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Finnvera pähkinänkuoressa
Finnvera on Suomen valtion omistama
erityisrahoitusyhtiö.

Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen
Vientiluotto Oy ovat Suomen virallisia
vientitakuulaitoksia (Export Credit
Agency ECA).
Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta
ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.
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Finnvera tarjoaa vastikkeellista
rahoitusta kannattavan yritystoiminnan
eri vaiheisiin.
Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa,
vaan jakaa niiden kanssa yrityksen
rahoitukseen liittyvää riskiä.
Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita
ja yksityisen sektorin tarjoamia
rahoituspalveluita.

Koronakriisin rahoitus Finnverassa
Yritykset reagoineet kiitettävän nopeasti korona kriisin kassavirtavaikutuksiin
–

Finnverassa kolmen ensimmäisen kriisiviikon aikana muutoskäsittelyssä on ollut yli kymmenkertainen määrä
käsiteltäviä maksuohjelmamuutoksia

–

Viimeisen kahden viikon aikana käynnistynyt toinen aalto hakemuksista, jotka liittyvät käyttöpääoman
turvaamiseen lisärahoituksella

Hankekäsittelyyn nopeutetut prosessit
–

Finnvera on sopinut nopeutetuista rahoitusprosesseista pankkien kanssa kasvavien hankemäärien
läpäisemiseksi

–

Ensisijainen tavoite on yhteistyössä pankkien kanssa turvata yritysten kriisiajan käyttöpääomarahoitus

–

Muita hankkeita, kuten investointeja ja omistusjärjestelyjä, pystytään käsittelemään valikoidusti

Käsittelyajat
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–

Nopeutetut rahoitusprosessit mahdollistavat tehokkaan hankekäsittelyn, kun kaikki osapuolet
(Asiakas-Pankki-Finnvera) sitoutuvat sovittuihin prosesseihin

–

Käsittelyajat muutoshakemuksilla ja Fast Track hankkeissa n. 1-3 vrk ja muissa KPO hankkeissa 2-5 vrk
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Finnveran rahoitus koronakriisissä
Finnveralla on valmius kasvattamalla merkittävästi yritysrahoitustaan auttaa
pankkeja rahoittamaan terveet yritykset yli kriisistä.
Rahoitettavilla yrityksillä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan
edellytykset.
Perusperiaate ”Pankit jakaa ja Finnvera takaa”.
Käynnistä rahoitusneuvottelut aina ensin oman pankkisi kanssa.
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Finnveran ratkaisut koronaviruksen
aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin
Maksuohjelmamuutokset
– Finnveran takaamiin vastuisiin

– Finnveran suoriin lainoihin

Käyttöpääomarahoitus (yritykset liikevaihto enintään 300 Meur)
– Kolme erilaista rahoitusprosessia

Käyttöpääomarahoitus (suuret yritykset liikevaihto yli 300 Meur)
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Finnveran ratkaisut koronaviruksen
aiheuttamiin yritysten KPO -rahoitustarpeisiin
Yritykset liikevaihto enintään 300 Meur
– Ensisijainen takausprosessi riippuu haettavan rahoituksen määrästä
•

Alle 150.000 eur

=> Alkutakaus ja Pk-takaus

 PANKKI HAKEE TAKAUSTA ASIAKKAAN PUOLESTA

•

150.000 – 1.000.000 eur

=> FastTrack –menettely

 ASIAKAS HAKEE TAKAUSTA PANKIN OHJEIDEN MUKAAN

•

Yli 1.000.000 eur

=> Finnvera takaus

 NEUVOTTELUT ASIAKAS JA PANKKI FINNVERA OSALLISTUU TARVITTAESSA

Yritykset liikevaihto yli 300 Meur
–
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Kriisin aikainen erityisvaltuus rahoittaa suuria yrityksiä tietyin edellytyksin
•

Käyttötarkoitus maksuvalmiuden tilapäinen turvaaminen

•

Pankit järjestävät ja strukturoivat rahoituksen

•

Finnveran instrumenttina takaus, jonka enimmäismäärä on 80% luotosta

•

Finnveran osuus rahoituksesta enintään 30meur yhdestä asiakaskokonaisuudesta

Finnveran korona -takaukset pähkinänkuoressa
Alkutakaus on 80% takaus pankille enintään 100.000 euron velkakirjalainaan. Alkutakaus on tarkoitettu
alle kolme vuotta toimineille yrityksille. Edellyttää omistajan rajattua takausta Finnveralle.
Takausprovisio 1,75% p.a. ja toimitusmaksu 0,1% tai vähintään 50 eur.
Pk-takaus on 80% takaus pankille enintään 150.000 euron velkakirjalainaan. Pk-takaus on vakuudeton
ja se on tarkoitettu yli 3 vuotta toimineille yrityksille. Takausprovisio on hakijan ratingista riippuen 0,95%
tai 1,75% p.a. ja toimitusmaksu 0,1% tai vähintään 50 eur.
PANKKISI TOIMII PUOLESTASI FINNVERAN ALKU- JA PK-TAKAUKSEN HAKIJANA!
Fast Track -takauksen myöntämisessä olemme sopineet pankkien kanssa nopeutetusta Finnvera –
takauksen käsittelystä. Fast Track menettelyssä Finnveran takausosuus on 80 %. Takausta voi hakea
150.000 – 1.000.000 euron suuruiselle velkakirjalainalle. Finnveran Fast Track -takaus on vakuudeton.
Takausprovisio 1,75% p.a. ja toimitusmaksu 400 eur.
PANKKISI OHJEISTAA SINUA HAKEMAAN FAST TRACK TAKAUSTA!
Finnveralla on mahdollisuus rahoittaa poikkeustilanteessa myös suuria yrityksiä (liikevaihto yli 300
Meur). Finnvera osuus rahoituksesta on enintään 30 Meur ja takausosuus enintään 80%. Rahoituksen
ehdot sovitaan tapauskohtaisesti.
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Ota ajoissa yhteys omaan pankkiisi
- Finnvera takaa, pankki jakaa…
Suosittelemme asiakkaitamme toimimaan seuraavasti:
 Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman
pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella, joka on
poikkeustilanteessa ensisijainen ratkaisu.
 Finnvera ja pankit ovat sopineet nopeutetuista prosesseista Finnveran takauksen
hakemiseksi. Pankit ohjeistavat asiakkaitaan Finnveran rahoituksen
hakemisessa.
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 Takaushakemusten suuren määrän vuoksi suoria lainahakemuksia ei oteta
vastaan ja eikä käsitellä toistaiseksi.

Kiitos.
Mikko Vänttinen
mikko.vanttinen@finnvera.fi
050 522 5621
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