
Mitä vähemmän riskejä, sitä 
paremmat yöunet – rahoituksen 
suunnittelu osana vientitoimintaa 

Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä (ARVI) -seminaari

25.10.2018

Laura Laine, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj



Finnvera
Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja virallinen vientitakuulaitos

Täydentää rahoitusmarkkinoita ja yksityisen sektorin tarjoamia palveluita

• ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa yrityksen rahoitukseen liittyvää riskiä

• ei kilpaile luottovakuuttajien kanssa

Team Finland -toimija

Painopisteenä aloittavien, kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten sekä 

yritysten muutostilanteiden rahoittaminen

Finnvera rahoittaa kannattavaa liiketoimintaa

Rahoitus on vastikkeellista



Finnveran rooli yritysten viennin rahoituksessa
Pk-yritysten 

� viennin käyttöpääoman rahoitus

� ennakkomaksujen takaukset

� ostajariskien hallinta ja ostajarahoitus viennissä

Suuryritysten

� ostajariskien hallinta ja ostajarahoitus viennissä

- Finnvera on pk-yrityksen vientikaupan rahoitusjärjestelyissä luottoriskin takaajana 
= vientitakaus

- Finnveran vientitakuilla katetaan ulkomaiseen sopimuskumppaniin liittyviä 

kaupallisia luottoriskejä ja kohdemaan poliittisia riskejä
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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



Viennin
rahoitus

Vientituotteiden valmistuskustannusten

rahoittaminen

Vientitoimituksiin tarvittavien

raaka-aineostojen ja alihankintojen

rahoittaminen

Viennin toimituksen jälkeisen

käyttöpääoman rahoittaminen

Toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet



100 % ennakolla

Ostajalle maksuaikaa myydä

Sopimus Toimitus

ToimitusSopimus

Kaksi ääriesimerkkiä ostajan kassavirroista

Valmistusaikainen 
rahoitus

Luottoriski

<---Diskonttaus?----



Tavanomaiset maksupostit

Ostajarahoituksen maksupostit

Sopimus Toimitus

ToimitusSopimus

Maksuaikaa

Toinen esimerkki ostajan kassavirroista

Valmistusaikainen 
rahoitus 

Ennakkomaksun 
takaus

Luottovakuutus



Finnvera-takaus
Investointien ja käyttöpääoman 
rahoittamiseen

Pankin, rahoitus- tai vakuutusyhtiön 
antamien lainojen ja pankkitakausten 
vakuudeksi

Helpottaa pk-yrityksen vieraan pääoman 
ehtoisen rahoituksen saatavuutta

Taattavat instrumentit: Luotto, luotollinen tili, 

luottolimiitti, factoring, pankkitakaus, 

pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

Takausprovisioon vaikuttavat yrityksen 
kannattavuus ja taloudellinen asema, 
toiminnallinen riski sekä vakuus
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Tarvitsetko 
suojaa
viennin 
riskeiltä?

Ulkomaisesta ostajasta aiheutuvan 

kaupallisen riskin ja ostajan maan

poliittisen riskin kattaminen

Ulkomaille tehtyjen investointien

vakuuttaminen

Rahoituksen järjestäminen ja maksuajan

myöntäminen ulkomaiselle ostajalle 

V I E N T I TA K U U T



Suojattavat riskit
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Poliittinen riski

– Rajoitukset valuutan siirrossa tai 
vaihdossa

– Valtion maksukyvyttömyys

– Viranomaisten pakkolunastukset

– Sota, kapina tai muu poikkeustila

Kaupallinen riski

– Ostajan maksukyvyttömyys tai 
maksuhaluttomuus



Vientitakuut viejille: 
luottovakuutus

Luottoriskitakuu 

– Vakuutus luottotappioiden varalta 
valmistusaikana tai toimituksen jälkeen

Vientisaatavatakuu

– Vakuutus luottotappioiden varalta 
toimituksen jälkeisessä lyhyen 
maksuajan viennissä

Voidaan käyttää vakuutena laskusaatavien 
rahoittamisessa (factoring)

https://www.finnvera.fi/Tuotteet/Vientitakuut/Luottoriskitakuu

https://www.finnvera.fi/Tuotteet/Vientitakuut/Vientisaatavatakuu
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Myyntisaatavien turvaaminen

Suojaa luottotappiolta

– Takuun perusteella viejällä on oikeus saada korvaus, jos viejä 

ei ole saanut maksua toimitussopimuksen mukaan erääntyneestä 

ja riidattomasta saatavasta.

– Toimituksen jälkeistä takuuta haetaan ennen toimitusta. Valmistusajankin kattava 

takuu haetaan ennen sopimuksen solmimista.

Takuut voidaan myöntää yksittäiselle vientikaupalle tai limiittinä jatkuville toimituksille.

Ei kata viejän sopimusrikkomuksesta aiheutuvia tappioita

Takuun korvausoikeuden voi siirtää pankille luoton vakuudeksi.
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Vientisaatavatakuun 
hyöty – esimerkki 

Luottoraja myynnissä ostajalle 100 000 €

Luottotiedot ostajasta 150 €

Käsittelymaksu                     150 €

Takuumaksu 750 €

(3 kk maksuaika: 0,40 - 0,75 % flat)

Kustannukset yhteensä     1 050 €

Korvaus, kate 90 %      90 000 €

- 1 050 €

88 950 €

Viejän tappio 11 050 € (…vai 100 000 ??)



Vientitakuiden 
yleiset edellytykset

Riskinkohteen luottokelpoisuus

Suomalainen intressi

OECD-vientiluottosopimuksen 

ehdot kahden vuoden tai 

pidemmälle maksuajalle
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Maaluokituskartta

http://www.finnvera.fi/Vienti/Vientitakuutoiminta/

Maaluokitukset-ja-maaluokituskartta



Finnveran poikkeuslupa EU-rahoituksiin

EU-lainsäädäntö rajoittaa alle 2 vuoden maksuajan vientitakuiden myöntämistä

– Pääsääntöisesti vientitakuita ei voida myöntää läntisiin teollisuusmaihin suuntautuvaan 
vientiin.

– Suomi on hakenut ja saanut poikkeusluvan vuoden 2020 loppuun asti seuraaville 
markkinapuutealueille: 

• 1. hakijana pk-yritys, jonka vuotuinen vienti on alle 2 milj. euroa tai

• 2. luottovakuutusta haetaan yksittäiseen vientikauppaan, jonka riskiaika on ainakin 181 päivää.

Ensisijaisesti vakuutusturvaa haetaan yksityisiltä luottovakuuttajilta. Jos riittävää turvaa ei ole saatavilla, 

viejä voi hakea takuuta Finnveralta. Finnvera arvioi ostajan luottokelpoisuuden

Yli 2 vuoden maksuajan vientitakuissa ei EU:n rajoituksia
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Ei pelkästään hyvät yöunet 
-

myös kilpailukykyä,
jopa kilpailuetua



31.10.2018 Luottamuksellinen / Tekijä18



Vientikaupan rahoituskampanja
Ratkaisuja ostajariskin hallintaan ja ostajarahoitukseen

Tavoitteena parantaa pk-yritysten

kilpailukykyä viennissä

– Perustietoutta maksutavoista, 
riskeiltä suojautumisesta ja
maksuajan rahoittamisesta
https://www.finnvera.fi/vienti/pk-yrityksen-
vientikauppojen-rahoitus

– Seminaareja ja webinaareja
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

– Vientikaupan rahoitus -paja
yksittäisen pk-yrityksen avainhenkilöille

Kohderyhmänä kasvuhakuiset, 

suoraa vientiä harjoittavat pk-yritykset

Tiivistä yhteistyötä pk-yritysten vientiä

rahoittavien pankkien ja Suomessa

toimivien luottovakuuttajien kanssa



Vientikaupan 
rahoituskiertue 
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Finnvera ja Kauppakamarit yhteis-

työssä pankkien ja luottovakuuttajien 

kanssa:

– Pankit: Danske Bank, Handelsbanken, 
Nordea ja OP

– Luottovakuuttajat: Atradius, Euler
Hermes, Coface ja Tryg Garanti

Yrityscaseja & eksperttipuheenvuoroja

Maksuton tilaisuus 10 paikkakunnalla 

syys-/marraskuussa 2018

Kiertue jatkuu keväällä 2019

Rovaniemi 7.11.
Oulu 9.11.
Turku 13.11.
Lappeenranta 21.11.
Joensuu 27.11.



Pk-yrityksen vientikaupan rahoituspaja 

Finnvera järjestää viennistä kasvua hakevan pk-yrityksen avainhenkilöille yrityksen 

tarpeisiin räätälöidyn vientikaupan rahoituspajan, jossa käydään läpi:

Tavoitteena on että pk-yritys saa käyttöönsä työkaluja vientimyyntinsä kehittämiseen

Pk-yrityksen pankin ja/tai luottovakuuttajan edustajat ovat tervetulleita pajaan

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?



Lisätietoja Finnveran 
vientikaupan rahoitus-
kampanjasta ja -pajasta: 

Erno Ihto

029 460 2529

@ErnoIhto

erno.ihto@finnvera.fi



Kiitos.

Laura Laine

laura.laine@finnvera.fi

www.finnvera.fi


