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Finnvera täydentää 
rahoitusmarkkinoita ja 
auttaa suomalaisia 
luomaan uutta.  
 



Finnvera pähkinänkuoressa 

Finnvera on Suomen valtion omistama 

erityisrahoitusyhtiö 

Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen 

Vientiluotto Oy ovat Suomen virallisia 

vientitakuulaitoksia (Export Credit  

Agency ECA) 

Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta 

ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeino-

ministeriön elinkeino- ja innovaatio-

osasto 

Finnvera tarjoaa vastikkeellista 

rahoitusta kannattavan yritystoiminnan 

eri vaiheisiin 

Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa,  

vaan jakaa niiden kanssa yrityksen 

rahoitukseen liittyvää riskiä.  

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita 

ja yksityisen sektorin tarjoamia 

rahoituspalveluita 

3 



Finnveran rooli 

Yritys 

Team Finland 
YritysSuomi 

Valtio 

Yksityiset 
rahoittajat 

Finnvera 

 

Tavoitteena on rahoituksen  
keinoin edistää 
 

• Pienten ja keskisuurten yritysten 

toimintaa 

• Yritysten kansainvälistymistä  

ja vientiä 

• Valtion aluepoliittisten tavoitteiden  

toteutumista 

  



valtioneuvoston kanslia 

työ- ja elinkeinoministeriö 

ulkoasiainministeriö 

opetus- ja kulttuuriministeriö  

Finpro 

Tekes 

Finnvera 

Finnfund 

Finnpartnership 

Teollisuussijoitus 

VTT 

Patentti- ja rekisterihallitus 

ELY-keskukset 

Suomen kulttuuri- ja tiede-

instituutit 

Suomalais-Venäläinen 

Kauppakamari 

Suomalais-ruotsalainen 

kauppakamari 

5 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 

Team Finland verkostoon kuuluvat 



 
 
 
 
 
 

Suuryritykset 

 
 
 
 
 
 

Kasvavat ja 
kansainvälistyvät 

yritykset 

 
 
 
 
 
 

 
Kotimarkkina- 

yritykset 

 
 
 
 
 
 

Paikalliset  
pienyritykset 

Finnveran rahoitustoiminta 
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PK-YRITYKSET SUURYRITYKSET 

ASIAKKAAT 

Lainat, takaukset Luottovakuutus, ostajaluottotakuut, 
korontasaus, luottomuotoinen viennin rahoitus 

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä 

tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. 



Pk-rahoitus 
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Paikalliset pienyritykset 

Tarjoamme aloittaville ja  
toimiville pienyrityksille 

rahoitusratkaisut nopeasti  
ja tehokkaasti. 

Keskeiset tunnusluvut 6/2017 

Asiakasmäärä: 17 551 

Myönnetty rahoitus: 77 Me 

Vastuukanta: 373 Me 

 

 

Kotimarkkinoille 
keskittyvät yritykset 

Rahoitamme yritysten 
uudistumista, investointeja  

ja kasvua alueelliset 
kehittämistavoitteet 

huomioiden. 

Keskeiset tunnusluvut 6/2017 

Asiakasmäärä: 9 079 

Myönnetty rahoitus: 256 Me 

Vastuukanta: 1 318 Me 

 

 

Kansainvälistymällä 
kasvua hakevat yritykset 

Tarjoamme kasvuyrityksille 
Finnvera-konsernin 
rahoituspalveluja   

yhteistyössä muiden  
TEM-toimijoiden kanssa. 

Keskeiset tunnusluvut 6/2017 

Asiakasmäärä: 1 114 

Myönnetty rahoitus: 221 Me 

Vastuukanta: 829 Me 



Mitä teen, kun tarvitsen rahoitusta 

Liikeidean testaus -> liiketoimintasuunnitelma, tulosennusteet -> yhteys paikalliseen 

aloittavan yrityksen neuvontaan 

Toimialan kilpailutilanteen selvitystä mm http://www.temtoimialapalvelu.fi/ 

Yhteys omaan pankkiin – mahdollisesti neuvottelu luotosta, luotollisesta tilistä 

Hakemus Finnveraan online palvelumme kautta https://online.finnvera.fi 

Saatuamme rahoitushakemuksen, olemme yhteydessä hakijaan viikon kuluessa 

hakemuksen saapumisesta 
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Finnvera-takaus 
Investointien ja käyttöpääoman  

rahoittamiseen. Sopii pankin antamien 

lainojen ja pankkitakausten 

vakuudeksi. 

Helpottaa pk-yrityksen vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen 

saatavuutta Finnveran jakaessa 

rahoitukseen liittyvän riskin pankin 

kanssa 

Suomalaiselle pk-yritykselle 

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnvera-takaus 
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Finnvera-takaus aloittavalle/pienelle 
yritykselle 

Takauksen saaja 

– Pankki 

– Takausmäärä ja -aika sovitaan 

tapauskohtaisesti. Takauksen osuus 

luotosta tai muusta rahoitus-

sitoumuksesta  on yleensä 50 %. 

Taattavat instrumentit 

– Luotto ja luotollinen tili 

– Takausprovisioon vaikuttavat yrityksen 

kannattavuus ja taloudellinen asema,  

toiminnallinen riski sekä vakuus 

– Lisäksi toimitusmaksu 
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Finnvera-laina 

Yrityksen perustamiseen ja 

kehittämiseen sekä investointeihin  

ja kasvun rahoitukseen 

Kaikki toimialat lukuun ottamatta 

varsinaista maatilataloutta, 

metsätaloutta sekä rakennus-

liiketoiminnan perustajaurakointia 

 

https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/finnvera-laina 
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Finnvera-laina 

Finnvera voi olla ainoa 

rahoittajapienissä 50 000 euroon asti 

Laina-aika yleensä 6-7 vuotta 

Mahdollisuus lyhennysvapaaseen 

esim. yksi vuosi 

Lainan korko on sidottu 6 kk eurobor 

viitekorkoon sekä marginaaliin, johon 

vaikuttavat yrityksen kannattavuus ja 

taloudellinen asema, toiminnallinen 

riski sekä lainan vakuus. 

Finnvera perii toimitusmaksun 
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13.9.2017 

Rahoitushankkeen arviointi 

• 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 



Finnveran rahoituksen myöntämisperusteita 
 

• Yrittäjätausta  (koulutus, kokemus)  

• Yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja yrittäjän henkilökohtainen 

talous on kunnossa. 

• Luottotiedot  

• 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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Finnveran  
rahoituksen  
ulkopuolelle  

jäävät toimialat 

• eettisesti sopimaton ja Finnveran 

julkisuuskuvaan sopimaton 

yritystoiminta (uhkapelit, aikuisviihde) 

 

• rahoitus- ja 

vakuutusalalla 

toimivat yritykset 

• urheiluseurat ja yleishyödylliset 

yhteisöt, joiden liiketoiminta ei täytä 

elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä  

• rakentamisen 

perustajaurakointi 

• varsinainen maatalous 

(karjatalous ja peltoviljely) 

• varsinainen 

metsätalous 

(metsänomistus) 

• verkosto-

markkinointi 

• kiinteistösijoittaminen sekä 

vuokra-asuntojen rakentaminen tai 

saneeraus 



Puhelinpalvelu palvelee ark. klo 9.00–16.15 
 
029 460 2580 (suomeksi)   
029 460 2581 (ruotsiksi) 
029 460 2582 (englanniksi) 
 
 
 

 

www.finnvera.fi 
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Finnveran palvelukanavat 
Neuvonta ja rahoituksen hakeminen 

 



Kiitos. 
Leena Waarna 

leena.waarna@finnvera.fi  

029 460 2624 
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