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Finnvera pähkinänkuoressa

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

– Team Finland -verkosto

Finnveran tehtävänä on täydentää 

rahoitusmarkkinoita ja edistää 

rahoituksen keinoin erityisesti pk-

yritysten toimintaa ja investointeja, 

yritysten vientiä ja kansainvälistymistä 

sekä valtion aluepoliittisten tavoitteiden 

toteutumista 

Rahoituksella tavoitellaan vaikuttavuutta

– työpaikat, kilpailukyvyn parantuminen, 

vienti, kansainvälistyminen, aluetalouden 

elinvoimaisuuden lisääntyminen, 

suomalainen intressi



Finnveran alueet ja 
toimipisteet

Etelä-Suomi
Helsinki, Lappeenranta

Länsi-Suomi
Pori, Turku, Vaasa

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, Rovaniemi

Sisä-Suomi
Lahti, Seinäjoki, Tampere

Itä-Suomi

Joensuu, Jyväskylä, 

Kuopio, Mikkeli



Myönnetty rahoitus 
2019 (06/2020) 
Pohjois-Savo:

Lainat 14,3 milj.€  (6,8 milj.€) 

Takaukset 35,5 milj.€  (37,7 milj.€)

Vientitakaukset ja vientitakuut 3,5 

milj.€  (3,3 milj.€)   

Yhteensä 53,4 milj.€  (47,9 milj.€)

Uudet työpaikat 507 kpl  (301 kpl)



Rahoitusperiaatteita

Yrityksellä pitää olla kannattavan 

toiminnan edellytykset ja riittävä 

velanhoitokyky

Finnveran rahoitusosuus voi olla 

enintään 50 - 80%

– Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, 

vaan jakaa niiden kanssa yrityksen 

rahoitukseen liittyvää riskiä 

Toimialakohtaisia rajoituksia

– Ei rahoiteta rakentamisen perustajaurakointia, 

vuokra-asuntojen rakentamista tai 

saneerausta, kiinteistösijoittamista, rahoitus-, 

sijoitus- ja vakuutustoimintaa eikä varsinaista 

maa- ja metsätaloutta



Pk-rahoituksen painopistealueet         

Aika

Yrityksen 
alkuvaihe

Kasvu-
vaihe

Omistus-
vaihdokset

Taantuminen,
toiminnan 

tervehdyttäminen 
ja uusi kasvu

Kotimaan toimitukset, vientikaupat, investoinnit 

Yrityksen 
koko

Kansain-
välistyminen



Finnvera-takaus ja Finnvera-laina
Rahoitustarve: investoinnit, käyttöpääoma, yrityskaupat, toimitusvakuudet

Vakuudet ja omarahoitusosuus tapauskohtaisesti

Takausprovisioon / lainan marginaaliin vaikuttavat yrityksen kannattavuus ja 

taloudellinen asema, toiminnallinen riski sekä vakuus

Finnveran rahoitusosuus suhteessa pankkiin max. 50 - 80 %

Vähimmäismäärä 50 000 €

Finnvera-takaus

Vähimmäismäärä 10 000 €

Taattavat instrumentit: Luotto, luotollinen tili, 

luottolimiitti, factoring, pankkitakaus, 

pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

Finnvera-laina



Kansainvälistymis-
takaus ja -laina 

Suomessa toimivan pk-yrityksen 

ulkomaisten toimintojen rahoittaminen

– Rahoitustarve kohdistuu tytär- tai 

osakkuusyritykseen tai ulkomailla 

sijaitsevaan toimipaikkaan

Ulkomailla sijaitsevassa yksikössä 

oltava tuotannollista toimintaa, 

kokoonpanoa, huolto- tai 

palvelutoimintaa tms.

Finnveran rahoitusosuus suhteessa 

pankkiin max. 80 %

Rahoitus ei saa kohdistua vientiin



Kasvulaina

Yritysten merkittävät kasvu- tai 

kansainvälistymishankkeet

Yli kolme vuotta toiminnassa olleelle 

pk-yritykselle

Vieraan pääoman ehtoinen, mutta 

alisteinen seniorivelkoihin nähden

Kasvulainan osuus voi olla enintään 

30 % hankkeen kokonaisrahoituksesta

– Yrityksen omarahoitusosuuden tulee olla 

vähintään 20 % ja seniorirahoituksen 

osuuden vähintään 50 % 

Alle 3 mil.€ kasvulainoissa Finnvera voi 

toimia ainoana välirahoittajana



Vientikaupan eri vaiheissa –
maksuaikaa ostajalle, nopeampaa kassavirtaa myyjälle ja suojaa riskeille

SOPIMUS TOIMITUS

Viejän valmistusaika Ostajan maksuaika

Riski kaupan keskeytymisestä

Viejäriski, poliittiset eli maariskit, pankkiriski, ostajan maksukyky ja maksuhalu

Muut riskit; mm. juridiset riskit, kilpailu ja tuotteen myytävyys, kuljetus, valuuttariski, hyödykeriski

LUOTTORISKITAKUU JA REMBURSSITAKUU

VIENTISAATAVATAKUU, VEKSELITAKUU JA LASKUSAATAVATAKUU

TARJOUS



Finnveran rooli viennin
rahoituksessa

Finnveran tavoitteena on mahdollistaa 

tasavertaiset kilpailuedellytykset

– Viennin kilpailukyvyn turvaaminen

– Pk-viennin lisääminen

Finnvera jakaa luottoriskejä viejien ja 

pankkien kanssa

– Valmistuksen aikainen ja/tai toimituksen 

jälkeinen käyttöpääomarahoitus

– Toimitusvakuudet

– Ostajalle annettu maksuaika -> 

ostajariskin kattaminen vientitakuilla 

toimituksen jälkeen



Finnveran vientitakuilla 
katettavat riskit

Poliittinen riski

– Rajoitukset valuutan siirroissa tai 

vaihdossa

– Valtion maksukyvyttömyys

– Viranomaisten pakkolunastukset

– Sota, kapina tai muu poikkeustila

Kaupallinen riski

– Vastapuolen maksukyvyttömyys tai 

maksuhaluttomuus (ostaja / ostajan pankki / 

projekti)



Finnveran vientitakuiden myöntäminen perustuu viennin kohdemaan ja vastapuoliriskin
(ostaja / ostajan pankki) luottokelpoisuuden arviointiin

Taattujen vientikauppojen tulee hyödyttää Suomen kansantaloutta (suomalainen intressi)

OECD vientiluottosopimus säätelee 2 vuotta ja sitä pidempiä vientiin sidottuja luottoja.

EU-lainsäädäntö rajoittaa alle 2 vuoden maksuajan vientitakuiden myöntämistä. Pääsääntöisesti 

vientitakuita ei voida myöntää läntisiin teollisuusmaihin suuntautuvaan vientiin (määräaikainen 

poikkeuslupa pk-yrityksille).

Kaupallinen riski
liittyy ostajaan, luotonsaajaan tai takaajaan

yleensä 75–95 %

Poliittinen riski
liittyy ostajan tai luotonsaajan maahan

yleensä 75–100 %

Finnveran takuukate

Finnveran vientitakuiden reunaehtoja



Vientitakuut viejille –
luottovakuutus

Vientisaatavatakuu

– Vakuuttaa vientikaupassa syntyneen

saatavan

– Ostajalle maksuaikaa

– Viejälle varmuus kauppahinnan saamisesta

Luottoriskitakuu

– Vakuuttaa myös valmistuskustannukset

siltä varalta, että kauppa peruuntuu

viejästä riippumattomista syistä

valmistusaikana

Takuuta voidaan käyttää vakuutena, 

kun pankki rahoittaa laskusaatavat



Vientitakuut 
luotonantajille:

Remburssitakuu

Laskusaatavatakuu

Vekselitakuu

Ostajaluottotakuu

Pankkiriskitakuu

Rahoitustakuu



Vientikaupan rahoitus -
kampanja

Tavoitteena on parantaa pk-yritysten 

kilpailukykyä viennissä sekä varmistaa, että 

yritykset tuntevat ja osaavat käyttää erilaisia 

viennin rahoitusinstrumentteja 

Yrityksen avainhenkilöille järjestetään yrityksen

tarpeisiin räätälöity VKR-paja, jossa käydään

läpi:

– Instrumentit ulkomaisten ostajien rahoitukseen

ja ostajariskin hallintaan sekä viennin

käyttöpääomarahoitukseen ja toimitusvakuuksiin

– Miten yritys voisi näitä instrumentteja hyödyntää

vientikaupoissaan

– Millainen luottopolitiikka yrityksellä voisi olla 

viennissään



Kiitos

www.finnvera.fi

Puhelinpalvelu 029 460 2580

anne.alvejarvi@finnvera.fi

029 460 2553

http://www.finnvera.fi/
mailto:anne.alvejarvi@finnvera.fi

