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Finnveran palvelut yrityksille
Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos, jonka 

tehtävänä on rahoituksen keinoin edistää suomalaisten pk-

yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. 

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun 

ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä 

suojautumiseen. Lisäksi yritysten muutostilanteiden 

rahoittaminen.

Finnvera on mukana jopa tuhannessa yritysjärjestelyssä 

vuosittain. 

Finnvera ei kilpaile pankkien eikä muiden rahalaitosten 

kanssa vaan jakaa niiden kanssa yrityksen rahoitukseen 

sisältyvää riskiä. 

1,3 mrd. €
Tarjotut vientitakuut ja erityis-

takaukset 1.1.–30.6.2018

0,6 mrd.€
Tarjottu pk- ja midcap-rahoitus 

1.1.–30.6.2018

26 600
Asiakkaita

376
Henkilöstöä



Finnvera Pohjois-Suomi 

Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 

Kainuu, Koillismaa, Lappi

Toimipisteet Oulussa, Kajaanissa ja 

Rovaniemellä

Vuosittain rahoitamme Pohjois-Suomessa 

noin 1200 uutta yritysrahoitushanketta

Tuotteina lainat, takaukset ja vientitakuut

Rovaniemi

Oulu

Kajaani



Omistajan-
vaihdosten
nykytilanne



Yritystoiminnan jatkuminen ja uudistuminen on 
yhteiskunnan ja talouskasvun kannalta tärkeää. 

Vuosittain tuhannet yritykset tulevat elinkaaressaan 
vaiheeseen, jossa omistajanvaihdos on ajankohtainen. 

Omistajanvaihdoksia jää kuitenkin toteutumatta tuhansia.

Lähes 40% pk-yrityksistä kertoo, että omistajanvaihdos on 
edessä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa



Omistajanvaihdokset yrityksen eri vaiheissa

Aika

Yrityksen 

alkuvaihe

Kasvuvaihe Kypsyysvaihe

Taantuminen,

toiminnan 

tervehdyttäminen ja 

uusi kasvu

Rahoitustarpeet ja -ratkaisut vaihtelevat tilanteen mukaan 

Yrityksen 

koko

Kansain-

välistyminen

Omistus-

vaihdokset



Yrityskaupan valmistelu 
rahoittajan näkökulmasta

Valmistelu ja 
rahoitusneuvottelut tulee 
aloittaa hyvissä ajoin

Terve rahoitusrakenne –
esim. omarahoitusosuus 
20–30 %

Rahoittaja arvioi sekä 
ostajaa että oston 
kohdetta



Kauppahinta tulee olla perusteltu

Tulevien vuosien investointitarpeet 
on hyvä huomioida

Asiantuntijapalveluiden laaja käyttö

– Laskelmat, kauppahinta, toteutustapa, 
sopimukset, verotusasiat, liiketoiminnan 
kehittäminen jne.

Ostajalla ja myyjällä aina osin 
risteäviä intressejä 

– Kummankin syytä käyttää ainakin 
jossain määrin omia asiantuntijoitaan

Yrityskaupan valmistelu 
rahoittajan näkökulmasta



Yrityskaupan arviointi – tätä kaikkea rahoittaja arvioi

Arvostustaso

Rahoituksen rakenne 

- omarahoitus

LiiketoimintaKyvykkyys
Rahoitet-

tavuus



Finnvera voi 
olla mukana 
rahoittamassa 
omistajan-
vaihdoksia



FINNVERAN LAINA TAI 
TAKAUS YRITYKSELLE

Rahoitusosuus lähtökohtaisesti 50 prosenttia, 
muodostuen suorasta luotosta tai takauksesta. 

Tapauskohtaisesti rahoitus ainoana rahoittajana 
suoralla luotolla jopa 50 000 euroa.

FINNVERAN 
YRITTÄJÄLAINA

Henkilökohtainen
Osakkeiden ostamiseen tai sijoitetaan 

osakepääomaan / SVOP:iin

Enintään 100.000 euroa / 80 %

Rahoitusratkaisut omistajanvaihdoksiin

Edellytyksenä

terve rahoitusrakenne, 

Omarahoitusosuus 20–30%

- Myyjän rahoituksellinen sitoutuminen?

Mahdolliset muut

rahoitustarpeet



Näin
se voisi
mennä



Kauppahinta 
120.000 €

Rahoitustarve 150.000 €
- kauppahinta 120 000 €
- käyttöpääoma 30 000 €

Rahoitusratkaisu
- Omarahoitus 30.000 €

- Josta 24.000 € yrittäjälainalla

- Velkakirjaluotto 120.000 €
- Finnvera takaamassa luottoja

Liiketoimintakaupan rahoittaminen
- ostajana perustettava yhtiö

Ostettu 
liiketoiminta

Ostava yritys Oy

Omistajat Omistaja

Myyvä yritys Oy

Takaus 50 % 
velkakirjaluotto 

Luotto 
120.000 € 

Finnvera Pankki

Omarahoitus
30.000 €Yrittäjälaina(t)



Pankkilaina 40 000 €
investointeihin, yrityksen 

omarahoitus 10 000 €

Osakekaupan 
omarahoitusosuus
50 000 € kassassa olevaa
tai muuta omaa rahoitusta

Kokonaishanke 300 000 €
osakekauppa 250 000 €
investoinnit 50 000 €    

Takaus 50 % 

kumpaankin pankin 
myöntämään luottoon 

Voidaan edellyttää 
rahoitussopimus. 
Yrityksen A ja B vakuudet 
neuvotellaan yhdessä 
yrittäjän ja rahoittajien 
kesken.

Osakekauppa
250 000 €

Laina 200 000 € 
yritys B Oy:n 
osakkeiden ostoon

Pk-yrityksen omistajanvaihdos
- osakekauppa, jossa ostajana toimiva yritys

Myyvät omistajat

Finnvera

Ostettava 

yritys B Oy

Pankki

Ostava 

yritys A Oy



Tunne oikea hetki –
Finnveran rahoituksella 
eteenpäin

Jenni Timonen
Rahoituspäällikkö, Oulu

Puhelinpalvelu 029 460 2580

www.finnvera.fi

http://www.finnvera.fi/

