
1 



Esityksen sisältö 

 

Millaisessa rahoitusmarkkinassa toimimme? 

 

Mistä meidät löydät? 

 

Finnvera rahoittajana 
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Millaisessa rahoitusmarkkinassa 

toimimme? 

  



Millaisessa rahoitusmarkkinassa? 

 

› Finanssikriisin johdosta Baselin pankki- 

    valvontakomissio aloitti uuden 

    Basel III –normiston valmistelun 

    2010. 

 

› Eu implementoi sääntelyn direktiivein/ase- 

     tuksin 

 

› Voimaan vaiheittain 2015-2019 
 

› Keskeisiä tiukennuksia pankkien omaan toimintaan: 
› Pääomavaateet 

› Maksuvalmiusvaatimukset 

› Rahoitusrakenne 
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Tiukentuvat pääomavaateet 

› Basel III –sääntely: 

› nostaa pankilta vaadittavien omien pääomien määrää suhteessa 

riskipainoitettuihin saataviin. 

› nostaa pääoman laatuvaatimuksia 

› tiukentaa riskipainotusluokittelua ja kasvattaa riskipainoitettujen 

saatavien määrää 
 

› Vaikutukset: 

› mitä suurempi riskipainotus (luottoriski), sitä enemmän luotto syö 

pankin pääomaa - lainanantokapasiteetti pienenee 

› suurempi osuus pääomasta tulee kerätä 

osakepääomalla/tulorahoituksella, jonka tuottovaade on 

korkeampi – nousupaine marginaaleihin 

› suurempien yritysten kannattanee hyödyntää aiempaa 

useammin jvk –markkinoita 

› pk -yritykset kärsivät eniten – ei pääsyä jvk –markkinaan (suurin 

osa uusista työpaikoista on syntynyt näihin yrityksiin) 
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Tiukentuva maksuvalmiussääntely 

› Basel III –sääntely: 

› Vaatii pankkeja pitämään helposti rahaksi muutettavia 

likviditeettipuskureita, joiden avulla pankin tulee selvitä 

rahoitusmarkkinahäiriötilanteessa kaikista velvoitteistaan 30 

päivää = lyhyen ajan tasapaino 

› Voi sisältää korkean luottolukituksen joukkovelkakirjalainoja, 

käteisreservejä ja valtionlainoja 

 

› Vaikutukset: 

› Pankkien tuotot pienenevät, koska matalariskiset likvidit 

sijoitukset tuottavat luotonantoa vähemmän 
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Tiukentuva rahoitusrakenne 

› Basel III –sääntely: 

› Vaatii pankkeja vähentämään epävakaata rahoitusta ja 

painottaa, että pidempiaikainen luotonanto tulee rahoittaa 

pidemmällä varainhankinnalla = pitkän tähtäimen tasapaino. 

› Vaikutukset: 

› Pankkien varainhankinta kallistuu, koska hintaero pitkän ja 

lyhyen jälleenrahoituksen välillä kasvanut.  

› Pankit ovat toimineet riski- ja maturiteetinmuuntajina ja niiden 

ottolainasu on ollut lyhytaikaista ja antolainaus pitkäaikaista - 

pitkäaikaisen antolainauksen määrä pienenee/ehdot 

kovenevat. 
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Muuta pankkisääntelyä 

› Pankkiunioni: 

› Keskitetty valvonta ja kriisinhoito euroalueella 

› Valvontaviranomaiset suosineet oman maan rahoituslaitoksia 
– valvontaa ehdotetaan keskitettävän EKP:n yhteyteen 

› Vakausrahastot 

› Rahoitusmarkkinavero 

› Vero vastaa n. 0,125 pankkien riskipainoitetuista saamisista 

› Suomessa ennakoitu kerättävän n. 170 meur 2013-2015 

› Pankkitoimintojen eriyttäminen 

› Pankkitoiminnasta tulisi eriyttää riskitoiminnot omaksi 
yksikökseen, mikäli riskitoimintojen osuus on pankin toiminnan 
laajuus huomioiden mittava 

› 100 mrd. eur/15-25 % pankin taseesta 
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Mistä meidät löydät? 



Joensuu 

Lappeenranta 
Pori 

Oulu 

Kuopio 

Rovaniemi 

Kajaani 

Seinäjoki 

Jyväskylä 

Mikkeli 
Tampere 

Lahti 

Turku 

Helsinki 

Vaasa 

Finnveran alueet ja toimipisteet 

Etelä-Suomi (Helsinki) 
• Aluejohtaja Markus Laakkonen, 029 460 2110 

• Asiakkuuspäällikkö Janne Koivuniemi, p. 029 460 2577 

• Asiakkuuspäällikkö Matti Reijonen, p. 029 460 2640 

 

Sisä-Suomi (Jyväskylä, Tampere) 
• Aluejohtaja Juha Ketola, p. 029 460 2658 

• Asiakkuuspäällikkö Heli Liinanki, p. 029 460 2633 

• Asiakkuuspäällikkö Vesa Mäkinen, p. 029 460 2663 

 

Lounais-Suomi (Pori, Turku) 
• Aluejohtaja Seija Pelkonen, p. 029 460 2620 

• Asiakkuuspäällikkö Pia Kiuru, p. 029 460 2314 

 

Kaakkois-Suomi (Lahti, Lappeenranta, Mikkeli) 
• Aluejohtaja Mirjam Sarkki, p. 029 460 2101 

• Asiakkuuspäällikkö Anneli Soppi, p. 029 460 2215 

 

Pohjanmaa (Seinäjoki, Vaasa) 
• Aluejohtaja Kari Hytönen, p. 029 460 2351 

• Asiakkuuspäällikkö John Erickson, p. 029 460 2598 

 

Savo-Karjala (Joensuu, Kuopio) 
• Aluejohtaja Hannu Puhakka, p. 029 460 2150 

• Asiakkuuspäällikkö Merja Hautaniemi, p. 029 460 2564 

 

Pohjois-Suomi (Kajaani, Oulu, Rovaniemi) 
• Aluejohtaja Pauli Piilma, p. 029 460 2552 

• Asiakkuuspäällikkö Anne Karjalainen, p. 029 460 2574 

• Asiakkuuspäällikkö Kari Tuominen, p. 029 460  2001 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@finnvera.fi 

Haluatko 

tietää lisää? 



4.3.2015 

Etelä-Suomi  

Markus Laakkonen 

aluejohtaja 

Matti Reijonen 

asiakkuuspäällikkö 

Janne Koivuniemi 

asiakkuuspäällikkö 

Rahoitusneuvojat: 

Susanne Björk, Helena Hellemaa  

Essi Kypärä,  Sirpa Tuomi,  Marika Ronkainen 

Rahoituspäälliköt: 

 Anna-Mari Palo, Sakari Salo, Jaakko Tuomela,  

Jorma Tuominen, 

 Tapio Urpo, Sirpa Saarelainen, 

Seija-Riitta Nenonen, Tarja Hynninen 

Rahoitusassistentit: 

Tanja Järvinen, Tiina Mikkola, Leena Pitkänen, 

 Leena Rekonen, Eija Stenberg 
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Finnvera rahoittajana 
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Avainluvut 31.12.2014 

Vastuukanta 

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja 

kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja  

vientitakuita. 

  
 

Asiakkaita    28 800    
Henkilöstöä          380 

Konsernin tase 

Pk-rahoitus 

2,8  
mrd. € 

Viennin rahoitus 

12,2  

mrd. € 

30.9.2014 

5,9  
mrd. € 

Tarjotut vientitakuut ja 

erityistakaukset 

1.1.–31.12.2014 

5 034 milj. € 

Tarjottu pk-rahoitus 

1.1.–31.12.2014 

1 003 milj. € 
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Pk-rahoitus 
› Pk-rahoituksen luotto- ja 

takaustappiot ovat vuosittain 

noin 2−3,5 % 

vastuukannasta 

› Valtio korvaa osan pk-

rahoituksessa syntyvistä 

tappioista 

› Finnvera voi ottaa 

enemmän riskiä  

› korvausosuus noussut     

40 %:sta 55 %:iin        

1.1.2015 alk. myös      

tukialueiden ulkopuolella 
Vastuukanta 30.9. 2014 

2,6 mrd euroa 

Asiakkaat 30.9. 2014 

28 900 

Vastuukanta (Me) 

0
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Valtion osuus tappioista 

Valtion taloudellinen vastuu Finnveran toiminnasta 
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Mahdolliset  

tappiot 

Finnveran vuositulos 

Pk-yritysrahoituksen tulos Viennin rahoituksen tulos 

Kotimaan toiminnan rahasto 

(137 Me) 

Vientitakuu- ja erityistakaus- 

toiminnan rahasto 

(358 Me) 

Erilliset 

tulokset 

Mahdolliset 

tappiot 

Erilliset 

rahastot 

 

             Valtiontakuurahaston 

        pääoma 

         (737 Me) 

 Suomen valtion vastuu 

 Varainhankinnalla Suomen valtion takaus 

28.2.2014 



Luottopolitiikan viitekehys 

Finnvera voi lähtökohtaisesti rahoittaa hankkeita, joissa täyttyvät  

seuraavat tunnuspiirteet: 

 

Yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset 

Yritys on pk-yritys, jolla on EVL-status 

Riskinjako 50 % / 50 % pankin kanssa 

Rahoitus kohdistuu markkinapuutealueelle 

Riskiluokitus on B2 tai parempi 
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Kirkkaana mielessä!! 
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Kannattavuus 

 

 

 
Myöntämämme rahoitus on 
vieraan pääoman ehtoista ja 
päätös perustuu 
kannattavuusarvioon. 

 

Kannattavuus turvaa 
liiketoiminnan jatkuvuuden ja 
rahoituksen takaisinmaksun.  

 

Kumppanuus 

 

 

 

Jaamme rahoitusriskiä 
kaupallisten rahoittajien 
kanssa ja täydennämme  
yksityisen sektorin 
rahoituspalveluja. 

 
Aloittavien yritysten 
rahoituspäätökset perustuvat 
mahdollisimman usein 
kumppaneidemme 
lausuntoihin/alkutakaukseen. 

 

Vaikuttavuus  
 

 
 
 

Painopistealueet;Riskinottoval-
miuttamme on merkittävästi 
lisätty tilanteissa, joissa rahoitus 
saa aikaan kasvua, kilpailukykyä 
ja kansainvälistymistä. 

 
Yleispolitiikka;Riskinottomahdol-
lisuutemme on neutraali 50/50, 
jos rahoituksen 
vaikuttavuuskriteerit eivät täyty.  

Tuotekehitysvaiheessa, 
jossa liikevaihtoa ei vielä 
kerry, kannattaa selvittää 
esimerkiksi Tekesin rahoitus-
mahdollisuudet. 

Liikkumavaraa; saatu 
tilauksia, siltarahoitus, 
yrittäjälaina, alkutakaus 

Jos kaupallista rahoitusta ei 
ole mahdollista saada,  
voimme olla ainoa rahoittaja 
enintään 50 000 euron 
hankkeissa. 

Tyypillisiä kohteita, joissa 
voimme ottaa enemmän riskiä: 

• Aloittava yritystoiminta 

• Omistusjärjestelyt 

• Investoinnit 

• Vienti 

• Toimitusvakuudet 

• Kasvun vaatima käyttöpääoma 



Painopistealueet 

Aloittavat yritykset 

Perustamisesta enintään 
3 vuotta 

Pienrahoitus ≤ 50 teur ja  
pientakaus 

 
LISÄRAHOITUKSESSA 
EI PÄÄRAHOITTAJAN 

ROOLIA 

Kasvavat yritykset 
(yritys tai pk-konserni) 

Arvioitu liikevaihdon 
kasvu vähintään 10 % 

p.a. kolmena seuraavana 
vuotena 

Finnveran 
rahoituspalvelut 
uudistumisen ja 

kehittämisen tavoitteet 
huomioiden. 

EI PÄÄRAHOITTAJAN 
ROOLIA 

Kasvavat ja 
kansainvälistyvät 

pk-yritykset 

Innovatiivinen ja 
osaamislähtöinen 
kasvuyritys, jonka 

liikevaihdosta  
merkittävä osa vientiä  
tai vahva kv-pyrkimys. 

 Finnvera-konsernin 
rahoituspalvelut ja  

Team Finland 

TILAPÄINEN 
PÄÄRAHOITTAJAN 
ROOLI SALLITTU 
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Vaikuttavuus: kasvua ja kilpailukykyä 

Toimitusten ja kauppojen rahoituksessa osuus jopa 80%  

1.1. Luottopolitiikka 2015 



Muutokset pähkinänkuoressa 

› Aloittavalle yritykselle (1.4 alk.) max 100 keur lainaan jopa 80 % takaus luottotietojen 

perusteella 

 

› Pienyritysten rahoitus yksin (= ilman pankkia) 50 keur asti 

 

› Keskisuurten yhtiöiden rahoitusmandaatti 

 

› Epäsymmetrisen maturiteetin mahdollisuus investointihankkeissa  

 

› Kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä ja toimitusten/kauppojen rahoitusta jopa 80% takauksella 

 

› Paremmissa riskiluokissa rahoitus mahdollista kokonaan vakuudettomana  

 

 

 

4.3.2015 19 



Alkutakaus 1.4. 

› Aloittaville yrityksille 

› henkilöomisteinen 

› aloittava yritys enintään kolme vuotta yrityksen rekisteröimisestä 

› pidempään toimineille yrityksille/luotolliselle tilille jatkossa tavallinen 
Finnvera-takaus 

› Finnveran vastuuosuus jopa 80 %/80.000 € taattavasta luotosta, 
jonka laina-aika max 10 v. 

 

› Ei yhteisiä riskinjaollisia vakuuksia pankin kanssa 

› Finnveralle vakuudeksi suoraan pääosakkaiden omavelkaiset 
erityistakaukset, jotka kattavat 25 %:ia Finnveran takauksen 
määrästä 

 

› Pankki tekee normaalin käytäntönsä mukaisen luottokelpoisuusarvion. 
Kiinteä takausprovisio 2,5 % p.a. 
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Keskisuurten yritysten rahoitus 

› Pk –yrityksille (hlöstö 250/lv 50 meur/tase 43 meur) Suomessa 

tarjolla runsaasti julkisia rahoitusmahdollisuuksia 

› Kilpailijamaissa julkisia rahoitusinstrumentteja tarjolla myös pk –

yritystä huomattavasti suuremmille yrityksille. 

› Suomessakin kasvukykyiset perheyritykset usein pk:ta 

suurempia/kasvukykyiset pk –yritykset saattavat pudota nopeasti pk 

–määritelmän ulkopuolelle. 

› Halu laajentaa Finnveran rahoitusmahdollisuuksia pk –yritystä 

suurempien yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

› selvitetään tarve mahdollistamalla rahoitus max 300 meur 

(konserni) liikevaihtoisille 1.1.2015-31.12.2017 

› lainat, takaukset, jvk –merkinnät - yhteensä max 600 meur 
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Eripituiset luottoajat investointihankkeissa 

› Lähtökohtaisesti Finnvera rahoittaa yhdessä kaupallisen 

rahoittajana kanssa ja yhdenmukaisin luottoajoin. 

› Jos rahoitettava investointihanke tukee kasvua, kilpailukykyä ja 

kansainvälistymistä, on kaupallisen rahoittajan luottoajoista 

poikkeava pidempi luottoaika on mahdollinen 

› Esim. pankin myöntämä luottoaika 5 vuotta/10 lyhennystä ja 

Finnveran 7 vuotta/14 lyhennystä. 
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Lyhytaikainen vakuudeton rahoitus 

› Vakuudeton lyhytaikainen rahoitus soveltuu ensisijaisesti 

toimitusten valmistusaikaiseen rahoitukseen 

› Takaisinmaksu kytketään toimituksen kassavirtaan 

› Rahoituksen luottoaika max 12 kk. 

› Voidaan myöntää, kun kohdeyrityksen mekaaninen ja arvioitu 

riskiluokitus on vähintään B2 

› FV:n rahoituksen määrä enintään miljoona euroa 
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Pitkäaikainen vakuudeton rahoitus 

› Vakuudeton pitkäaikainen rahoitus voidaan myöntää kasvuun ja 

kansainvälistymiseen  

› Edellytyksenä on, että yhtiö täyttää kasvu- tai kv- innovatiivisen 

yrityksen kriteerit. 

› Mekaaninen ja arvioitu riskiluokka on B1 tai parempi 

› Samaan aikaan yritykseen panostettu oma pääoma ja/tai 

vakuudellinen kaupallinen rahoitus ovat yhteenlaskettuna  

vähintään yhtä suuret kuin FV:n rahoitus. 

› FV:n rahoituksen määrä enintään 2 miljoonaa euroa ja 

kokonaishanke enintään 4 miljoonaa euroa 
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Finnvera ja pankit  

› etsivät ja tarjoavat ratkaisuja yhdessä 

› järjestävät pk-yrityksen avainhenkilöille vientikaupan rahoitus -päivän.  

Yrityskohtaisessa päivässä käydään läpi: 
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Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma 
– rahoitusratkaisuja pk-yrityksille konkreettisiin vientikauppoihin  

Instrumentit ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan  

sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen. 

Miten pk-yritys voisi hyödyntää instrumentteja vientikaupoissaan?  

Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään? 


