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Finnveran rahoituksella vaikuttavuutta



Pk-yritysrahoitus
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Paikalliset pienyritykset

Tarjoamme aloittaville ja  
toimiville pienyrityksille 

rahoitusratkaisut nopeasti 
ja tehokkaasti.

Alkutakaus

perustamisesta enintään 3 vuotta

Pk-takaus

perustamisesta vähintään 3 vuotta

Kotimarkkinoille 
keskittyvät yritykset

Rahoitamme yritysten 
uudistumista, investointeja 

ja kasvua alueelliset 
kehittämistavoitteet 

huomioiden.

Arvioitu liikevaihdon kasvu 
vähintään 10 % p.a. kolmena 

seuraavana vuotena.

Finnveralla ei päärahoittajan 
roolia.

Kansainvälistymällä 
kasvua hakevat yritykset

Tarjoamme kasvuyrityksille 
rahoituspalveluja  

yhteistyössä muiden 
Team Finland -verkoston 

toimijoiden kanssa.

Innovatiivinen ja osaamislähtöinen 
kasvuyritys, jonka liikevaihdosta 

merkittävä osa on vientiä tai 
vahva kv-pyrkimys

Tilapäinen päärahoittajan rooli 
sallittu



Luottopolitiikan viitekehys

Painopiste-alueilla ovat alkavat, kasvavat, kansainvälistyvät yritykset sekä 

omistusjärjestelyt, investoinnit ja lisäksi kotimaan ja viennin toimitusten rahoittaminen.

Kohdeyritys on pk-yritys / konserni, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa

Kohdeyrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset ja velanhoitokyky

Rahoitus kohdistuu markkinapuute-alueelle

Finnveran rahoitusosuus voi olla enintään 80%
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Vientikaupan rahoituskampanja



Pk-yrityksen vientikaupan rahoituspaja 

Finnvera järjestää viennistä kasvua hakevan pk-yrityksen avainhenkilöille yrityksen 

tarpeisiin räätälöidyn vientikaupan rahoituspajan, jossa käydään läpi:

Tavoitteena on että pk-yritys saa käyttöönsä työkaluja vientimyyntinsä kehittämiseen

Pk-yrityksen pankin ja/tai luottovakuuttajan edustajat ovat tervetulleita pajaan

Pajan järjestäminen on Finnveran maksutonta asiakaspalvelua

Instrumentit ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan 

sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen  ja toimitusvakuuksiin 

Miten pk-yritys voisi hyödyntää näitä instrumentteja vientikaupoissaan? 

Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään?



Finnveran pk-takaus



Pk-takaus 
pähkinänkuoressa
Yli kolme vuotta toimineille yrityksille

Kasvua tai voimakasta kasvua tavoitteleville yrityksille

Vain luoton takaus (laina-aika 1–10 vuotta)

Finnveran takausosuus aina 80 %

Takausprovisio yrityksen Rating Alfa –luokan 

mukaisesti

– AAA tai AA+ = 0,95 % p.a.

– AA = 1,75 % p.a.

– A+ tai A = 3 % p.a.

Toimitusmaksu 1 %

Yrityksen ja vastuuhenkilöiden luottotiedot kunnossa

Ei vakuuksia eikä omarahoitusvaadetta

Ei ennusteita eikä tilinpäätöksiä hakemuksen liitteeksi
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Finnveran alkutakaus



Alkutakaus 
pähkinänkuoressa 

Vain aloittavalle yritykselle

Takausosuus enintään 80 %

Takaus enintään 80 000 €

Omarahoitusosuus 0 %

Vain luoton takaus (laina-aika enintään 10 v.)

Erilliset vakuudet: vain omavelkaiset eritystakaukset

Takausprovisio 3 % p.a. Toimitusmaksu 1 %

Yrityksen ja vastuuhenkilöiden luottotiedot kunnossa

Ei ennusteita eikä tilinpäätöksiä hakemuksen 

liitteeksi

Vanha pientakaus
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Kiitos.


