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Rahoitusta käynnistys- ja muutosvaiheisiin, 

investointitarpeisiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Palvelumme

LAINAT JA TAKAUKSET

Vientitakuut luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. 

Varmistaa asiakasyrityksille tasavertaiset mahdollisuudet 

kilpailla kansainvälisillä markkinoilla.

VIENTITAKUUT

Kansainvälisesti kilpailukykyinen vienninrahoituspalvelu 

vientiyrityksille ja rahoituslaitoksille pääomatavaroiden 

rahoittamiseen.

VIENTILUOTOT JA KORONTASAUS



Monipuoliset palvelumme mahdollistavat sen, että asiakkaamme pystyvät 
saavuttamaan tavoitteensa – joka ei olisi muutoin mahdollista.

rahoitettua aloittavaa 
yritystä

1 600 5 800 
työpaikkaa pk- ja midcap-

rahoituksen 
myötävaikutuksella

412
rahoitettua 

omistajanvaihdosta, yhteensä 
65,3 miljoonalla eurolla

pk- ja midcap-yrityksille 
myönnettyä rahoitusta

1,1 mrd. € 1,2 mrd. €
vientitakuilla katettua 
vientiä yli 90 maahan

Vaikutamme monipuolisesti

06/2020
avainlukuja



Finnveran rooli viennin rahoituksessa
1. Pk-yrityksen viennin käyttöpääoman rahoitus

Valmistusaikainen / toimituksen jälkeinen rahoitus ja toimitusvakuudet

2. Pk-yrityksen ostajariskien hallinta ja ostajarahoitus viennissä

Myönnämmekö pk-yrityksenä itse ostajalle maksuaikaa?

Pyrimmekö järjestämään pankista rahoitusta ostajalle?
• Lisäisikö ostajarahoitus kilpailukykyämme – entä omaa riskiämme? 

• Onko ostajamme luottokelpoinen, maksukykyinen ja -haluinen?

• Mikä rahoitusinstrumentti olisi mahdollinen (viennin maksutapa ja -ehto)?

Finnvera on vientikaupan rahoitusjärjestelyissä luottoriskin takaajana. 

Finnveran vientitakuilla katetaan kohdemaan poliittisia  ja ulkomaisen 
vastapuolen kaupallisia luottoriskejä (yritys-, pankki- ja projektiriski).



Finnveran takuut ovat vastikkeellista ja niiden myöntäminen perustuu viennin kohdemaan ja 
vastapuoliriskin (ostaja / ostajan pankki) luottokelpoisuuden arviointiin

Taattujen vientikauppojen tulee hyödyttää Suomen kansantaloutta (suomalainen intressi)

Finnvera jakaa luottoriskejä viejien ja pankkien kanssa

EU-valtiontukisääntöjen vuoksi Finnvera voi kattaa alle kahden vuoden maksuajan riskejä 
EU-maissa ja muissa teollisuusmaissa erittäin rajoitetusti (poikkeuslupa pk-yritykselle)

Vientitakuista peritään takuu- ja käsittelymaksu. 
Takuumaksu perustuu riskinkohteen luottokelpoisuuteen ja riskiaikaan. 

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



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 / ostajan pankki / projekti)



Maaluokituskartta

7

https://www.finnvera.fi/vienti/vientitakuutoiminta/
maaluokitukset



Ostajarahoitus ja Finnveran vientitakuut

1. Laskulla maksuaikaa ostajalle
Laskusaatavan luottovakuutus – vientisaatavatakuu viejälle
Laskusaatavan factorointi – takuun oikeuksien siirto pankille
Laskusaatavan myynti pankille – laskusaatavatakuu pankille

2. Vekselillä maksuaikaa ostajalle
Vekselin diskonttaus pankissa – vekselitakuu pankille

3. Remburssilla maksuaikaa ostajalle
Remburssin diskonttaus pankissa – remburssitakuu pankille

(4. Vientiluotolla maksuaikaa ostajalle)
Pankin järjestämä ostajaluotto (velkakirjalaina) – ostajaluottotakuu pankille



Voiko Finnvera auttaa? –
Näillä päästään eteenpäin

Missä vaiheessa kauppaneuvottelut 
ovat? Yhteydenotto Finnveraan
mahdollisimman varhain!
– Maa

– Kauppahinta

– Maksuaika ja -tapa

– Osapuolet (ostaja, ostajan pankki, 
viejää rahoittava pankki, viejän 
ostajaa rahoittava pankki, tuote)?

– Ostajan (tai muun riskinkohteen) 
taloudelliset tiedot

– Minkä tyyppinen kotimainen intressi 
kauppaan liittyy?

– PK-viejän tarve mm. käyttöpääomaan, 
tarjoustakaukseen9



Vientikaupan rahoituspaja
Olemme järjestäneet vientiyritysten kanssa jo 500 räätälöityä vientikaupan 

rahoituspajaa (VKR). Ota yhteyttä ja sovitaan teille sopiva VKR-paja. 

Tyypillisesti paja on ajankohtainen, kun yritys 
on

• suunnittelemassa omaa vientikauppojen 
riskipolitiikkaansa

• tekemässä vientitarjousta uudelle 
asiakkaalle tai uudelle markkinalle

Pajaan osallistuvat yrityksen itsensä 
valitsemat edustajat, useimmiten

• johto, omistaja
• vientimyyjä(t)
• yhtiön taloudesta vastaava
• asiakkaan halutessa myös oman pankin edustaja

Pajassa käydään läpi

• vienninrahoituspalvelut 

• ajatuksia 
riskienhallintapolitiikasta ja 
suojautumiskeinoja 

• kv-kaupan mahdollisia esteitä ja 
ratkaisuja niihin

• mahdollisesti yrityksen omia 
pilotti-caseja, joihin mietitään 
yhdessä sopivia rahoitus- ja 
riskienhallinnan ratkaisuja



Kiitos!
Jari Mehto 
Pk-rahoitus / Kasvu- ja kansainvälistyminen
Puh:   029 460 2536 
etunimi.sukunimi@finnvera.fi

www.finnvera.fi


