

Myönnetty rahoitus:

Vastuukanta:

Asiakasmäärä:

Myönnetty rahoitus:

Vastuukanta:

Asiakasmäärä:

Myönnetty rahoitus:

Vastuukanta:

Asiakkaita 
yhteensä: 



Rahoitusta käynnistys- ja muutosvaiheisiin, 

investointitarpeisiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Palvelumme

Vientitakuut luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. 

Varmistaa asiakasyrityksille tasavertaiset mahdollisuudet 

kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. 

Kansainvälisesti kilpailukykyinen vienninrahoituspalvelu 

vientiyrityksille ja rahoituslaitoksille pääomatavaroiden sekä 

konsultti- ja suunnittelupalveluiden rahoittamiseen.



Rahoituksemme jakautuu monipuolisesti

49 %
Alus ja telakka

17 %
Tele

13 %
Metsä-

teollisuus

11 %
Muut*

4 %
Muu teollisuus

3 %
Energia

1 %
Kaivos ja metalli

45 %
Teollisuus

25 %
Liike-elämän

palvelut

17 %
Kauppa ja 
kuluttaja-

palvelut

11 %
Matkailu

2 %
Maaseutuelinkeino

* Sisältää muita riskejä, kuten valtioihin liittyvät 

suvereeniriskit ja pankkiriskit.

Finnvera sai pk- ja midcap-yrityksiltä 

noin rahoitushakemusta ja 

noin    muutoshakemusta.

Keskimääräinen yrityksille myönnetty 

pk- ja midcap-rahoitus (lainat ja 

takaukset) oli noin .

* Luvut  2020



Käyttöpääoma

• Kassanhallinta

• Toimituskyvyn 
hallinta, esim. 
tuotteiden 
valmistus 
varastoon

Investoinnit

• Liiketoiminnan 
kehitys

• Rekrytoinnit

• Markkinointi

• Tuotanto

• Tuotekehitys

KV-markkinoille 
meno

• Partneri-verkoston 
rakentaminen

• Tytär/osakkuus-
yhtiön 
perustaminen

Vienti

• Kilpailukykyiset 
maksuehdot

• Kaupan 
edellyttämä 
rahoitus

• Ostajien vaatimat 
vakuudet

• Ulkomaisten 
saatavien 
turvaaminen

• Ostajarahoitus



Alle 100 000 euron hankkeissa Finnvera ei 

ota muita vakuuksia kuin yrittäjien tai 

emoyhtiön omavelkaisia takauksia

Enintään 2 miljoonan euron vastuissa 

rahoitus voidaan myöntää toissijaisin 

vakuuksin

Yli 2 miljoonan vastuiden jälkeen pyrimme 

Pari Passu -asemaan kaupallisten 

rahoittajien kanssa

Finnvera voi taata rahoitusta myös 

suuryrityksille koronan aiheuttamassa 

tilanteessa

– Käsittelemme suuret hankkeet tapauskohtaisesti

Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään riittävää 

omarahoitusosuutta, joka arvioidaan 

hankekohtaisesti

Finnveran lainoja ja takauksia voidaan 

käyttää yritysten uusiin rahoitustarpeisiin

– Muiden rahoittajien vastuita ei voi 

konvertoida Finnveran vastuiksi

Finnvera ei voi olla yrityksen päärahoittaja

Rahoitus perustuu ensisijaisesti yrityksen 

luottokelpoisuuden arviointiin ja riskinjakoon 

muiden rahoittajien kanssa

EU:n valtiontukisäännökset asettavat 

rajoituksia Finnveran rahoitustoiminnalle



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

Takausosuus 80 %

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakaus
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Pk-takaus
Investointien, tuotekehityksen ja 

käyttöpääoman rahoittamiseen

Yritykselle, joka on merkitty 

kaupparekisteriin yli kolme vuotta 

sitten ja joka tavoittelee kasvua tai 

voimakasta kasvua tai joka tarvitsee 

rahoitusta koronatilanteesta johtuvaan 

käyttöpääomatarpeeseen

Yhtiöllä voi olla myös yritysomistajia, 

mutta henkilöomistuksen tulee olla 

yli 50 %

Takausosuus 80 %

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/pk-takaus10
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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

Takausosuus sovittavissa
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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
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Vientikaupan rahoituspaja
Olemme järjestäneet vientiyritysten kanssa jo 500 räätälöityä vientikaupan 

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

• suunnittelemassa omaa vientikauppojen 
riskipolitiikkaansa

• tekemässä vientitarjousta uudelle asiakkaalle tai 
uudelle markkinalle

• johto, omistaja

• vientimyyjä(t)

• yhtiön taloudesta vastaava

• asiakkaan halutessa myös oman pankin edustaja

• 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



Esa Kankainen

Rahoituspäällikkö, Etelä-Suomi

Puhelin +358 29 460 2839

esa.kankainen@finnvera.fi


