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Finnveran takaukset yrityksen akuutteihin 
käyttöpääomatarpeisiin

Keskitämme käyttöpääomarahoituksen myöntämisen alku- ja pk-takaukseen, jotta 

saamme mahdollisimman monta hanketta käsiteltyä niin nopeasti kuin mahdollista.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille. Lainamäärä 

enintään 100 t€, josta Finnvera takaa 80 %. Ei maksuhäiriömerkintöjä. Pankki 

hakee takausta.

Pk-takaus soveltuu yli kolme vuotta toimineille yrityksille. Lainan määrä 150 t€, jos 

Finnvera takaa 80 %. Ei maksuhäiriömerkintöjä. Pankki hakee takausta.

Mikäli alku- tai pk-takaus ei sovellu yritykselle voi yrittäjä hakea Finnvera-takausta 

ns. fast track -menettelyllä.
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Kevennetyt ehdot ja nopeutettu käsittely Finnvera-
takauksen myöntämisessä ns. fast track -menettelyllä

Finnveran takausosuus nostettiin 80 %:iin ja vakuusvaatimuksesta on 

luovuttu. 

Finnvera takauksen fast track -menettely koskee pankin myöntämää 

150 000–1 000 000 euron suuruista käyttöpääomalainaa.

– fast track -kriteerit täyttävät Finnvera-takaukset käsitellään nopeutetulla menettelyllä ja 

asiakkaalta edellytetään, että takauksesta on sovittu pankin kanssa. 

Yritystä koskevat edellytykset fast track -takauksen käytölle:

– Yritys on Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luokituksessa vähintään A-luokan yritys.

– Yritys ei toimi Finnveran toiminnan kannalta kielletyillä toimialoilla (harjoita varsinaista 

maatilataloutta, metsätaloutta eikä rakentamisen perustajaurakointia).

– Toiminta on ollut kannattavaa ennen suhdannekriisiä, ja yrityksellä arvioidaan olevan 

riittävä velanhoitokyky.
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Pankin lainaa koskevat edellytykset 
fast track -menettelyllä

velkakirjaluotto, määrältään 150 000–1 000 000 euroa

laina-aika enintään viisi vuotta, lyhennysvapaa enintään kaksi vuotta laina-ajan alkuun

lyhenevä maksuohjelma

– Taattavan luoton maksuohjelman tulee olla lyhenevä ja lyhennystapa tasalyhennys tai annuiteetti 

laina myönnetään suhdannekriisistä johtuvaan käyttöpääomatarpeeseen

koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi myönnetyllä rahoituksella 

ei saa konvertoida muita vastuita

pankki myöntää samalla lyhennyslykkäyksen pankin muille vastuille 

– Lisätietopyynnössä kysytään pankin toimenpiteet olemassa olevien vastuiden 

käsittelemiseksi ja niistä tulisi olla maininta luottopäätösmuistiossa. Oletus on, 

että pankki tekee/on tehnyt tarvittavat lyhennysvapaajärjestelyt nykyisille vastuille 

ennen uuden rahoituksen myöntämistä. Suositeltava lyhennysvapaa-aika on 

vähintään sama, kuin nyt myönnettävän uuden vastuun lyhennysvapaa.
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Myöntämisehdot

Finnveran omavelkainen takaus, jonka takausosuus on 80 %

takaus on vakuudeton: uutta vakuutta ei vaadita, mutta Finnveran 

hallussa olevaa yleisvakuutta ei rajata pois

takausprovisio 2,5 % p.a., toimitusmaksu noin 400 euroa
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Maksuohjelmamuutokset



Muutokset maksuohjelmiin 

Finnvera myöntää rahoittajille luvan antaa kuusi kuukautta lyhennysvapaata 

takaamiinsa lainoihin.

Finnveran suorissa lainoissa annamme enintään 12 kuukauden lyhennyksen 

lykkäyksiä
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Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15

029 460 2580 (suomeksi)
029 460 2581 (ruotsiksi)
029 460 2582 (englanniksi)

Mistä apua?

Lue koronaan liittyvä uutisemme ja 

viimeisimmät ohjeemme: finnvera.fi

finnvera.fi


