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Finnvera pähkinänkuoressa
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Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja virallinen 
vientitakuulaitos
Ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa yrityksen rahoitukseen 
liittyvää riskiä 

Täydentää rahoitusmarkkinoita ja yksityisen sektorin tarjoamia 
palveluita

Finnveran rooli pk-yritysten viennin rahoituksessa
1. Pk-yrityksen viennin käyttöpääoman rahoitus
2. Pk-yrityksen ostajariskien hallinta ja ostajarahoitus viennissä

- Finnvera on vientikaupan rahoitusjärjestelyissä luottoriskin 
takaajana. 
- Finnveran vientitakuilla katetaan kohdemaan poliittisia  ja 
ulkomaisen vastapuolen kaupallisia luottoriskejä



VKR-barometri (5/2018): Miten hyvin tunnette 
seuraavat tavat hallita ostajaan liittyviä luottoriskejä?
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VKR-barometri (5/2018): Miten hyvin tunnette 
seuraavat viennin ostajarahoitustavat?
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Pk-yritysten viennin alhainen taso: 
pk-yritykset vastaavat vain noin 16 % 
tavaraviennistä
100 suurinta viejää vastaa 2/3 Suomen 
tavaraviennistä (Tullin 2017 tilastot)

Meidän tulee rohkaista pk-yrityksiä ja
kasvattamaan vientiään

Team Finland verkoston tavoite on 
pk-viennin kaksinkertaistaminen

Pk-yritykset eivät näytä tuntevan
ostajarahoituksen ja luottoriskin
hallintatapoja (VKR-barometri 5/2018)  

Pk-yrityksille tulee tarjota perustietoja ja
neuvontaa ostajarahoituksesta ja
luottoriskien hallinnasta: 

Millaisia instrumentteja markkinoilla on 
tarjolla

Vientikaupan rahoituskampanja
Ratkaisuja ostajariskin hallintaan ja ostajarahoitukseen



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 rahoituspaja yksittäisen pk-yrityksen
avainhenkilöille

Kohderyhmänä kasvuhakuiset, 
suoraa vientiä harjoittavat pk-yritykset
Tiivistä yhteistyötä pk-yritysten vientiä
rahoittavien pankkien ja Suomessa toimivien
luottovakuuttajien kanssa

https://www.finnvera.fi/vienti/pk-yrityksen-vientikauppojen-rahoitus


Vientikaupan 
rahoituskiertue 
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Finnvera ja Kauppakamarit yhteistyössä 
pankkien ja luottovakuuttajien kanssa:

– Pankit: Danske Bank, Handelsbanken, 
Nordea ja OP

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

Yrityscaseja & asiantuntijapuheenvuoroja

Tilaisuus 10 paikkakunnalla syksyllä 2018

Kiertue jatkuu alkuvuodesta 2019

Tilaisuudet ovat maksuttomia



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?



Pk-viejän VKR-työkalupakki ostajarahoitukseen
1. Laskulla maksuaikaa ostajalle

Laskusaatavan luottovakuutus – vientisaatavatakuu viejälle
Laskusaatavan factorointi – takuun oikeuksien siirto pankille
Laskusaatavan myynti pankille – laskusaatavatakuu pankille

2. Remburssilla maksuaikaa ostajalle 
Remburssin diskonttaus pankissa – remburssitakuu pankille

3. Vekselillä maksuaikaa ostajalle
Vekselin diskonttaus pankissa – vekselitakuu pankille

4. Vientiluotolla maksuaikaa ostajalle
Pankin järjestämä ostajaluotto (velkakirja) – ostajaluotto-
takuu pankille



Vientikaupan rahoituskampanja

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita 
ja edistää suomalaista vientiä



Kiitos.

Erno Ihto
Finnvera / Pk-yritykset
029 460 2529
@ErnoIhto
etunimi.sukunimi@finnvera.fi
www.finnvera.fi


