
Finnvera Oyj

› Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka 
täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja 

› Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy 
ovat Suomen virallisia vientitakuulaitoksia, 
Export Credit Agency (ECA)

› Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa 
työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto

› Tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan eri vaiheisiin 

› Rahoittaa kannattavaa liiketoimintaa, rahoitus on vastikkeellista

› Ei kilpaile pankkien kanssa vaan jakaa pankin kanssa yrityksen 
rahoitukseen liittyvää riskiä, täydentää rahoitusmarkkinoita
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Finnveran rahoitustoiminta
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Asiakkaat

Kasvavat ja 
kansainvälis-
tyvät yritykset

Kotimarkkina-
yritykset

SuuryrityksetPaikalliset 
pienyritykset

Pk-yritysrahoitus
Lainat, takaukset, pääomasijoitukset

Viennin rahoitus
Luottovakuutus, ostajaluottotakuut, 
korontasaus, luottomuotoinen viennin rahoitus



Finnveran rooli

Tavoitteena on rahoituksen keinoin edistää

› pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa

› yritysten kansainvälistymistä ja vientiä

› valtion aluepoliittisten tavoitteiden 
toteutumista

Onnistumisen mittareita ovat

› syntyneiden aloittavien ja kasvuyritysten määrä

› syntyneiden uusien työpaikkojen määrä

› vientitakuilla katetun viennin osuuden kehitys Suomen 
kokonaisviennistä
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Avainluvut 30.6.2013

Pk-yritysrahoitus

3,0
mrd. euroa

Viennin rahoitus

10,7
mrd. euroa

Tarjottu pk-yritysrahoitus
1.1.–30.6.2013

421 milj. euroa

Vastuukanta

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten
toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla
lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja 
vientitakuita.

Tarjotut vientitakuut ja 
erityistakaukset
1.1.–30.6.2013

1 844 milj. euroa

4,5 
mrd. euroa

Asiakkaita 30 000
Henkilöstöä 400

Konsernin tase



Finnveran toimipaikat
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Aluekonttori

Alue- ja pääkonttori

Edustusto

Joensuu

Vaasa

Lappeenranta
Pori

Oulu

Kuopio

Rovaniemi

Kajaani

Seinäjoki

Jyväskylä

MikkeliTampere

Lahti

Turku

Helsinki

Pietari



Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita 
ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 

Finnvera

› sijoittaa aloittaviin 

innovatiivisiin yrityksiin

› auttaa muutostilanteissa

› lisää panostuksiaan kasvu- ja 

kansainvälistymisrahoitukseen

› edistää vientiä
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ValtioValtio

Yksityiset 
rahoittajat
Yksityiset 
rahoittajat

YritysYritys

Finnvera YritysSuomiYritysSuomi



� Riskien arviointi osa yritystutkimusta

� Monenlaisia riskejä

� Vakuusriski

� Korkoriski

� Henkilöriski

� Toiminnallinen riski

� Sopimusriskit

� Dokumentointi korostuu mitä suurempi yritys
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Sopimusten kirjoa

� Osakkaiden keskinäiset sopimukset

� Yhtiösopimus

� Osakassopimus, erityisesti 50/50 Oy:ssä

� Vuokrasopimukset tiloista

� Toistaiseksi voimassa/määräaikainen

� Irtisanomisaika

� Vuokratakuu

� Rahoitussopimukset

� Omistajien väliset

� Rahoittajien ja yrityksen keskinäiset

� Yritysten keskinäiset sopimukset

� alihankintasopimukset

23.10.2013 [Alatunniste] 8



� Työsopimukset

� Palkkaus/ palkkiot

� Johtajasopimukset

� eläkesopimukset

� Vakuutusopimukset

� Keskeytys

� Vastuu

� Palo ja varkaus
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