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Finnveran palvelut yrityksille
• Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos, joka

tarjoaa lainoja, takauksia ja vientitakuita kannattavan
yritystoiminnan eri vaiheisiin.

• Rahoitusmarkkinoiden täydentäjänä Finnvera ei kilpaile
pankkien kanssa, vaan jakaa niiden kanssa yritykseen
liittyvää riskiä.

• Finnvera rahoittaa asiakkaitaan niin yritystoiminnan
alkutaipaleella kuin kasvu- ja investointivaiheessa,
ja tarjoaa ratkaisuja vientiin ja kansainvälistymiseen.

• Finnveralla on merkittävä rooli omistajanvaihdosten
toteutumisessa. Vuosi 2021 oli Finnveralle
omistajanvaihdosten rahoituksen osalta ennätysvuosi
viimeiseen 10 vuoteen.

25 800
Asiakkaita

1,5 mrd. e
Myönnetty kotimaan rahoitus

1.1.–31.12.2021

813 kpl
Omistajanvaihdokset

1.1.–31.12.2021
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Finnveran rooli yhteiskunnassa 31.12.2021
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Finnveran rahoitusperiaatteet –
Pk-rahoitus
• Painopisteenä on aloittavien,

kasvavien ja kansanvälistyvien
yritysten sekä yritysten
muutostilanteiden rahoittaminen
– Näihin liittyviin hankkeisiin voidaan

ottaa tavallista enemmän riskiä
(esim. suuremmat rahoitusosuudet
tai suurempi liiketoimintariski)

• Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään
riittävää omarahoitusosuutta,
joka arvioidaan hankekohtaisesti

• Rahoitus perustuu ensisijaisesti
yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin
ja riskinjakoon muiden rahoittajien
kanssa
– Luottokelpoisuus arvioidaan osana

yritystutkimusta

• Finnvera ei voi olla yrityksen
päärahoittaja
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Finnveran rahoitusperiaatteet –
Pk-rahoitus
• Finnveran lainoja ja takauksia

voidaan käyttää yritysten uusiin
rahoitustarpeisiin
– Muiden rahoittajien vastuita ei voi

konvertoida Finnveran vastuiksi

• Finnvera ei rahoita rakentamisen
perustajaurakointia, vuokra-asuntojen
rakentamista, rahoitus-, sijoitus- ja
vakuutusalalla toimivia yrityksiä eikä
varsinaista maa- ja metsätaloutta
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• EU:n valtiontukisäännökset
asettavat rajoituksia Finnveran
rahoitustoiminnalle
– EU:n pk-yritysmääritelmä
– Tukikumulaatio voi vaikuttaa hintaa

korottavasti
– EU:n määritelmän mukaiset

vaikeuksissa olevat yritykset



Yrityskauppojen ABC
OSTAJA

• Tiedä mitä olet ostamassa ja mistä
maksamassa – kauppahinta täytyy perustella

• Huomioi mahdolliset tulevien vuosien
investointitarpeet

• Terve rahoitusrakenne – esimerkiksi
omarahoitusosuus 20–30 %

• Intressit myyjän kanssa eivät aina mene yksiin,
joten on suositeltavaa käyttää omia
asiantuntijoita:
– Laskelmat, kauppahinta, toteutustapa, sopimukset,

verotusasiat, liiketoiminnan kehittäminen

– Kuluerän sijaan vertailu investointiin tai
vakuutukseen

MYYJÄ

• Aloita suunnittelu hyvissä ajoin
• Kartoita potentiaaliset ostajat
• Intressit ostajan kanssa eivät

aina mene yksiin, joten on suositeltavaa
käyttää omia asiantuntijoita:
– Laskelmat, kauppahinta, toteutustapa,

sopimukset, verotusasiat, liiketoiminnan
kehittäminen
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Miten arvoa voidaan määritellä?

YRITYKSEN OMINAISUUDET

• Liiketoiminta
• Asiakkuudet
• Strategia
• Kannattavuus
• Henkilöstö
• Varallisuus
• Tuloksentekokyky
• tekijänoikeudet (IPR)
• elinkaaren vaihe

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

• Kasvunäkymät
• toimialan kehitys
• markkinat

OSTAJAN MOTIIVIT

• uusi täydentävä palvelu
tai tuotealue

• kilpailijan pois
ostaminen

• pääsy uudelle
maantieteelliselle
alueelle



Kehittämällä yritystä
jatkuvasti voit varmistaa,
että myyntihetkellä sillä
on muutakin kuin
tunnearvoa.
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Yrityskaupan valmistelu
rahoittajan näkökulmasta
• Valmistelu ja rahoitusneuvottelut tulee

aloittaa hyvissä ajoin
• Terve rahoitusrakenne

– esim. omarahoitusosuus 20–30 %
• Rahoittaja arvioi sekä ostajaa että

oston kohdetta
• Kauppahinta tulee olla perusteltu
• Tulevien vuosien investointitarpeet

on hyvä huomioida

• Asiantuntijapalveluiden laaja käyttö
– Laskelmat, kauppahinta, toteutustapa,

sopimukset, verotusasiat, liiketoiminnan
kehittäminen jne.

– Kuluerän sijaan vrt. investointiin tai
vakuutukseen

• Ostajalla ja myyjällä aina osin
risteäviä intressejä
– Kummankin syytä käyttää ainakin

jossain määrin omia asiantuntijoitaan
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Finnvera voi olla mukana
rahoittamassa omistajanvaihdoksia
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.

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

Aloita suunnittelu ajoissa!
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Finnveran rahoitustuotteiden tyypillisiä
käyttötilanteita

YRITYKSEN
PERUSTAMINEN

Alkutakaus

Finnvera-takaus

Yrittäjälaina

KASVU JA
KEHITTÄMINEN

Pk-takaus

Finnvera-takaus

Yrittäjälaina

KANSAIN-
VÄLISTYMINEN

Kansainvälistymis-
laina

Kansainvälistymis-
takaus

Kasvulaina

VIENTI

Luottoriskitakuu

Ostajaluottotakuu

Vekselitakuu

Pankkiriskitakuu

Remburssitakuu

Investointitakuu

Vientitakaus
Rahoitustakuu

Vastatakuu

Raaka-ainetakuu

Ympäristötakaus

OMISTUS-
JÄRJESTELYT

Finnvera-takaus

Finnvera-laina

Yrittäjälaina

Kasvulaina
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Finnvera-takaus

• Takauksen saaja
– Pankki, vakuutusyhtiö, rahoitusyhtiö

• Takausmäärä ja -aika sovitaan
tapauskohtaisesti. Takauksen osuus
luotosta tai muusta rahoitus-
sitoumuksesta on yleensä 50 %.

• Taattavat instrumentit
– Luotto, luotollinen tili, luottolimiitti,

factoring, pankkitakaus,
pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

• Takausprovisioon vaikuttavat yrityksen
kannattavuus ja taloudellinen asema,
toiminnallinen riski sekä vakuus
– Lisäksi toimitusmaksu
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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

Katso lisää Finnveran kotisivuilta kohdasta Yrittäjälaina
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https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/yrittajalaina


Yrittäjälaina

• Kaikki toimialat lukuun ottamatta
varsinaista maatilataloutta, metsä-
taloutta sekä rakennusliiketoiminnan
perustajaurakointia

• 10 000–100 000 euroa/luotonsaaja.
Omarahoitusosuus vähintään 20 %.

• Laina-aika enintään 10 vuotta;
laina-ajan alussa voi olla
tapauskohtaisesti 1–2 vuotta
lyhennysvapaata

• EB6 + kiinteä marginaali 3,25 %
– Lisäksi toimitusmaksu
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Finnveran kasvulaina

Juniorityyppistä rahoitusta, jolla
vahvistetaan yrityksen tasetta.

Pyritään saamaan mukaan
markkinaehtoisia rahoittajia
sellaisiin kannattavuudeltaan ja
vaikuttavuudeltaan hyviksi arvioituihin
rahoitushankkeisiin, jotka muuten eivät
ehkä toteutuisi rahoitusrakenteen
takia.

• Rahoitus kohdennetaan yli kolme
vuotta toimineiden pk- ja midcap-
yritysten merkittävien kasvu- ja
kansainvälistymisloikkien sekä
yritysjärjestelyiden rahoitukseen.

• Rahoitettaessa holding-yhtiötä
(NewCo), joka ostaa toimivan yhtiön,
edellytetään, että ostettava yhtiö on
toiminut vähintään kolmen vuoden
ajan.
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Kasvulaina – ehdot

• Kasvulaina on
— vieraan pääoman ehtoinen
— alisteinen seniorivelkoihin nähden
— voi olla vakuudeton
— yleensä bullet-laina

• Finnvera voi toimia
välirahoittajana yksin (max 3
Meur) tai yhdessä toisen
välirahoittajan kanssa yhtäläisin
ehdoin (pari passu).

• Kasvulainan osuus voi olla enintään
30 % hankkeen kokonaisrahoituksesta

— Yrityksen omarahoitusosuuden
tulee olla vähintään 20 % ja seniori-
rahoituksen osuuden vähintään 50 %

— Omarahoitusosuuden ollessa
suurempi kuin 20 %, voi seniori-
rahoituksen osuus pienentyä
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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

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



Kiitos!

Jaana Möntti

Rahoituspäällikkö

029 460 2664

jaana.montti@finnvera.fi


