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Olemme suomalaisten yritysten 
rahoituskumppani

TEHTÄVÄMME

Tehtävämme on auttaa 
suomalaisia yrityksiä 

menestymään ja vahvistamaan 
kilpailukykyään.

PALVELUMME

Rahoitamme 
yritystoiminnan eri 

vaiheita.

RAHOITTAJAYHTEISTYÖ

Emme kilpaile muiden 
rahoittajien 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 rooli yhteiskunnassa 31.12.2022
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Finnveran vuosi 2022

16.3.2023 Luottamuksellinen / Tekijä4



Finnveran alueet 
ja toimipisteet
Etelä-Suomi

• Helsinki, Lappeenranta

Itä-Suomi

• Joensuu, Jyväskylä, 
Kuopio, Mikkeli

Länsi-Suomi

• Pori, Turku, Vaasa

Pohjois-Suomi
• Kajaani, Oulu, Rovaniemi

Sisä-Suomi
• Lahti, Seinäjoki, 

Tampere

Valtakunnalliset yksiköt

• Rahoituspalvelut

• Kasvu- ja 
kansainvälistymisrahoitus

www.finnvera.fi
Asiakaspalvelu 
029 460 2580

Rovaniemi

Oulu

Kajaani

Joensuu

Lappeenranta

Helsinki

Kuopio

Mikkeli

Vaasa

Pori

Turku

Seinäjoki

Tampere

Lahti

Jyväskylä
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http://www.finnvera.fi/


Finnvera Uusimaa, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
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Matti 
Reijonen
029 460 2640

Anna
Karppinen
029 460 2671

Aluejohtaja Aluepäälliköt

Rahoituspäälliköt

Tarja 
Hynninen
029 460 2629

Jyrki 
Hämäläinen
029 460 2857

Janina 
Korhonen
029 460 2856

Aleksi 
Laaksonen
029 460 2880

Ilkka
Soininen
029 460 2645

Anna-Mari
Palo
029 460 2637

Rahoituspäälliköt

Tuomas 
Kuhmonen
029 460 2616

Marjo
Seppälä
029 460 2811

Jessica
Sundström
029 460 2930

Mikko
Kaminen
029 460 2990

Satu
Tuomi
029 460 2649

Tiiu 
Turunen
029 460 2882

Jaana 
Luikko
029 460 2116
Lappeenranta

Markus
Korpela
029 460 2861
Lappeenranta



Finnveran luottopolitiikka



Luottopolitiikan viitekehys

Painopistealueita ovat 

alkavat, kasvavat ja  kansainvälistyvät yritykset 

omistusjärjestelyt, investoinnit, ilmastomyönteiset hankkeet 

kotimaan ja viennin toimitusten rahoittaminen

Kohdeyritys on pk-yritys / konserni, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa

Kohdeyrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset ja velanhoitokyky

Rahoitus kohdistuu markkinapuutealueelle

Finnveran rahoitusosuus voi olla enintään 80%
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Nostoja Finnveran luottopolitiikasta
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

Säilytetään tavoite turvata elinkelpoisten 

yritysten jatkuvuus markkinahäiriötilanteissa

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
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Finnveran palvelut 
pähkinänkuoressa



Rahoitusta käynnistys- ja muutosvaiheisiin, 

investointitarpeisiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Palvelumme

LAINAT JA TAKAUKSET

Vientitakuut luottotappioiden varalta ja viennin 

rahoitukseen. Varmistaa asiakasyrityksille 

tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä 

markkinoilla. 

VIENTITAKUUT



Yrittäjä, meidän avullamme voit keskittyä kasvuun
Tarjoamme rahoitusvaihtoehtoja yritysten eri vaiheisiin yhdessä pankin kanssa.

FINNVERA-TAKAUS ALKUTAKAUS PK-TAKAUS VIENTITAKAUS

Pk-yrityksille kotimaisiin 
rahoitustarpeisiin kuten 
investointeihin ja/tai 
käyttöpääomaan sekä 
liiketoiminta- tai 
yrityskauppojen 
vaatimaan rahoitukseen. 

Kansainvälistymis-
hankkeiden 
edistämiseen.

Finnveran takausosuus  
50–80 %.

Alkutakaus auttaa yritystä 
saamaan rahoitusta 
pankista erilaisiin 
investointi- ja 
käyttöpääomatarpeisiin.

Aloittaville, EU:n pk-
määritelmän mukaisille
henkilöomisteisille 
yrityksille, joiden 
merkitsemisestä 
kaupparekisteriin on kulunut 
enintään kolme vuotta. 

Finnveran takausosuus 
enintään 80 %. 
Alkutakauksen määrä on 
10 000–80 000 €, 
alkutakausten yhteismäärä 
enintään 160 000 €.

Pk-yrityksille investointien, 
käyttöpääoman sekä 
tuotekehityksen 
rahoittamiseen.

Pk-takaus soveltuu yli 
kolme vuotta toimineiden 
yritysten pienrahoitukseen.

Finnveran kiinteä 80 %:n 
takausosuus. Pk-takauksen 
määrä 10 000–120 000 €,
pk-takausten yhteismäärä 
enintään 240 000 €.

Pk- ja suuryrityksille 
viennin 
valmistusaikaista tai 
toimituksen jälkeistä 
käyttöpääoman 
rahoitusta. 

Vientitakausta voidaan 
käyttää myös vasta-
vakuutena pankille 
toimitustakauksissa 
ulkomaiselle ostajalle 
(tarjousajan-, ennakko-
maksun- ja toimitus-
sekä takuuajan takaus).



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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Ajankohtaista ja uutta

• Suora luotonanto ulkomaiselle ostajalle 
02/2023

– Mahdollistaa Finnveran suoran luoton ulkomaiselle 
ostajalle, kun viejänä suomalainen yhtiö

– Esim. pienet ja keskisuuret pääomatavaraviejät

– Läpikäynti vientikaupan rahoituspajassa

• Digi- ja innovaatiolaina sekä ympäristö- ja 
ilmastolaina kesällä 2023

– InvestEU

– Vihreän siirtymän ja innovaatioiden rahoittaminen

• Kohdennettu erityisriskinotto

– Mahdollistaa varhaisemman ja suuremman 
riskinoton strategian painopistealueilla, korkea 
vaikuttavuus

• Yrittäjälainan ehdot uudistuivat 10/2022
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Vientikaupan rahoituspaja
Ota yhteyttä ja sovitaan teille räätälöity vientikaupan rahoituspaja. 

Tyypillisesti paja on ajankohtainen, kun yritys on

• suunnittelemassa omaa vientikauppojen
riskipolitiikkaansa

• tekemässä vientitarjousta uudelle asiakkaalle tai 
uudelle markkinalle

Pajaan osallistuvat yrityksen itsensä 
valitsemat edustajat, useimmiten

• johto, omistaja

• vientimyyjä(t)

• yhtiön taloudesta vastaava

• asiakkaan halutessa myös oman pankin edustaja

Pajassa käydään läpi

• 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



Team Finland  
on yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoavien julkisten 
toimijoiden verkosto. Verkoston ydintoimijat tarjoavat yrityksille 
sujuvan palveluketjun maakunnista maailmalle yhdessä 
kumppaneiden kanssa
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Ydintoimijat



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

www.finnvera.fi
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