
 

Finnvera omistajanvaihdosten 

rahoittajana 

 

     

      

    Omistajanvaihdos- 

    seminaari 7.10.2014 

          



Finnvera Oyj 

› Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka  

täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja  

› Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy  

ovat Suomen virallisia vientitakuulaitoksia,  

Export Credit Agency (ECA) 

› Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa  

työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto 

› Tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan eri vaiheisiin  

› Rahoittaa kannattavaa liiketoimintaa, rahoitus on vastikkeellista 

› Ei kilpaile pankkien kanssa vaan jakaa pankin kanssa yrityksen 

rahoitukseen liittyvää riskiä, täydentää rahoitusmarkkinoita 
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Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita 

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita  

ja auttaa suomalaisia luomaan uutta.  

 

Finnvera  

› sijoittaa aloittaviin  

innovatiivisiin yrityksiin 

› auttaa muutostilanteissa 

› lisää panostuksiaan kasvu- ja 

kansainvälistymisrahoitukseen 

› edistää vientiä 
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Valtio 

 Yksityiset  

rahoittajat 

Yritys 

Finnvera YritysSuomi 



Finnveran rahoitusperiaatteet – 

Pk-rahoitus 

› Finnveran lainoja ja takauksia voidaan  

käyttää yritysten uusiin rahoitustarpeisiin 

› Muiden rahoittajien vastuita ei voi  

konvertoida Finnveran vastuiksi 

› EU:n valtiontukisäännökset asettavat  

rajoituksia Finnveran rahoitustoiminnalle 

› EU:n pk-yritysmääritelmä 

› Tukikumulaatio voi vaikuttaa hintaa korottavasti 

› EU:n määritelmän mukaiset vaikeuksissa olevat yritykset 

› Finnvera ei rahoita rakentamisen perustajaurakointia, vuokra-

asuntojen rakentamista, rahoitus-, sijoitus- ja vakuutusalalla  

toimivia yrityksiä eikä varsinaista maa- ja metsätaloutta 
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Finnveran alueet  

ja toimipisteet 1.9.2014 

Etelä-Suomi 
• Helsinki 

 

Sisä-Suomi 
• Jyväskylä, Tampere 

 

Lounais-Suomi 
• Pori, Turku 

 

Kaakkois-Suomi 
• Lahti, Lappeenranta, Mikkeli 

 

Pohjanmaa 
• Seinäjoki, Vaasa 

 

Savo-Karjala 
• Joensuu, Kuopio 

 

Pohjois-Suomi 
• Kajaani, Oulu, Rovaniemi 
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Aika 

Yrityksen 

alkuvaihe 

Kasvu- 

vaihe 

Kypsyys-

vaihe 

Omistus- 

vaihdokset 

Taantuminen, 

toiminnan 

tervehdyttäminen 

ja uusi kasvu 

Rahoitustarpeet ja -ratkaisut vaihtelevat muutostilanteen mukaan  

 

Pk-rahoituksen painopistealueet          
- yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet  

Yrityksen 

koko 

Kansain-

välistyminen 



Rahoitetut omistajanvaihdokset 
2009–2013, milj. euroa 
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Rahoitetut omistajanvaihdokset 
2009–2013, kappaletta 
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Jatkajat omistuksenvaihdoksissa  
1.1.–31.12.2013 
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8,88% 

8,96% 

11,26% 

9,72% 

7,50% 
11,79% 

41,88% 

 Perustaja

 Perheen jäsen

 MBI

 MBO

 EBO

 Muu

 Toinen yritys



Finnveran rahoitustuotteet 

8.10.2014 

 

Yrityksen 
perustaminen 

 
 
 

 Pientakaus 

Finnvera-takaus 

Finnvera-laina 

Yrittäjälaina 

Kasvu ja 
kehittäminen 

 
 
 

Finnvera-takaus 

Finnvera-laina 

Kansainvälisty-
minen 

 
 
 

Kansainvälisty- 
mislaina 

Kansainvälisty- 
mistakaus 

Vienti 
 
 Vientisaatava-

takuu 

Luottoriskitakuu 

Ostajaluotto- 
takuu 

Pankkiriskitakuu 

Investointitakuu 

Rahoitustakuu 

Remburssitakuu 

Vastatakuu 

Raaka-ainetakuu 

Ympäristötakaus 

Omistus- 
järjestelyt 

 
 
 

Finnvera-takaus 

Finnvera-laina 

Yrittäjälaina 
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Finnvera pankin kumppanina yrityskauppojen  

ja omistusjärjestelyjen rahoituksessa 

11 

› Rahoituksen järjestymisen edellytyksenä on, että hanke on  

hyvin suunniteltu ja sen sisältämiin riskeihin on varauduttu. 

 
Finnveran osallistumisen edellytyksenä on riittävä omarahoitusosuus  

ja pankin osallistuminen hankkeeseen niin, ettei Finnverasta tule 

päärahoittajaa (poikkeuksena pienet yritykset). 
 

 

Finnveran rahoitusosuus on yleensä enintään puolet hankkeen  

vieraan pääoman tarpeesta. Vakuudet jaetaan yleensä  

vastuiden suhteessa. 
 

 

Finnvera ei edellytä yksityishenkilöiden varallisuutta rahoituksensa 

vakuudeksi (rajattuja nimivakuuksia lukuun ottamatta), mikä 

helpottaa kokonaisrahoituksen järjestymistä pankin kannalta. 
 

Finnveran mukanaolo   

pienentää pankin  

rahoitus- ja vakuus- 

riskiä. 



Finnveran rahoitustuotteet yrityskaupoissa ja 

omistusjärjestelyissä  

• Yrittäjälaina 

• sijoitukset oy:n osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon  

• yrityksen osakkeiden osto  

• yrittäjän henkilökohtainen laina, enintään 100 000 euroa/hlö ja 80 % 

 

• Finnvera-laina sekä -takaus 

• kauppahinnan maksu, investointien ja käyttöpääoman rahoitus 
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8.10.2014 

Mihin Rahoittaja kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä 

rahoittaessaan 

› Yrityskaupan muoto 
› osakekauppa, yhtiöosuuskauppa vai liiketoimintakauppa 

 

› Yrityksen arvo 
› substanssiarvo, historian tuottoarvo vai tuleva tuottoarvo 
› kauppahinnan realistisuus 

 

› Rahoitusrakenne 
› riittävä omarahoitusosuus 
› kokonaisrahoituksen järjestyminen ja riskinjako pankin kanssa 

 

› Ostettavan yhtiön liiketoiminnallinen tilanne 
› kysyntä, kilpailu ja uudet suunnitelmat 
› kannattavan liiketoiminnan edellytykset 

 

› Ostajan arviointi 
› koulutus, kokemus ja taloudellinen asema 
› ostaja-yrittäjiä yksi vai useampia 

 

› Muuta huomioitavaa 
› verottajan ennakkopäätös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa  
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Omistuksen vaihdokseen ja yrityskauppaan valmistautuminen 

 

› 
 

 

   Rahoitus Sopimukset 

Arvonmääritys 

Juridikka ja verotus Suunnitteluvaihe 

Due Diligence 
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Rahoittajan näkökulma 
› Miten liiketoiminta siirretään tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti 

luopujalta seuraajalle 

 

› Kyetäänkö yrityksen toimintaa jatkamaan liiketoimien vaarantumatta 

 

› Onko jatkavan/jatkavien avainhenkilön/henkilöiden osaaminen ja 

riskinkantokyky riittävä liiketoiminnan haltuunottoon ja kehittämiseen 

 

› Kykeneekö rahoitusta saanut yritys/yrittäjä selviytymään 

velvoitteistaan 

 

› Säilyykö sopu perheenjäsenten kesken 

 

Anneli Soppi 
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Miten liiketoiminta siirtyy – vaikuttaa 

rahoituspaketin muotoutumiseen 

› Kauppahinnan vaatima rahoitus ja vakuusvaatimukset 

› Ostajan omarahoitusosuus 

› Pankin rahoitus 

› Finnveran rahoitus 

› Pääomasijoittajan osuus 

› Myyjän antama maksuaika 

 

 

 

› Toimintaa jatkavan yrityksen (ostettavan yrityksen/liiketoiminnan) 

vaatima rahoitus 

 

› Miten omistuksen vaihdos rakenteellisesti toteutetaan  

› Perustetaanko osakekauppaa varten ns. apuyhtiö ? 
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NEWCO 
toimintaa jatkava  

EXCO 
myytävä yritys 

 

• Myydäänkö osakkeita vai liiketoiminta  

• Mistä kauppahinta koostuu  

• Voidaanko mahdollinen osakekauppa toteuttaa  

     henkilöiden kesken  

• Vaatiiko osakekaupan toteuttaminen ns. ”apuyhtiön”  

• Mikä on jatkossa apuyhtiön rooli 
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Omistusjärjestelyesimerkki  

Liiketoimintakauppa 

Kolme henkilöä perustavat osakeyhtiön, joka ostaa toimivan 
osakeyhtiön liiketoiminnan:   

› ostettavan yhtiön liikevaihto 12/2013 1.450 t€, nettotulos 150 t€ 

› kauppahinta on 650 t€ + käyttöpääomatarve 50 t€ 

 

Rahoitus, jolla maksetaan kauppahinta sekä katetaan käyttöpääoma:  

› osakepääoma 30 t€ + SVOP 100 t€ yhteensä 130 t€ 

› pankkilaina 420 t€, johon Finnveran takaus 50%:n takaus 

› laina (maksuaikaa) myyjäyhtiöltä 100 t€  

 

Omapääoma: 

› Finnverasta perustettavan osakeyhtiön omistajille yrittäjälainat 
osakepääomasijoituksen ja svop-sijoituksen rahoittamiseen, kullekin  
33,3 t€ (omarahoitusosuus 10 t€), eli yhteenä 130 t  euroa  (20%) 
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 Ostaja Myyjä 

Yht. 100 t €:n 

Yrittäjälainat 

Lainat + 3 x 10 t € 

= 130 t € 

Kauppahintaan 600 t €  

 

Pankki Finnvera  

Laina, 420 t €  

perustettavalle yritykselle 

Takaus 50% lainan määrästä 

3 x 33,3 t € yrittäjälainat 

Yritys A 
Perustettava 

yritys Oy 

Laina myyjäyhtiöltä 100 t € 
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Omistusjärjestelyesimerkki    

Osakekauppa  

Toimivan yhtiön osakkeiden osto 

› Liikevaihto ollut keskimäärin 2,5 m €, nettotulos 0,4 m € vuositasolla,  
tavoitteena 4,1 m € liikevaihto ja 0,4 m € nettotulos v. 2016 

› Kauppahinta 3 m €, korkea 

Apuyhtiön rooli kaupan jälkeen ? 

 

Rahoitusratkaisu esim.: 

 

› Yrittäjälainat 2 henkilölle, 80 t euroa/henkilö 

› Henkilöiden omarahoitusosuus 20 t euroa, omapääoma yhteensä 200  t euroa 

› Myyjäyhtiö lunastaa omia osakkeitaan kassavaroin, 500 t euroa 

› Pankin laina 2,1 milj. euroa, Finnveran takaus 50% 

› Entisten osakkaiden antamat pääomalainat 200 t euroa 

  

  

Vakuudet: Yrityskiinnitys ostajayhtiöltä, ostettavan yhtiön osakkeet yhteisenä vakuutena 
(+ panttaamattomuussitoumus) pankin kanssa 

 

Kovenantit: esim. omistuksen pysyvyys, omavaraisuuskovenantti, osingonjaon 
rajoittaminen 
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Myyjänä Yritys A:n osakkaat 

Omapääoma 200 t € 

Pankki 

Finnvera  

2,1 milj. euroa 

Takaus 1,050 t€ 

(50%) 

Ostaa omia 

Osakkeitaan 

0,5 milj. € 

Voivatko myyjät antaa 

Yritys B:lle yhteensä 

200 t euron pääomalainat ? 

Yritys A Perustettava yritys 

B Oy 

Omarahoitusosuus jää reilusti alle 20%:n 

Tarvitaanko vielä pääomasijoittaja ?  
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Nykyinen 

omistaja Yritys A 

Yrittäjäksi  

ryhtyvä 

henkilö 

Finnvera  

Yrittäjälaina 32 000 euroa 
- yrittäjän omarahoitusosuus 20 % 

  perustettavan yhtiön osakepääomasta  

  eli 8 000 euroa 

 

Tai: 

Omarahoitusosuus rahoitetaan omin 

Vakuuksin pankin kautta  

Pankkilaina  

90 000 euroa 
- liiketoimintakaupan 

  rahoitukseen sekä 

  käyttöpääomaan ja 

  kehittämiseen 

- yhteiset vakuudet  

  pankin kanssa  

  

Sijoitus  

osakepääomaan 

40 000 euroa Perustettava 

yritys Oy 

Liiketoimintakauppa 

100 000 euroa 

Kokonaishanke 130 000 euroa 

- liiketoimintakauppa 100 000 euroa 

- käyttöpääoma 30 000 euroa  

Pankki 

Pientakaus  

54 000 euroa (60 %) 

 

Pienyrityksen omistajanvaihdos liiketoimintakauppana 
- ostajana yrittäjäksi ryhtyvä henkilö, kauppa perustettavan yhtiön lukuun 
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Finnveran rahoitus omistuksen vaihdoksissa voi 

kohdistua 

› Ostettavan yrityksen maksuvalmiuden vahvistamiseen esim. sen 

hankkiessa omia osakkeitaan – varmistettava oman pääoman 

riittävyys 

› Perustettavalle yritykselle, joka ostaa toisen yrityksen osakkeet tai 

liiketoiminnan 

› Yrityksen perustajalle/perustajille/osakkaille osakepääomaan ja /tai 

svopsijoitukseen (Yrittäjälainat) 

› Henkilölle, joka tulee työskentelemään tai jo työskentelee 

päätoimisesti yrityksessä, jonka osakkeita tai yhtiömiesosuuksia hän 

ostaa (Yrittäjälaina) 
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8.10.2014 



Kiitos! 

www.finnvera.fi 

Anneli.soppi@finnvera.fi 

+358400 332 251 

http://www.finnvera.fi/
mailto:Anneli.soppi@finnvera.fi

