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FINNVERA TAKAA –
PANKIT JAKAA

Rahoituksen yleiset periaatteet
poikkeustilanteessa
Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset ja
yrityksen toiminta on ollut kannattavaa ennen Korona-suhdannetta.
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi myönnetyllä Finnveran
takaamalla rahoituksella ei saa maksaa pois tai lyhentää muuta rahoitusta.
Maksuohjelmien muutostilanteissa myös muihin kuin Finnveran takaamiin lainoihin
tulee tehdä vastaavat muutokset.
Finnvera ei voi rahoittaa yrityksiä, jotka toimivat varsinaisen maatilatalouden tai
metsätalouden toimialalla eikä rakentamisen perustajaurakointia. Myöskään
rahoitus-, sijoitus- tai vakuutusalalla toimivien yritysten rahoittaminen ei ole
mahdollista.
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Toimintaohjeet maksuohjelmamuutoksissa
Kun Finnvera on takaamassa pankin myöntämää lainaa:
1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin
kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Jos sinulla tai yritykselläsi on lainaa Finnverasta
1. Voit hakea lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme
online.finnvera.fi
2. Lyhennysvapaan aikana maksat vain korot ja kulut.
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Neuvottelut pankissa ->
Hakemus Finnveraan
online.finnvera.fi

Pankki hakee yrityksen
puolesta

Finnveran ratkaisut käyttöpääomatarpeisiin
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Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille. Pankki hakee
sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on
enintään 80 % ja 80 000 euroa. Yhteismäärä enintään 160 000 euroa
Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata
korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Finnveran
takausosuus aina 80 %. Pk-takausten yhteismäärä yrityksessä enintään 240 000
euroa.
Finnvera-takauksen myöntämisessä Finnveralla on otettu käyttöön nopeutettu
käsittely (ns. fast track). Finnveran takausosuus nostettiin 80 %:iin ja
vakuusvaatimuksesta luovuttiin pankin myöntämän 150 000–1 000 000 euron
suuruisen velkakirjaluoton takaamisessa.
Muut rahoitustarpeet tapauskohtaisesti normaali käsittelyn mukaisesti (esimerkiksi
luotollisen tilin takaukset). Hakemus Finnveran sähköisessä asioinnissa.

Finnveran neuvot yrityksille asiointiin
rahoittajien kanssa
1. Muodosta yrityksen tilannekuva, jossa kerrottu lyhyesti:
ü Tilanne ennen Korona-suhdannetta
ü Yrityksessä tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet
ü Kassavirtaennuste (pakolliset kulut kuukausitasolla)

2. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
3. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa
sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
4. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman
takauksella
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Mistä apua?
Viimeisimmät uutiset ja muutokset:
www.finnvera.fi
Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15
029 460 2580 (suomeksi)
029 460 2581 (ruotsiksi)
029 460 2582 (englanniksi)
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