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Pk-rahoituksen 

periaatteet



Isot periaatteet Finnveran 
pk-rahoituksessa

Kaikki rahoitus on takaisinmaksettavaa – ei siis avustusmuotoista

Finnvera rahoittaa yrityksiä kahdella tavalla

1. Takaamalla muiden rahoittajien rahoitustuotteita (päärahoitusmuoto)

2. Lainaamalla omasta taseesta (harvinaista)

Rahoitukseen liittyy usein tukea

– Alempi rahoituksen hinta, kuin riskinotto vaatisi (EU-määrittää)

Vastavakuuksien vähäisyys/puute
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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)

– Takausosuudet koronakriisissä nousseet 

selvästi!

Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään 

riittävää omarahoitusosuutta, 

joka arvioidaan hankekohtaisesti

Rahoitus perustuu ensisijaisesti 

yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin 

ja riskinjakoon muiden rahoittajien 

kanssa

– Arvioidaan lainanhoitokykyä

Finnvera ei normaalisti voi olla yrityksen 

päärahoittaja (nyt voi)
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Finnveran rahoitusperiaatteet –
Pk-rahoitus

Finnveran rahoitusta voidaan käyttää 

yritysten uusiin rahoitustarpeisiin

– Ei voi maksaa ennenaikaisesti muiden 

rahoittajien vastuita

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 (oleellista etenkin 

korona-aikana)

– EU:n määritelmän mukaiset 

vaikeuksissa olevat yritykset



Merkittävimmät muutokset Finnveran 
rahoitusperiaatteissa
Normaali ajan rahoitus

Liiketoiminta kannattavaa

Olemassa olevat rahoitukset 

maksetaan ajallaan

Finnveran takausosuus 50 %

Pk-takaus vain kasvuyrityksille

150 t€ - 1.000 t€ rahoituksiin vaaditaan 

vastavakuudet

– Pienemmissä omavelkaisia takauksia

Normaalihinnoittelu

Kriisiajan käyttöpääomarahoitus

Liiketoiminta kannattavaa ennen 

koronaa

Olemassa olevia vastuita järjestellään

Finnveran takausosuus 80 %

Pk-takaus myös ei-kasvuyrityksille

1.000 t€:n saakka kpo-rahoitusta 

voidaan myöntää myös ilman 

vastavakuuksia

Hinnoittelua alennettu

6 [pvm]



Tärkeät etenemisaskeleet kriisiajassa

Mahdollisimman nopeasti yhteys omaan pankkiin, jossa selvitetään:

– Riittääkö yksittäiset lyhennysten lykkäykset

– Pitääkö tehdä suurempia rahoituksen uudelleenjärjestelyjä

– Vai tarvitaanko em. lisäksi vielä lisärahoitusta

– Pankki arvioi tarvitaanko Finnveran toimia

Yrityksen oman toiminnan terveyttäminen

– Myydään pois tarpeeton omaisuus

– Kustannusten sopeuttaminen

– Toiminnan tehostaminen

Uusien liiketoimintojen kehittäminen (strategia uusiksi)
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Uuden alun/kasvun rahoitus



Uuden alun/kasvun rahoitus

Kasvun käyttöpääoma, yrityskaupat, investoinnit

Enintään 3-vuotiaiden yritysten (max. 100 t€) rahoitustarpeet: Alkutakaus

Yli 3-vuotiaiden yritysten (max 150 t€) rahoitustarpeet: Pk-takaus

Syyskuun alusta alkaen pankki on pystynyt hakemaan asiakkaan puolesta kaikkia 

takaustuotteita Finnverasta

– Toki yritykset/yrittäjät itsekin pystyvät (ei koske alku/pk-takausta)
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Pankki

hakee

Finnveralta
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Vientivakuutustoiminta

Muutokset korona-kriisin aikana



Luottovakuutus
Suojaa viejää maariskien & ostajan maksukyvyttömyyden tai 

maksuhaluttomuuden varalta

Vakuutus valmistusajalle

• Syntyneiden valmistuskustannusten 

vakuuttaminen siltä varalta, että kauppa peruuntuu 

viejästä riippumattomista syistä valmistusaikana

Vakuutus toimituksen jälkeen

• Syntyneen saatavan vakuuttaminen

• Ostajalle maksuaikaa ja viejälle varmuus

kauppahinnan saamisesta

Korvausoikeuksien 

siirto pankille: 

Takuuta voidaan 

käyttää vakuutena 

kun pankki 

rahoittaa 

laskusaatavat

(factoring)



Finnveran vientisaatavatakuu
Laskusaatavan luottovakuutus viejälle lyhyen maksuajan vientikaupassa

– Valmistusaika + takaisinmaksuaika alle 2 vuotta

Takuu kattaa ulkomaisesta ostajasta ja ostajan maasta aiheutuvat luottoriskit -

takuukate on yleensä 90 %

Takuumaksuun vaikuttavat ostajan ja ostajan maan luottokelpoisuus ja riskiaika 

Takuu ei kata viejän sopimusrikkomuksesta aiheutuvia tappioita, saatavan tulee olla 

riidaton

Takuita ei voi pääsääntöisesti voida myöntää läntisiin teollisuusmaihin, mutta

EU:n komission myöntämä ”koronapoikkeuslupa” voimassa 30.6.2021 asti

– Vakuutusta haetaan ensisijaisesti yksityisiltä luottovakuuttajilta 

– Finnvera edellyttää 30 % kotimaisuusastetta (suomalainen intressi)
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Poikkeuslupa ja yksityiset luottovakuuttajat

Läntisillä teollisuusmailla tarkoitetaan seuraavia: 

– EU-maat

(Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Kreikka, Kroatia, 

Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, 

Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tshekki, Unkari, Viro) 

– Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi, USA

Suomessa toimivia yksityisiä luottovakuuttajia: 

– Atradius Credit Insurance N.V. www.atradius.fi

– COFACE www.coface.com

– Euler Hermes Luottovakuutus www.eulerhermes.fi

– Tryg Garanti www.tryggaranti.fi 
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Vientisaatavatakuun hyöty – esimerkki

Luottoraja myynnissä ostajalle 100 000 €

Luottotiedot ostajasta 150 €

Käsittelymaksu 150 €

Takuumaksu 750 € (3 kk maksuaika: 0,40–0,75 % flat)

Kustannukset yhteensä       1 050 €

Korvaus, kate 90 %         90 000 €

- 1 050 €

88 950 €

Viejän tappio + kulut 11 050 €



Kiitos
Seija Pelkonen

seija.pelkonen@finnvera.fi

@PelkonenSeija
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