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Finnvera täydentää
rahoitusmarkkinoita ja
auttaa suomalaisia
luomaan uutta.



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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Pk-rahoitus

2,5
mrd. €

Viennin rahoitus

22,2
mrd. €

VASTUUKANTA KONSERNIN TASE
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ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ

27 300 375

10,3
mrd. €

Tarjotut vientitakuut ja
erityistakaukset
1.1.–31.12.2017

7 512 milj. €

Tarjottu pk- ja midcap-
rahoitus

1.1.–31.12.2017

962,4 milj. €

Avainluvut 31.12.2017



Finnveran alueet ja
toimipisteet
Etelä-Suomi

Helsinki, Lappeenranta

Itä-Suomi
Joensuu, Jyväskylä,
Kuopio, Mikkeli

Länsi-Suomi
Pori, Turku, Vaasa
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www.finnvera.fi
Puhelinpalvelu 029 460 2580

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, Rovaniemi

Sisä-Suomi
Lahti, Seinäjoki,
Tampere



Pk-rahoitus
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Paikalliset pienyritykset

Tarjoamme aloittaville ja
toimiville pienyrityksille

rahoitusratkaisut nopeasti
ja tehokkaasti.

Keskeiset tunnusluvut 6/2017
Asiakasmäärä: 17 551

Myönnetty rahoitus: 77 Me
Vastuukanta: 373 Me

Kotimarkkinoille
keskittyvät yritykset

Rahoitamme yritysten
uudistumista, investointeja

ja kasvua alueelliset
kehittämistavoitteet

huomioiden.

Keskeiset tunnusluvut 6/2017
Asiakasmäärä: 9 079

Myönnetty rahoitus: 256 Me
Vastuukanta: 1 318 Me

Kansainvälistymällä
kasvua hakevat yritykset

Tarjoamme kasvuyrityksille
Finnvera-konsernin
rahoituspalveluja

yhteistyössä muiden
TEM-toimijoiden kanssa.

Keskeiset tunnusluvut 6/2017
Asiakasmäärä: 1 114

Myönnetty rahoitus: 221 Me
Vastuukanta: 829 Me



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



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%



Team Finland -yhteistyö Finnverassa
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Asiakas/
Asiakaskokemus

Pankit/
markkinaehtoiset

rahoittajat

FINNVERA Business Finland
(Tekes ja Finpro)

ELY
TE-toimistot

Muut Team
Finland -toimijat

Team Finland-
yhteistyö

Heidi Nousiainen 11.8.2017



Vientikaupan vakuudet ja
valmistusaikainen rahoitus



Tuotteet pankille – vientitakaukset

Suojaavat pankkia viejään liittyviltä luottoriskeiltä

Kun ostaja vaatii viejältä vakuuksia vientikaupan eri vaiheisiin
– Finnveran vastatakaus pankin viejän puolesta myöntämiin

tarjous-, ennakon-, toimitus- ja takuuajan takauksiin

Kun viejä tarvitsee käyttöpääomarahoitusta
– Finnveran takaus pankin viejälle myöntämään valmistuksenaikaiseen tai

toimituksen jälkeiseen (ostajan maksuaika) käyttöpääomarahoitukseen



Suojattavat riskit
Poliittinen riski

– Rajoitukset valuutan siirrossa tai
vaihdossa

– Valtion maksukyvyttömyys

– Viranomaisten pakkolunastukset

– Sota, kapina tai muu poikkeustila

Kaupallinen riski

– Vastapuolen maksukyvyttömyys tai
maksuhaluttomuus
(ostaja / pankki / projekti)



Maaluokituskartta
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http://www.finnvera.fi/Vienti/Vientitakuutoiminta/
Maaluokitukset-ja-maaluokituskartta



100 % ennakolla

Ostajalle maksuaikaa myydä

90 pv

Kaksi ääriesimerkkiä ostajan kassavirroista

Valmistusaikainen
rahoitus -?

Luottoriski?
<---Diskonttaus?----



Tavanomaiset maksupostit

Ostajarahoituksen maksupostit

6 kk

3 vuoden luotto

Toinen ääriesimerkki ostajan kassavirroista

Valmistusaikainen
rahoitus -?

Rahoitusinstrumentti -?



Finnveran vientikaupan rahoitus –kampanja
Suunnitteilla olevan VKR-kampanjan tavoitteena on
– Varmistaa että pk-yritykset tuntevat ja osaavat käyttää erilaisia viennin rahoitusinstrumentteja
– Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä viennissä ja  lisätä pk-yritysten vientiä

Finnvera järjestää viennistä kasvua hakevan pk-yrityksen avainhenkilöille yrityksen
tarpeisiin räätälöidyn vientikaupan rahoitus –pajan, jossa käydään läpi:

VKR-pajan järjestäminen on Finnveran maksutonta asiakaspalvelua

Instrumentit ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan
sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen  ja toimitusvakuuksiin

Miten pk-yritys voisi hyödyntää näitä instrumentteja vientikaupoissaan?

Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään?



Näin päästään eteenpäin

Yhteydenotto Finnveraan ja pankkiin
mahdollisimman varhain!
– Viennin kohdemaa
– Kauppahinta
– Osapuolet: ostaja, ostajan pankki,

viejän pankki
– Ostajan (tai muun riskinkohteen)

taloudelliset tiedot
– Maksuaika ja -tapa / rahoitusinstrumentti
– Minkä tyyppinen suomalainen intressi

kauppaan liittyy?

Etukäteissuunnittelu on keskeisintä!



Finnveran palvelukanavat
Neuvonta ja rahoituksen hakeminen

Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15
029 460 2580 (suomeksi)
029 460 2581 (ruotsiksi)
029 460 2582 (englanniksi)
Rahoittajat-extranet: alkutakaushakemus ja
viestin lähettämismahdollisuus tietoturvallisesti
sähköisen asioinnin kautta.
Sähköposti: hakemukset@finnvera.fi
www.finnvera.fi


