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Agenda 

1. Finnvera

2. Rahoitusperiaatteet

3. Finnvera 2022



Olemme suomalaisten yritysten 
rahoituskumppani

TEHTÄVÄMME

Tehtävämme on auttaa 

suomalaisia yrityksiä 

menestymään ja vahvistamaan 

kilpailukykyään.

PALVELUMME

Rahoitamme 

yritystoiminnan eri 

vaiheita.

PANKKIYHTEISTYÖ

Emme kilpaile pankkien 

kanssa, vaan jaamme  

yrityksen rahoitukseen liittyviä 

riskejä. 

OMISTAJAOHJAU

S
Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta 

ohjauksesta vastaa työ- ja 

elinkeinoministeriö. 

ITSEKANNATTAVUUS

Toiminnaltamme edellytetään 

itsekannattavuutta. 

SUOMI-INTRESSI

Edellytämme 

vientihankkeiden 

hyödyttävän taloudellista 

kehitystä Suomessa.



Olemme lähellä 
asiakkaitamme

366
työntekijää

25 800
asiakasta

15
toimipistettä 

Suomessa

Rovaniemi

Oulu

Kajaani

Joensuu

Lappeenranta

Helsinki

Kuopio

Mikkeli

Vaasa

Pori

Turku

Seinäjoki

Tampere

Lahti

Jyväskylä



Strategia 2021-2024
Kasvun ja 

kansainvälistymisen 

uudistuva ja vastuullinen 

rahoittaja

Vaikuttavuus on strategiamme kärki. 

Rahoituksemme avulla asiakkaamme 

kasvattavat liikevaihtoaan ja tulostaan, 

joka ei olisi muuten mahdollista. 

Vastuullisuus ja sen osa-alueet, 

ilmastonmuutos, ympäristö ja sosiaalinen vastuu 

sekä taloudellinen vastuu ovat 

strategian perusta, ja etenkin 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet 

on tuotu aiempaa vahvemmin esiin
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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



Rahoitamme yrityksiä 

elinkaaren eri vaiheissa

LIIKETOIMINNAN 
ALOITTAMINEN

KILPAILUKYVYN 
PARANTAMINEN JA 

LIIKETOIMINNAN 
KASVATTAMINEN

LIIKETOIMINNAN 
KANSAINVÄLISTYMINEN

VIENNIN 
KÄYNNISTÄMINEN JA 

KASVATTAMINEN

OMISTAJANVAIHDOKSE
T



Onnistumisen 
mittarit• Uudet työpaikat 

• Uudet yritykset 

• Hankkeiden kokonaisvolyymi ja 

Finnveran rahoitusosuus

• Tasapainoinen alueellinen kehitys

(rahoituksen alueellinen jakautuminen)

• Vientitakuilla katetun viennin osuuden 

kehitys Suomen kokonaisviennistä
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2. Rahoitusperiaatteet



2. 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 lähtökohtaisesti yrityksen 

päärahoittaja
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2. Finnveran rahoitusperiaatteet – Pk-rahoitus
jatkuu…

• 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



3. Finnvera 2022



3. Finnveran painopisteitä 2022

• Team Finland –verkoston hyödyt ja palvelut

• Koronarahoitukset loppuivat kesäkuussa 

• Pk-takauksen jatko v 2023 loppuun saakka

• Yrittäjälainan uudistus 1.10.2022

• Ympäristö- ja digilaina 2023
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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
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Yrittäjälainaehdot 1.10.2022 alkaen

• Lainan vähimmäismäärä 20.000 euroa (aiemmin 10.000 euroa)

• Lainan saaja osakas, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta vähintään 5 % 

yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen

– Saajan pitää työskennellä yhtiössä tai toimia hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana

– Henkilökohtainen talous pitää olla kunnossa 

• Omarahoitusosuutta ei yrittäjälainalle enää vaadita (aiemmin 20 %)

• Yrittäjälainan yläraja on poistunut (aiemmin 100.000 euroa)

• Korko 6 euribor + 3,75 % - lainasta peritään myös toimitusmaksu (1 %)
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Kiitos!

Risto Koskiniemi


