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Finnvera
Täydentää rahoitusmarkkinoita tarjoamalla
monipuolisia ja joustavia ratkaisuja
suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen
yhteistyössä pankkien kanssa.

Vahvistaa suomalaisten yritysten
toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla
lainoja, takauksia ja vientitakuita.

Paikalliset pienyritykset

Lainat

Kotimarkkinayritykset

Takaukset
Luottovakuutus

Kasvavat ja
kansainvälistyvät
yritykset
Suuryritykset

Ostajaluottotakuut
Luottomuotoinen
viennin rahoitus

Ajankohtaista
Yritykset reagoineet kiitettävän nopeasti koronakriisin aiheuttamiin
kassavirtavaikutuksiin
– Lyhennysvapaahakemuksia käsitelty jopa 10-kertainen määrä
– Painopiste kääntynyt viime viikkoina uusien käyttöpääomarahoitusten järjestämiseen
– Finnveran uusi myönnetty rahoitus kohdentunut kappalemääräisesti majoitus- ja
ravitsemustoimialalle, muuhun teollisuuteen ja valmistukseen sekä vähittäiskauppaan (top 3).

Finnveran tehtävänä turvata rahoituksen saatavuutta yrityksille, joiden liiketoiminta
ollut terveellä pohjalla ennen kriisiä ja kriisin jälkeen saavutettavissa riittävä
takaisinmaksukyky
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Finnveran neuvot
yrityksille
1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa
2. Finnvera ja pankit joustavat
maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia
oman pankin kanssa mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa

3. Finnvera mahdollistaa takauksella pankin
myöntämän käyttöpääomarahoituksen

Hyvin suunniteltu on
puoliksi rahoitettu
Huolellinen etukäteissuunnittelu auttaa saamaan
rahoitusta ja hallitsemaan riskejä myös Koronakriisin
aikana

• Tarvittavan rahoituksen hakeminen edellyttää aina huolellista
suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä.
• Valmistele kassavirtalaskelma, mieluiten jopa eri versioita
• Ns. worst case ja todennäköinen case, totuus jossakin välillä
• Paljonko kassavirtaan jää vajetta?

• Tutki mahdollisia sopeutuskeinoja, neuvottele vuokranantajan
kanssa, joustot verottajan, eläkeyhtiöiden ym. kanssa
• Riittävätkö lyhennyslykkäykset vapauttamaan yhtiölle
käyttöpääomaa vai tarvitaanko lisäjärjestelyitä?
• Avustukset vs. laina?

Finnveran rahoitus koronatilanteessa
Terveiden ja elinkelpoisten yritysten akuutti rahoitus on ensiarvoisen tärkeää saada
hoidettua nopeasti ja tehokkaasti yhteistyössä pankkien kanssa
– Lyhennyslykkäykset (6 kk) joustavasti
•

Pankin ilmoituksella, kun Finnveran takausvastuu alle 300 000 eur

•

Pankin muutoshakemuksella, kun Finnveran takausvastuu yli 300 000 eur, lykkäys yli 6kk ja/tai laina-aika pitenee

•

Asiakkaan muutoshakemuksella, kun kyseessä Finnveran laina (esim. yrittäjälaina)

– Uudessa käyttöpääomarahoituksessa takausosuus pääsääntöisesti 80%
•

Alkutakaus (alle 3v yritys) tai pk-takaus (yli 3v yritys) aina kun mahdollista (nopeus!)

•

Finnvera-takaus, jos alku- tai pk-takaus ei sovellu yrityksen tarpeeseen tai tilanteeseen
–

Fast track -kriteerit täyttävissä Finnvera-takauksissa käytössä nopeutettu fast track –menettely

Aina ensimmäisenä yhteys omaan pankkiin!
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Yrittäjä, meidän avullamme voit
keskittyä yrittämiseen
Tuotteemme koronakriisistä johtuvien käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseksi suomalaisille Pk-yrityksille

Kenelle

Alkutakaus

Pk-takaus

Finnvera-takaus

• Velkakirjalainalle

• Velkakirjalainalle

• Sopii useammalle rahoitustuotteelle

• Rekisteröinnistä alle 3-vuotta, henkilöomisteisuus • Rekisteröinnistä yli 3 vuotta, henkilöomistus
vähintään 50%
• Kotimaiselle yhtiölle tai toiminimelle, ei
kuitenkaan osuuskunnalle
• Kaikille toimialoille (pl. varsinainen
maatilatalous, metsätalous ja
• Takausosuus enintään 80-% (Takauksen määrä
rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi)
10.000 - 80.000 euroa)
• Takausosuus 80-%, max. 120.000
• Yrityksellä voi olla useampia alkutakauksia,
kunhan niiden yhteenlaskettu takausmäärä ei
• Vastavakuudeton, COSME
ylitä 160 000 euroa
• Hinta 0,95% - 1,75%, riippuen ratingista,
• Edellyttää omistajan rajattua takausta Finnveralle
toimitusmaksu 0,1% (min 50 eur)

• Kaikille toimialoille
(pl. varsinainen maatilatalous, metsätalous
tai rakennusliiketoiminnan
perustajaurakointi)
• Takausosuus pääsääntöisesti 50-80%
• Nopeutettu käsittelyprosessi Fast Track
150.000 – 1.000.000 euron
velkakirjalainalle, vakuudeton
• Hinta Fast Trackissa 1,75%, toimitusmaksu
400 eur.

• Hinta 1,75%, toimitusmaksu 0,1% (min 50eur)

Hakeminen
Lisätietoja

Oma pankkisi hakee alku- ja pk-takausta puolestasi Finnveralta
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakaus

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/pktakaus

Pankki ohjeistaa hakemaan sähköisessä
asiointipalvelussamme
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnver
a-takaus

Finnveran rahoitusperiaatteista
Painopisteenä on aloittavien, kasvavien ja kansanvälistyvien
yritysten sekä yritysten muutostilanteiden rahoittaminen

Rahoitus perustuu ensisijaisesti yrityksen luottokelpoisuuden
arviointiin ja riskinjakoon muiden rahoittajien kanssa

– Näihin liittyviin hankkeisiin voidaan ottaa tavallista enemmän riskiä
(esim. suuremmat rahoitusosuudet tai suurempi liiketoimintariski)

– Luottokelpoisuus arvioidaan osana yritystutkimusta

Finnvera ei voi olla yrityksen pitkäaikainen päärahoittaja
Finnvera tarjoaa vastikkeellista rahoitusta kannattavan
yritystoiminnan eri vaiheisiin.

Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan täydentää
rahoitusmarkkinoita ja yksityisen sektorin tarjoamia
rahoituspalveluita.
Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään tapauskohtaisesti
omarahoitusosuutta, joka arvioidaan hankekohtaisesti

Finnvera ei rahoita rakentamisen perustajaurakointia, vuokraasuntojen rakentamista, rahoitus-, sijoitus- ja vakuutusalalla
toimivia yrityksiä eikä varsinaista maa- ja metsätaloutta
EU:n valtiontukisäännökset asettavat rajoituksia Finnveran
rahoitustoiminnalle
– EU:n pk-yritysmääritelmä
– Tukikumulaatio voi vaikuttaa hintaa korottavasti
– EU:n määritelmän mukaiset vaikeuksissa olevat yritykset
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Huomioitavaa
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi myönnetyllä Finnveran rahoituksella ei saa konvertoida
muita vastuita.
Maksuohjelmien muutostilanteissa myös muihin kuin Finnveran takaamiin lainoihin tulee tehdä vastaavat
muutokset.
– Finnveran osuus yrityksen kokonaisrahoituksessa ei saa kasvaa.
Finnveran takaamien lainojen maksuohjelman muutosehtoja lievennetään 30.6.2020 saakka.
Maksuohjelmien muutosmahdollisuus ei koske yrityksiä, jotka ovat vaikeuksissa olevia tai joilla on ollut
maksuongelmia jo ennen kriisin alkua.
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Katse horisonttiin – rahoitusratkaisuja
yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja
kansainvälistymiseen
KÄYTTÖPÄÄOMA

INVESTOINNIT

Kassanhallinta

Liiketoiminnan kehitys

Toimituskyvyn hallinta,
esim. tuotteiden
valmistus varastoon

Rekrytoinnit
Markkinointi
Tuotanto

KANSAINVÄLISET
MARKKINAT

VIENTI

Partneri-verkoston
rakentaminen

Kilpailukykyiset
maksuehdot

Tytär/osakkuusyhtiön
perustaminen

Kaupan edellyttämä
rahoitus

Yrityskauppa

Ostajien vaatimat
vakuudet

Tuotekehitys
Yrityskauppa

Ulkomaisten saatavien
turvaaminen

Ostajarahoitus
LAINAT JA TAKAUKSET
VIENTITAKUUT

Kiitos!
Elisa Sipponen
Aluepäällikkö
elisa.sipponen@finnvera.fi

