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FF Yritysrahoitus Oy on vuonna 2017 perustettu kotimainen rahoitusyhtiö, yhtiön toimisto sijaitsee 

Helsingissä Pohjoisesplanadilla

teemme ainoastaan vieraan pääoman ehtoista rahoitusta omasta taseestamme eli emme ole 

joukkorahoitusalusta

yhtiön asiakkaina ovat pienet ja keskisuuret yritykset eri toimialoilta, jotka tarvitsevat lainoja 

käyttöpääoma- ja investointitarpeisiin, sekä projektien, tilausten ja laskusaatavien rahoittamiseen.

tyypilliset rahoitukset ovat kooltaan 100 000 –1 000 000 euroa

rahoituksen kesto muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen

toimitusmaksu noin 2 % ja hinnoittelu on yleensä tasossa 8-12 %

omistajina yhtiössä ovat Front Capital Oy:n lisäksi sen osakkaat, sekä joukko kokeneita pääomasijoittajia.

FF Yritysrahoituksen tavoitteena on olla arvostetuin riippumaton yritysrahoituksen tarjoaja Suomessa. 

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG.

panostamme nopeaan ja ketterään luottoprosessiin

Kerromme mielellämme lisää rahoitusvaihtoehdoistamme:

esko.huhta@ffyritysrahoitus.fi / puh. 040 5656 287

Jari.suutari@ffyritysrahoitus.fi / puh. 045 788 44 288

FF Yritysrahoitus Oy (ffyritysrahoitus.fi)

mailto:esko.huhta@ffyritysrahoitus.fi
mailto:Jari.suutari@ffyritysrahoitus.fi
http://ffyritysrahoitus.fi/?lang=fi
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Projekti- ja siltarahoitus

Projekti-/siltarahoituksella nytkähtää hankkeet vauhdilla eteenpäin!

Teemme erilaisia projektirahoituksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Hyvä 

esimerkki projektirahoituksesta on esimerkiksi kiinteistöhanke, jossa tontti on jo 

hankittu ja rahoitusta tarvitaan rakennustöiden aloittamiseen. Pankki rahoittaa 

kiinteistöhanketta usein vasta siinä vaiheessa, kun projekti on saavuttanut tietyt 

valmius- tai myyntiasteet. Tällöin pankin rahoituksella korvataan yleensä melko 

lyhytaikainen projektirahoitus. 

Toinen esimerkki projektirahoituksesta on valtion myöntämien tukien tai 
kehityshankkeiden rahoittaminen; kun myönteinen tukipäätös on saatu, pystymme 

rahoittamaan kyseistä hanketta ja kun tuki lopulta maksetaan, sillä kuitataan 

projektirahoituksemme. 

Rahoitusaika projektirahoituksessamme vaihtelee 6-18 kuukauteen. 

Ole yhteydessä niin keskustellaan miten projektirahoituksemme voisi sopia juuri 

teidän liiketoimintaanne!
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Tilausvaiheen rahoitus

Tilausvaiheen rahoituksella tasapainoa – heti rahaa kassaan ostoja varten!

Tilausrahoituksemme poikkeaa perinteisemmästä laskurahoituksesta eli factoringista niin, että 

tilausrahoitusta on mahdollista nostaa jo siinä vaiheessa kun tilausvahvistus on saatu. Faktorin 

puolestaan onnistuu usein vasta kun tuote tai palvelu on toimitettu ja lasku on lähetysvalmis. 

Kun yritys saa asiakkaaltaan tilauksen, joutuu se yleensä tekemään heti ostoja, mutta maksun 

yritys saa vasta kun on toimittanut tuotteen ja tällöinkin asiakkaalle joudutaan antamaan usein 

14 - 90 päivää maksuaikaa. Meidän tilausrahoituksella tilaus voidaan rahoittaa heti kun 

tilausvahvistus on saatu loppuasiakkaalta ja näin yritys saa heti kassaan rahaa ostojen 

tekemistä varten. 

Tilausrahoituksemme sopii yrityksille, jotka tekevät omille asiakkailleen tuotteita, projekteja tai 

vaikkapa palveluita. Rahoitamme sekä yksittäisiä tilauksia, jolloin lainamuodoksi sopii 

kertalyhenteinen laina että toistuvia tilauksia, joihin tarjoamme usein jatkuvaa limiittimuotoista 

luottoa. Yksittäisten tilausten rahoitusajat ovat useimmiten 3-6 kuukauden mittaisia. 

Ole yhteydessä niin keskustellaan miten tilausrahoituksemme voisi sopia juuri teidän 

liiketoimintaanne!
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Laskurahoitus

Muuta laskurahoituksella laskut kassavirraksi!

Laskurahoitus eli faktorin on useimmille yrittäjille tuttu tuote, joka auttaa 

kassanhallinnassa. Laskurahoituksella yritys voi nopeasti ja tehokkaasti muuttaa 

laskut kassavirraksi. Monesti laskurahoitus vaatii koko laskutuksen siirtämisen 

faktorin-rahoittajalle tai melko ison laskutuskannan. Me teemme laskurahoitusta 

räätälöidysti tarpeen mukaan. Kauttamme voi rahoittaa yksittäisiä laskuja, emmekä 

vaadi vuosittaista minimilaskutusmäärää. Tässä rahoitusmuodossa lasku toimii 

vakuutena eikä muita reaalivakuuksia vaadita. 

Ole yhteydessä niin keskustellaan miten laskurahoituksemme voisi sopia juuri teidän 

liiketoimintaanne!
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