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Finnvera täydentää
rahoitusmarkkinoita ja
auttaa suomalaisia
luomaan uutta.
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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 elinkeino-
ministeriön elinkeino- ja innovaatio-
osasto

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
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Finnveran alueet ja
toimipisteet
Etelä-Suomi

Helsinki

Sisä-Suomi
Jyväskylä, Tampere

Lounais-Suomi
Pori, Turku

Kaakkois-Suomi
Lahti, Lappeenranta,
Mikkeli

21.11.20164

Pohjanmaa
Seinäjoki, Vaasa

Savo-Karjala
Joensuu, Kuopio

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu,
Rovaniemi

www.finnvera.fi
Puhelinpalvelu 029 460 2580



Pk-rahoitus

2,7
mrd. €

Viennin rahoitus

16,5
mrd. €

VASTUUKANTA KONSERNIN TASE
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ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ

28 640 367

9,2
mrd. €

Tarjotut vientitakuut ja
erityistakaukset
1.1.–30.6.2016

1 124 milj. €

Tarjottu pk-rahoitus
1.1.–30.6.2016

584 milj. €

Avainluvut 30.6.2016



Suuryritykset

Kasvavat ja
kansainvälistyvät

yritykset
Kotimarkkina-

yritykset
Paikalliset

pienyritykset

Finnveran rahoitustoiminta
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PK-YRITYKSET SUURYRITYKSET

ASIAKKAAT

Lainat, takaukset, pääomasijoitukset Luottovakuutus, ostajaluototakuut,
korontasaus, luottomuotoinen viennin rahoitus

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä
tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita.



Pk-rahoitus
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Paikalliset pienyritykset

Tarjoamme aloittaville ja
toimiville pienyrityksille

rahoitusratkaisut nopeasti
ja tehokkaasti.

Keskeiset tunnusluvut 6/2016
Asiakasmäärä: 18 290

Myönnetty rahoitus: 78 Me
Vastuukanta: 366 Me

Kotimarkkinoille
keskittyvät yritykset

Rahoitamme yritysten
uudistumista, investointeja

ja kasvua alueelliset
kehittämistavoitteet

huomioiden.

Keskeiset tunnusluvut 6/2016
Asiakasmäärä: 9 286

Myönnetty rahoitus: 278 Me
Vastuukanta: 1 432 Me

Kansainvälistymällä
kasvua hakevat yritykset

Tarjoamme kasvuyrityksille
Finnvera-konsernin
rahoituspalveluja

yhteistyössä muiden
TEM-toimijoiden kanssa.

Keskeiset tunnusluvut 6/2016
Asiakasmäärä: 951

Myönnetty rahoitus: 228 Me
Vastuukanta: 802 Me

15.9.2015



Finnveran rahoitusperiaatteet –
Pk-rahoitus

Painopisteenä on aloittavien,
kasvavien ja kansanvälistyvien
yritysten sekä yritysten
muutostilanteiden rahoittaminen
– Näihin liittyviin hankkeisiin voidaan

ottaa tavallista enemmän riskiä
(esim. suuremmat rahoitusosuudet
tai suurempi liiketoimintariski)

Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään
riittävää omarahoitusosuutta,
joka arvioidaan hankekohtaisesti

Rahoitus perustuu ensisijaisesti
yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin
ja riskinjakoon muiden rahoittajien
kanssa
– Luottokelpoisuus arvioidaan osana

yritystutkimusta

Finnvera ei voi olla yrityksen
päärahoittaja
– Poikkeus: mikroyrityksille voidaan myöntää

enintään 50 000 euroa pienrahoitusta

8 15.9.2015



Finnveran rahoitusperiaatteet –
Pk-rahoitus

Finnveran lainoja ja takauksia
voidaan käyttää yritysten uusiin
rahoitustarpeisiin
– Muiden rahoittajien vastuita ei voi

konvertoida Finnveran vastuiksi

Finnvera ei rahoita rakentamisen
perustajaurakointia, vuokra-asuntojen
rakentamista, rahoitus-, sijoitus- ja
vakuutusalalla toimivia yrityksiä eikä
varsinaista maa- ja metsätaloutta
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EU:n valtiontukisäännökset
asettavat rajoituksia Finnveran
rahoitustoiminnalle
– EU:n pk-yritysmääritelmä
– Tukikumulaatio voi vaikuttaa hintaa

korottavasti
– EU:n määritelmän mukaiset

vaikeuksissa olevat yritykset

15.9.2015



Pk-rahoituksen painopistealueet
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- yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet

Aika

Yrityksen
alkuvaihe

Kasvu-
vaihe

Kypsyysvaihe

Omistus-
vaihdokset

Taantuminen,
toiminnan

tervehdyttäminen
ja uusi kasvu

Rahoitustarpeet ja -ratkaisut vaihtelevat muutostilanteen mukaan

Yrityksen
koko

Kansain-
välistyminen

15.9.2015



Finnveran rahoituspalvelut
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Alkutakaus q alle 3 vuotta vanhalle yritykselle
q vastuuosuus max. 80% tai 80t€
q ei omarahoitusosuutta

Pienrahoitus q max. 50.000 €
q voi olla ainoa rahoittaja
q sekä aloittaville että toimiville yrityksille.

Finnvera-lainat q kaikille yrityksille
q Max. 30M€
q Laina-aika max. 15 vuotta

Finnvera-takaukset q Luoton takaus
q Toimitustakaukset, factoring
q Vientitakuut
q Kv-takaus

Yrittäjälaina q osakkaan hlökohtainen laina
q Max. 100t€
q Laina-aika max. 10vuotta
q Omarahoitusosuus 20%



Liite 1. Yleisimmät vientikaupan maksutavat,
joilla viejä voi tehostaa kassanhallintaansa

Ostajalle annettu maksuaika

Maksutapa Lyhyt, alle 2 vuotta Pitkä, yli
2 vuotta

Vientituote Kassanhallinnan
tehostamiskeino viejälle

Finnveran vientitakuu
vastapuoliriskin suojaksi

Avoin tililuotto
(myynti laskua vastaan)

x Kulutustavara,
koneet ja laitteet

Myyntisaatavien myynti
pankille

Vientisaatava- tai luottoriskitakuu
viejälle, joka voi siirtää takuun

korvausoikeuden pankille

Ulkomaan perittävät

C/D Cash Against Documents

C/A Cash Against Acceptance
(Ostaja saa asiakirjat haltuunsa
hyväksyttyään asetteen ja saa näin
mahdollisesti maksuaikaa)

x

x x

Kulutustavara,
koneet ja laitteet

Kulutustavara,
koneet ja laitteet

Käteiskauppa

Vientivekselien diskonttaus

Vientisaatava- tai luottoriskitakuu
viejälle, joka voi siirtää takuun

korvausoikeuden pankille

Ostajaluottotakuu pankille

Vahvistettu remburssi

Vahvistettu avistaremburssi (Confirmed
Documentary Credit, D/C, L/C at sight)

Vahvistettu maksuajallinen remburssi
(Confirmed Deferred
Payment/Acceptance/Usance Documentary
Credit, D/C, L/C)

x

x

x Kulutustavara,
koneet ja laitteet

Kulutustavara,
koneet ja laitteet

Käteiskauppa

Remburssisaatavan
diskonttaus

Remburssitakuu  remburssin
vahvistajapankille

Remburssitakuu remburssin
vahvistajapankille

Vientiluotot (velkakirjaluotot)

Ostajaluotot
(ostajan suora luototus)

x Suuret projekti- ja
laitetoimitukset,

alusrahoitus

Käteiskauppa Ostajaluottotakuu pankille



Pankin erilaiset ratkaisut Finnvera Lisätietoja

Viejän valmistusaikainen ja toimituksen jälkeinen käyttöpääoman
rahoitus

Takaus (vientitakaus) Finnveran takausosuus on taattavasta luotosta tai
luottolimiitistä yleensä noin 50 %.

Toimitussopimuksiin liittyvät takaukset (ennakon-, tarjousajan,
toimitus- ja takuuajan takaukset)

Toimitustakauslimiitin ja pankkitakauksen
vastatakaukset

Finnveran takausosuus on taattavasta sitoumuksesta
yleensä noin 50 %.

Rahoitusta pk-yrityksen etabloitumishankkeeseen tai olemassa
olevan tytäryrityksen liiketoiminnan kehittämiseen

Pankkitakauksen vastatakaus, takaus tai
laina

Rahoitusta suomalaiselle emoyhtiölle tytäryhtiön
perustamiseen ulkomaille, osuuden ostamiseen
ulkomaisesta yrityksestä, ulkomaisen tytär- ja osakkuus-
yrityksen tai toimipaikan laajentamiseen tai
kehittämiseen. Välitysmuotona useimmiten osake-
pääoma tai osakaslaina. Finnveran takausosuus on
taattavasta sitoumuksesta yleensä noin 50 %.

Yrityksen ulkomaisen investointihankkeen
rahoitus

Investointitakuu Takuu antaa turvaa investoinnille kohdemaan poliittista
epävakautta vastaan. Pankkilainan takuukate 100 %
poliittisen riskin osalta.

Liite 2. Rahoitusratkaisuja vientiin ja
kansainvälistymiseen



Kun ideasi kantaa,
hae rahoitusta meiltä.
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