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Finnvera täydentää 
rahoitusmarkkinoita ja 
auttaa suomalaisia 
luomaan uutta. 
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Vaikuttavuus
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Kumppanuus
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Kannattavuus
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Rahoitusperiaatteet 

Rahoitus perustuu yrityksen 
luottokelpoisuuden arviointiin

Rahoitamme yhdessä kaupallisten 
rahoittajien kanssa - ei yleensä 
päärahoittajaroolia.

Painopisteenä on aloittavien, 
kasvavien ja kansanvälistyvien 
yritysten sekä yritysten 
muutostilanteiden rahoittaminen

Voimme ottaa kaupallista rahoittajaa 
suurempaa riskiä. Valtio kattaa osan 
luottotappioista. Tappio kannasta n. 3.5 %.
Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään riittävää 
omarahoitusosuutta, 
joka arvioidaan hankekohtaisesti
Finnvera ei rahoita rakentamisen 
perustajaurakointia, vuokra-asuntojen 
rakentamista, rahoitus-, sijoitus- ja 
vakuutusalalla toimivia yrityksiä eikä 
varsinaista maa- ja metsätaloutta
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Avainluvut 31.12.2015

Pk‐yritykset

2,7
mrd. €

Suuryritykset

17,0
mrd. €

VASTUUKANTA
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ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ

28 450 370

Tarjotut vientitakuut ja 
erityistakaukset
1.1.–31.12.2015

6 550 milj. €

Tarjottu pk‐rahoitus
1.1.–31.12.2015

1 115 milj. €



Luottoriskitakuu

– Viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta. Takuulla katetaan joko valmistusaikana 
tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen liittyvää tai ulkomaiselta ostajalta olevaan saatavaan liittyvää 
kaupallista riskiä. Takuulla voidaan myös kattaa ostajan maasta aiheutuvaa poliittista riskiä sekä 
suvereenia riskiä kun valtio on luotonsaaja tai takaaja.

Vientisaatavatakuu

– Tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin, ja sen avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat 
saatavansa luottotappioiden varalta. Takuu kattaa ostajasta johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan 
maasta johtuvan poliittisen riskin

Ostajaluottotakuu

– Vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien 
luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja 
luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle.

Remburssitakuu

– Suojaa pankkia tämän vahvistamaan vientiremburssiin liittyviltä kaupallisilta ja/tai poliittisilta riskeiltä.
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Pankkiriskitakuu
– Suojaa kotimaisen vientiyrityksen pankkia tämän viejälle antamaan, kauppahinnan 

maksamista turvaavaan pankkitakaukseen liittyviltä riskeiltä.

Investointitakuu
– Suomalainen sijoittaja voi vakuuttaa ulkomaisen investoinnin poliittisten riskien varalta.

Vastatakuu
– Viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, 

ennakon-, toimitus- ja vastuuajan takauksia. 

Rahoitustakuu
– Vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton 

takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä. Viejää takuu auttaa viennin rahoituksen 
vakuusjärjestelyissä.
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Alkutakaus 1.4. – 31.12.2015
Alkutakauspäätöksiä 1.4.- 31.12.2015  
– tehty yhteensä 1 210  kpl 

• sis. rauenneet päätökset 68 kpl (n. 6 %)
– 1 074 kpl myönteisiä päätöksiä 
– 136 kpl kielteisiä päätöksiä (hylkyjen osuus n. 11 %)
– käsittelytahti talotasolla 

• n. 6 kpl päätöksiä / tpv.
• Arvioitu myöntäminen vuositasolla n. 1 500 kpl/v
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Finnveran alueet ja 
toimipisteet
Etelä-Suomi

Helsinki

Sisä-Suomi
Jyväskylä, Tampere

Lounais-Suomi
Pori, Turku

Kaakkois-Suomi
Lahti, Lappeenranta, 
Mikkeli
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Pohjanmaa
Seinäjoki, Vaasa

Savo-Karjala
Joensuu, Kuopio

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, 
Rovaniemi

www.finnvera.fi
Puhelinpalvelu 029 460 2580



Finnvera Etelä‐Suomi 
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