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     naisyrittäjälaina       pienlaina 
 

Yrityksen nimi 
  

Y-tunnus 
 

Yrityksen rekisteröintiajankohta (kuukausi ja vuosi) 

 Yritystä ei ole vielä rekisteröity (ilmoita arvioitu ajankohta) 

Yhtiömuoto 

 toiminimi  avoin yhtiö  kommandiittiyhtiö  osakeyhtiö  osuuskunta 

Jakeluosoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 
 

Puhelinnumero 
 

Faksi 
 

Www-sivut 
 

Yhteyshenkilön nimi 
 
 

Puhelinnumero Sähköposti 

Henkilöstön määrä tällä hetkellä Yrityksen kotipaikka 

Yrityksen 
tiedot 

Yrityksen toimiala/tuotteet 
 

Neuvonta- 
palvelut 

Yritys on käyttänyt seudullisen yrityspalvelun neuvontapalveluja ennen rahoituksen hakemista 
 

 Ei  Kyllä, neuvontaorganisaation nimi 

 Annamme suostumuksemme siihen, että Finnvera Oyj ja ilmoittamamme seudullinen neuvonta-
organisaatio saavat antaa toisilleen yritystämme ja tämän hankkeen rahoitusta koskevia  tietoja 
niitä koskevien salassapitosäännösten estämättä. 

Yrittäjälle on myönnetty aloittavan yrittäjän starttirahaa 
 

 Ei  Kyllä, käsittelijän nimi 

Starttiraha 

Yrittäjä on hakenut starttirahaa 
 

 Ei  Kyllä, käsittelijän nimi 

Franchising Yritys kuuluu franchising-ketjuun 
 

 Ei  Kyllä, ketjun nimi 

Yritys kuuluu yrityshautomoon 
 

 Ei  Kyllä, hautomon nimi 

Yritys- 
hautomo 

Yritys aikoo hakea yrityshautomoon 
 

 Ei  Kyllä, hautomon nimi 

De minimis 
-tuet 

Yritys/konserni on saanut de minimis -tukea kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana 

 Ei  Kyllä, tuen myöntäjä 

  Summa yhteensä, EUR 

Lyhyt kuvaus hankkeesta, jolle rahoitusta haetaan. Investoinneissa ilmoita lisäksi aikataulu. Hanketiedot 

Kunta, jossa rahoitettava hanke toteutetaan 
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Rahoitustarve euroa Rahoitussuunnitelma euroa
Maa-alueet Finnvera Oyj:n laina 

Rakennukset Muut pitkäaikaiset lainat 

Koneet ja kalusto Rahoittajan nimi 

Aineettomat investoinnit Julkiset tuet 

Käyttöpääoma Mikä ?  

 Oma rahoitus  

 Yhteensä  Yhteensä 

Rahoitus 
 

 

Rahoitustarpeen tarkempi kuvaus 
 

Suomen kansalainen 
 
 

 Kyllä       Ei Muuttanut Suomeen (kuukausi ja vuosi) 
 
 Kansalaisuus 
 

 Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan oleskelulupa  Ohessa   Toimitetaan myöhemmin 

Yrittäjä osallistuu kokopäivätoimisesti yrityksen toimintaan  Kyllä       Ei  

Etunimi Sukunimi Henkilötunnus  

Jakeluosoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 
 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Asema yrityksessä 
 Ansioluettelo liitteenä 

Yrittäjän 
tiedot 
 

Yrittäjän omaisuus, EUR Yrittäjän nettotulot / kk, EUR Yrittäjän velat/takausvastuut, EUR 

Työantaja Työtehtävä 

Aikaväli Päättymisen syy 

Työantaja Työtehtävä 

Aikaväli Päättymisen syy 

Työantaja Työtehtävä 

Aikaväli Päättymisen syy 

Työkokemus 

Työkokemus toimialalta, jolle haetaan rahoitusta, v Hakija on toiminut yrittäjänä 
 

 Kyllä,             vuotta   Ei 

Peruskoulutus 

 perusaste (peruskoulu)   keskiaste (yo tai ammatillinen)  

 alin korkea-aste (opistotasoinen)  alempi korkeakouluaste (ml. AMK)  

 ylempi korkeakouluaste   tutkijakoulutus 

 muu koulutusaste, mikä? 

Koulutus 

 

Ammattinimike ja tutkinto/linja 
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Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 

Henkilötunnus/Y-tunnus Sijoitus Osuus % 

Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 

Henkilötunnus/Y-tunnus Sijoitus Osuus % 

Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 

Henkilötunnus/Y-tunnus Sijoitus Osuus % 

Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 

Omistajat 
 

 

Henkilötunnus/Y-tunnus Sijoitus Osuus % 

Tuotettava tuote tai palvelu Myyntihinta, e Osuus liike- 
vaihdosta, %

   

Merkittävät asiakkaat Osuus liike- 
vaihdosta, %

  

Yrityksen 
päätuotteet, 
asiakkaat, 
kilpailijat ja 
kilpailu-
kyvyn 
keskeiset 
tekijät 

Merkittävät kilpailijat 

Miten tuote tai palvelu markkinoidaan? 

Mille alueelle tuote/palvelu myydään? 

Kuinka monta tuotetta/palvelua tehdään päivässä? Mikä on keskimääräinen myyntihinta?  

Miten monta työtuntia tarvitaan tavoitemyynnin aikaansaamiseksi? 
 
Noin           tuntia viikossa ja             tuntia kuukaudessa 

Vahvuudet ja heikkoudet suhteissa kilpailijoihin (esim. tuotteet ja palvelut) 

Miten tuotteen tai palvelun kysyntä kehittyy tulevaisuudessa ja miksi? 

Toiminta-
ympäristö tai 
erillinen 
liiketoiminta-
suunnitelma 

Lisätietoja 
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euroa  Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3
Myyntituotot  

Arvonlisävero  

Liikevaihto  

Aineet ja tarvikkeet  

Henkilöstökulut  

Vuokrat  

Markkinointi  

Liiketoiminnan muut kulut *  

Käyttökate    

Rahoituskulut  

Verot  

Rahoitustulos  

Poistot  

Nettotulos   

Satunnaiset tuotot/kulut  

Kokonaistulos  

Tulos- 
ennuste 

(toimivan 
yrityksen 
osalta 
liitteeksi 
tilinpäätös-
tiedot 
kolmelta 
edelliseltä 
tilikaudelta) 

 

* Liiketoiminnan muiden kulujen erittely 

Hakemuk- 
sen liitteet 

Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme liittämään oheen seuraavat tiedot 
 

 Liiketoimintasuunnitelma 

 Tilinpäätökset liitetietoineen kolmelta edelliseltä tilikaudelta (toimiva yritys) 

  

  

  
 
 

Sitoumuk-
set 

Annamme suostumuksemme siihen, että Finnvera Oyj ja tämän hankkeen rahoittamista koskevia 
asioita käsittelevät pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja muut rahoittajat saavat antaa toisilleen 
yritystämme ja rahoitusta koskevia tietoja niitä koskevien salassapitosäännösten estämättä.    
 
Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi.   
 
Finnvera tarkistaa rahoituspäätöksen valmistelun yhteydessä luottotiedot rahoituksen hakijasta, 
kohdeyrityksestä, sen vastuuhenkilöistä sekä mahdollisista takaajista tai vierasvelkapantin antajista 
Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä (Luottotietolaki 527/2007, 19 §). 

Paikka ja päiväys Paikka, 
päiväys ja 
allekirjoitus 

Hakijan allekirjoitus 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
Finnveran aluekonttorit 
 

Helsinki 
Eteläesplanadi 8 
PL 1010 
00101 HELSINKI 

Joensuu 
Torikatu 9 A  
80100 JOENSUU 

Jyväskylä 
Sepänkatu 4 
40100 JYVÄSKYLÄ  

Kajaani 
Kauppakatu 1  
87100 KAJAANI 

Kuopio 
Haapaniemenkatu 40 
PL 1127 
70111 KUOPIO 

Lahti 
Laiturikatu 2 
15140 LAHTI  

Lappeenranta 
Snellmaninkatu 10 
53100 LAPPEENRANTA 

Mikkeli 
Linnankatu 5 
50100 MIKKELI 

Oulu 
Asemakatu 37 
90100 OULU 

Pori 
Valtakatu 6 
28100 PORI 

Rovaniemi 
Maakuntakatu 10 
PL 8151 
96101 ROVANIEMI 

Seinäjoki 
Kauppatori 1 - 3 
60100 SEINÄJOKI 

Tampere 
Hämeenkatu 9 
PL 559 
33101 TAMPERE 

Turku 
Eerikinkatu 2 
20100 TURKU 

Vaasa 
Pitkäkatu 55 
65100 VAASA 

 

 


	Tyhjenna: 
	Tulosta: 
	Tulos1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	2: 
	0: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0


	3: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	4: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	5: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 



	6: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	7: 
	0: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0


	8: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	9: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	10: 
	0: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0


	11: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	12: 
	0: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0


	13: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 


	15: 
	0: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0



	s4_allekirjiotus: 
	Liikevaihto1: 
	Liikevaihto2: 
	Liikevaihto3: 
	Kayttokate1: 
	Kayttokate2: 
	Kayttokate3: 
	Rahoitustulos1: 
	Rahoitustulos2: 
	Rahoitustulos3: 
	Nettotulos1: 
	Nettotulos2: 
	Nettotulos3: 
	Kokonaistulos1: 
	Kokonaistulos2: 
	Kokonaistulos3: 
	s4_kuluerittely: 
	0: 

	s4_liite: 
	0: Off
	1: Off
	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off


	s4_muuliite: 
	0: 
	1: 
	2: 

	s4_paivays: 
	0: 

	s1_hankekunta: 
	nyrla_piela: Off
	s1_yritys: 
	s1_ytunnus: 
	s1_perustaminen: 
	rekisterointi: Off
	Valintaruutu1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off

	s1_jakeluosoite: 
	s1_postinumero: 
	s1_postitoimipaikka: 
	s1_puhelin: 
	s1_faksi: 
	s1_wwwosoite: 
	s1_yhteyshenkilo: 
	s1_yh_puhelin: 
	s1_yh_sahkoposti: 
	s1_henkilosto: 
	s1_kotipaikka: 
	s1_toimiala: 
	neuvonta: Off
	s1_neuvontaorganisaatio: 
	0: 

	suostumus_neuvontaorganisaatio: Off
	starttiraha: Off
	s1_kasittelija: 
	starttiraha2: Off
	s1_kasittelija2: 
	franchising: Off
	s1_franchising: 
	hautomo: Off
	s1_hautomo: 
	hautomo2: Off
	s1_hautomo2: 
	deminimis: Off
	s1_tuenmyontaja: 
	s1_tukisumma: 
	s1_hanketiedot: 
	Painike1: 
	s2_ammattinimike: 
	s2_rahoitustarpeen kuvaus: 
	kansalaisuus: Off
	s2_muuttoajankohta: 
	s2_kansalaisuus: 
	oleskelulupa: Off
	tyopanos: Off
	s2_yr_etunimi: 
	0: 

	s2_yr_sukunimi: 
	0: 

	s2_yr_hetu: 
	s2_yr_jakeluosoite: 
	s2_yr_postinumero: 
	s2_yr_postitoimipaikka: 
	s2_yr_puhnro: 
	s2_yr_sposti: 
	0: 

	s2_yr_asema: 
	ansioluettelo: Off
	s2_yr_omaisuus: 
	0: 

	s2_yr_nettotulot: 
	s2_yr_velat: 
	s2_tyonantaja: 
	0: 
	1: 
	2: 

	s2_tyotehtava: 
	0: 
	1: 
	2: 

	s2_aikavali: 
	0: 
	1: 
	2: 

	s2_paattymisen_syy: 
	0: 
	1: 
	2: 

	s2_tyokokemus: 
	s2_vuodet: 
	yrittajatoiminta: Off
	Koulutus: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: Off


	s2_muukoulutusaste: 
	s3_lisatiedot: 
	s3_kysynta: 
	s3_vahvuudet: 
	s2_tyotunnit: 
	s2_tyotunnit2: 
	s3_maara_myyntihinta: 
	s3_myynti: 
	s3_markkinointi: 
	s3_kilpailijat: 
	s3_lv_osuus: 
	4: 
	3: 
	2: 
	1: 

	2: 
	1: 
	0: 

	s3_asiakas: 
	2: 
	1: 
	0: 

	s3_hinta: 
	2: 
	1: 
	0: 

	s3_palvelu: 
	2: 
	1: 
	0: 

	s3_sijoitus: 
	3: 
	2: 
	1: 
	0: 

	s3_hetu: 
	3: 
	2: 
	1: 
	0: 

	s3_omistaja: 
	3: 
	2: 
	1: 
	0: 

	s3_osuus: 
	3: 
	2: 
	1: 
	0: 

	maaalueet: 
	yhteensa2: 
	laina: 
	rakennukset: 
	muutlainat: 
	koneet: 
	s3_rahoittaja: 
	aineettomat: 
	yritystuet: 
	kayttopaaoma: 
	s3_yritystuki: 
	0: 

	omarahoitus: 
	yhteensa: 
	yhteensa_apu2: 0
	yhteensa_apu: 0


