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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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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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Finnveran myöntämälle rahoitukselle
oma tukiohjelma (uutta 6.5.2020 lähtien)
Finnveran myöntämä takaus voi sisältää laskennallista tukea, joka normaalisti
kerryttää yritysten de minimis –tukikumulaatiota
Finnvera on saanut hyväksynnän omalle Koronatukiohjelmalle, joka on voimassa
31.12.2020 asti

Hyödyt:
– Koronatuki ei kerrytä yrityksen de minimis -kumulaatiota
– Korona-tukea voi myöntää yritykselle vapaasti huomioimatta muiden
viranomaisten myöntämiä korona- tai muita tukia.

Haasteet:
– Julkistamisvelvoite, mutta on kuitenkin jälkikäteinen
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Koronatuen reunaehdot
Yritys ei saa olla ollut vaikeuksissa oleva ennen 1.1.2020.
Taattavan velkakirjan laina-aika enintään 6 vuotta
Taattavan lainan pääoma saa olla enintään:
– Yrityksen v. 2019 palkkakulut kaksinkertaisena TAI
– 25% v. 2019 liikevaihdosta
Koronatukiohjelman mukaiset tuensaajatiedot tiedot raportoitava jälkikäteen 12 kk:n
kuluessa EU:n komissiolle, joka julkaisee tukitiedot EUn valtiontukiportaalissa.
– Julkistettavat tiedot; Tuensaajan nimi, Tuensaajan tunniste, Yritystyyppi (pkyritys/suuri yritys) myöntämisajankohtana, Alue, jolla tuensaaja sijaitsee,
Toimiala, Tukiosa, Tukiväline (avustus/korkotuki, laina jne.), Myöntämispäivä,
Tuen tarkoitus, Tuen myöntävä viranomainen
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Finnveran korotettu takausosuus 90 %
6.5.2020 lähtien

Korotetun 90% takauksen ehtoja
Vain pk-yrityksille käyttöpääomaan ja investointeihin
Taattava instrumentti velkakirjaluotto
Laina-aika enintään 6 vuotta
– Lyhennysvapaa enintään 12 kk

Taattavan lainan pääoma saa olla enintään:
– v. 2019 palkkakulut kaksinkertaisina TAI
– 25% v. 2019 liikevaihdosta

Finnvera toimittaa päätökset julkaistavaksi 12kk sisällä Komission portaaliin
(kaikista korona-valtiontuella myönnetyistä rahoituksista)
– Muulta osin noudatetaan normaaleja salassapitomääräyksiä
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Erityisehdot 90% takauksessa
Kiinteä hintakatto pankin veloittamalle marginaalille koko laina-ajan
– marginaali enintään 2,0% pa.
– Toimitusmaksu enintään 1,0%
Lyhennyslykkäykset pankin omille vastuille:
– Pankin muille vastuille vähintään 12kk lyhennysvapaa luottoaikaa
pidentäen
– Limiittien voimassaoloaikaa jatkettava siten, että ovat voimassa seuraavat
12 kk
=> Uusi luotto ei saa valua pankin vastuiden takaisinmaksuun
Konvertointikielto; ei voi käyttää pankin vastuiden maksamiseen
Panttauskielto eli taattavaa luottoa ei voi käyttää vakuutena (talletusvakuus)
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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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