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        Viennin rahoitus 
 
 !  Vientiä käynnistettäessä (kuten myös yritystoiminnan 

käynnistämisessä / laajentamisessa) lyhyt-ja pitkäaikaista 
rahoitusta tarvitaan  
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Viennin rahoitusvaihtoehtoja 
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Ø  Vientiä aloitettaessa (samoin kuin yritystä perustettaessa/laajennettaessa) 
tarvitaan omaa pääomaa / pitkäaikaista luottoa. Tämä pätee myös: 

-Yrityksen aloittaessa vientitoimintaansa 

-Yrityksen laajentaessa toimintaansa uusille markkina-alueille 

-Yrityksen lisätessä toimituksiaan jo olemassa oleville markkinoille 

Ø  Tulokset tällaisista ponnisteluista ovat mitattavissa usein varsin pitkän ajan kuluttua (esim. uusi markkina  
alue vähintään vuosi) mikä heikentää yrityksen kannattavuutta ja usein myös maksuvalmiutta 

Ø  Viejälle on jo tässä vaiheessa tarjolla erilaisia avustus /- ja tukivalmiuksia toiminnan käynnistämiseen 

Ø  Pankit ovat pk  yritysten päärahoittajia. 
- lähes 80 % ulkoista rahoitusta hakevista pk yrityksistä nimeää pankin ensisijaiseksi rahoittajaksi 
- pankkilainalle on tyypillistä, että sille vaaditaan hyväksyttävä vakuus, usein reaalivakuus 
- jos yrityksen rahoitustarpeet ovat merkittäviä, voivat yrityksen käytettävissä olevat vakuudet asettaa 
rajoituksia lainan saatavuudelle 

Ø  Valtio myöntää vuosittain tulo- ja menoarviossaan  
varoja viennin edistämiseen joita kanavoidaan mm. seuraavien toimijoiden kautta: 

Ø  - ELY-keskukset 
- Business Finland 
 

Ø  Muut rahoitukset 
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Ø  De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee 
Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, 
esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka 
tarjotaan rajatulle yritysjoukolle 

Ø  EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta 
vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään 
"vähämerkityksinen tuki eli de minimis". 

Ø  Suomessa de minimis -tukea myöntävät Business Finlandin lisäksi esimerkiksi kunnat, maakuntien 
liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa 
päätöksessään de minimis -tuen määrän 

Ø  EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden 
edellisen verovuoden aikana. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tuki voi 
olla enintään 100 000 euroa 

Ø  Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan 
uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen 
sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla 

Ø  Lisätietoa: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-
lomakkeet/tietoa-de-minimis--tuesta/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

De-Minimis-Tuki 
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ELY: Rahoitusta yksittäishankkeisiin  
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!  kehittämis-/kansainvälistymisavustus 
yrityskohtaisiin hankkeisiin 
(Euroopan aluekehitysrahasto): 
https://bit.ly/2sNlzIB 

!  avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia 
!  avustus myönnetään de minimis –tukena 
!  hakeminen ja maksatus jälkikäteen 
!  mm. ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden 

käytöstä aiheutuviin menoihin 
!  matkamenoihin, jolloin messuille tai näyttelyyn 

osallistumisesta aiheutuviin menoihin 
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ELY:n kansainvälistymispalvelut  
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 ELY-keskuksen tarjoamia palveluita vientiä 
aloittavalle yritykselle ovat: 
 - vienti- ja kansainvälistymisneuvonta 
 -kansainvälistymisen rahoitusneuvonta ja –tuki 
 - ohjaus eri tietolähteisiin ja 
yhteistyökumppaneiden palveluihin 
 - kansainvälistymistapahtumat 
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Ø  TEMPO Startup, PK-ja Midcap yrityksille 

- Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville 
suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä 
rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina. 
- Lisätietoa: https://bit.ly/2FCAOMC 

Ø   EXPLORER pienille ja keskisuurille sekä midcap-yrityksille 
 -Explorer-rahoituksen avulla vientiyritys voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, 
jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla 
- Lisätietoa: https://bit.ly/2sQ089W 

Ø  MESSUAVUSTUS PK-yritysten yhteisvientihankkeisiin  
 - pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä 
- mukana on oltava vähintään 4 tukikelpoista yritystä 
- Lisätietoa: https://bit.ly/2JzUiUj 

Ø  HORISONTTI 2020  hankkeiden valmistelurahoitus 
 - kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamiseen 
- Lisätietoa: https://bit.ly/2HuJ7qW 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Business Finland (BF) 
kv-rahoitukset startup-, 
pk- ja Midcap yrityksille 
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Ø  TEMPO-rahoitus 
 
- rahoituksen avulla yritys voi selvittää kysyntää uudella kansainvälisellä 
markkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja tai prototyyppejä. 
- Lisätietoa: https://bit.ly/2Un4Zyv 

Ø  Nuoret Innovatiiviset yritykset (NIY) 
- lupaavat, nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat startupit voivat hakea 
NIY -rahoitusta kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen 
 - rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa euroa, josta 
avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa 

   - BF- rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista 
   - Lisätietoa: https://bit.ly/2Lwkpc5 
Ø  Explorer esim. markkinatutkimuksiin 

- Lisätietoa: https://bit.ly/2sQ089W  
Ø  Messuavustus 

- Lisätietoa: https://bit.ly/2vRRSvj 
 

 
 

 
 
 

     
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Business Finland (BF) 
kv-rahoitukset startup-, 
pk- ja Midcap yrityksille 
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Yritysten pankkirahoituksen lähin täydentäjä on Finnvera. 
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FINNVERA: Suomen virallinen 
vientitakuulaitos 
 
 !  Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). 

!  Finnveran mandaattia on laajennettu viime vuosina valtion toimesta 
!  Takuuosuus voi olla jopa 80 % 
!   Viennin käyttöpääoman rahoitus: 

 - Vientikaupan harjoittaminen sitoo tyypillisesti enemmän käyttöpääomaa kuin koti- 
 markkinoilla käytävä kauppa 
 -Rahoitusta saatetaan tarvita sekä vientituotteen valmistuksen aikana että 
toimituksenjälkeen. 
 - Ulkomainen ostaja saattaa myös edellyttää pankkitakausta toimitussopimuksen 
ehtojen täyttämisen vakuudeksi (esim. ennakon tai toimitusajan takaus). 
 -Pk yritys voi hakea lisääntynyttä käyttöpääoman tarvetta kattaakseen 
pankkiluoton vakuudeksi Finnveran vientitakauksen (takausosuus yleensä 50 % 
taattavan sitoumuksen määrästä). 
 
Lisätietoa: https://bit.ly/36X2wO3 
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Yritysten pankkirahoituksen lähin täydentäjä on Finnvera. 
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FINNVERA: Suomen virallinen 
vientitakuulaitos 
 
 

 
!  Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen 

ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen 
!  Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-

yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen 
vakuudeksi 

!  Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin 
valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman 
rahoitusta 

!  Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi 
annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, ennakon-, toimitus- ja 
vastuuajan takauksia 

!  Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin 
rahoitusluotolle 

!  https://www.finnvera.fi/Vienti/Vientikaupan-luottoriskit 
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Yritysten pankkirahoituksen lähin täydentäjä on Finnvera. 
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FINNVERA: Suomen virallinen 
vientitakuulaitos 
 
 

 
!  Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta 
!  Raaka-ainetakuu (tuontitakuu) voidaan myöntää sellaisen luoton vakuudeksi, 

joka on myönnetty ulkomaiselle velalliselle pitkäaikaisen raaka-aineiden 
toimitussopimuksen yhteydessä 

!  Ostajaluotto: 
-Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan 
pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta 
-Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja    
luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle. 

!  Vientivekseli: 
- Yrittäjä myy vekselin pankille  
- Hänen ei tarvitse odottaa, että vekseli tai vekselisarja erääntyy 

          - Hän voi diskontata vekselin, jolloin yritys saa rahat toimitushetkellä 
          - Vekseliin voidaan liittää ostajan pankin takaus jolloin rahoitusmuoto 
             on erittäin hyvä vaihtoehto          
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Finnvera - Vientivekseli 
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FINNVERA: Suomen virallinen 
vientitakuulaitos 
 
 

 
!  Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa 

luottotappioiden varalta 
!  Raaka-ainetakuu (tuontitakuu) voidaan myöntää sellaisen luoton 

vakuudeksi, joka on myönnetty ulkomaiselle velalliselle pitkäaikaisen 
raaka-aineiden toimitussopimuksen yhteydessä 

!  Ostajaluotto: 
 -Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, 
ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta 
-Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin 
ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle. 

!  Lisätietoa osoitteesta: http://www.finnvera.fi/Tuotteet-ja-UKK 
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Ø   Maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava  
verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman 
 

Ø   Verkosto tarjoaa: 
§  Yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa 
§  Seminaareja ajankohtaisista kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista 
§  Tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen 
§  Palveluita kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun 
§  Palautekanavan EU-komissiolle kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista 
§  Lisätietoja: https://www.een.fi/ 

 
  

 
Enterprise Europe Network 
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Yritysten pankkirahoituksen lähin täydentäjä on Finnvera. 
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      PANKIT 

 
 
!  Pankki voi rahoittaa viejän ulkomaiselle ostajalle myöntämän maksuajan joko 

ostamalla viejän siirtokelpoiset vientisaatavat tai tekemällä rahoitussopimuksen 
suoraan ostajan kanssa 

!  Vientiperittävä on maksutapa, jossa pankit välittävät asiakirjoja 
!  Vientiremburssi: Käytä remburssia, jos asiakkaasi maassa on taloudellisesti ja 

poliittisesti epävakaat olosuhteet, tai maan lainsäädäntö tai muut säännökset 
sitä edellyttävät 

!  Standby Letter of Credit on remburssimuodossa annettava demand-tyyppinen 
vakuus 

!  Pankkitakaus on pankin sopimuskumppanisi hyväksi antama vakuus yrityksesi 
sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. 

!  Lisätietoja:  
 
§  https://bit.ly/2RXA2Q8 
 
§  https://bit.ly/2RZKQgC 
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LUOTTOVAKUUTUSYHTIÖT 
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!  ATRADIUS (entinen Gerling) ,Euler Hermes, Goface ja 
Tryg Garantie 
 

!  Luottovakuutus suojaa  mm. seuraavilta riskejä vastaan: 
 
-Ostajan maksukyvyttömyys tai maksujen viivästyminen 
 - Hallinnolliset esteet, jotka vaikeuttavat sopimuksen täyttämistä tai maksujen suorittamista 
 - Poliittinen riski   
 - Sota tai luonnonkatastrofi, joka estää sopimuksen täyttämisen 

!  Takausvakuutusta tarvitaan, kun projektin tai urakan tilaaja edellyttää vakuutta sille, että 
sopimusvelvoitteet tulevat täytetyiksi 
 

!  Perintäpalvelut (erillismaksua vastaa). Nämä aloitetaan erillistoimeksiannosta mikäli yrityksen 
omat perintätoimenpiteet ovat olleet tuloksettomia. 
 

!  Lisätietoa:  
§  http://www.atradius.fi/ 
§  www.eulerhermes.fi/ 
§  https://www.coface.com/ 
§  https://tryggaranti.fi 
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Ø  Suomen Teollisuussijoitus Oy 
§  Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka 

edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen 
suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. 

§  http://www.teollisuussijoitus.fi/ 
!  Sitra 
§  Tehtävänä on edistää Suomen talouden määrällistä ja laadullista kasvua, 

vakaata ja tasapainoista kehitystä sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja 
yhteistyötä 

§  http://www.sitra.fi/ 
!  Nopef 
§  Nopef on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston organisaatiota 
§  Laitos pyrkii vahvistamaan pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistä 

kilpailukykyä myöntämällä erityisehdoin lainoja esitutkimusten 
rahoittamiseksi 

§  https://nopef.com/fi/ 
 

MUITA RAHOITUSVAIHTOEHTOJA 
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Finnfund on noin 600 miljoonan euron sijoitussalkullaan yksi Euroopan 
pienimmistä valtiollisista kehitysrahoitusyhtiöistä – myös yhtiölle 
myönnetyn lainan jälkeen. Sitä koskevat kuitenkin samat vaatimukset kuin 
suurempia yritysmuotoisia kehitysrahoittajia 
 
 
Lisätietoja:  https://www.finnfund.fi/ 

kehitysmaihin.– esimerkiksi poistaa i tuoda 
 
 
 
 
http://www.finnpartnership.fi/www/fi/index.php 

 
< 

 
 

 
!  Muut rahoittajat (yritykset /yksityiset) 
§  http://www.fvca.fi 
 
 
  

FINNFUND 
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Finnpartnership tarjoaa rahoitusta, kontakteja 
ja neuvoja, joilla voi kartoittaa liiketoiminnan 
mahdollisuuksia kehitysmaissa, 
kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden 
käyttöön. 

 
https://bit.ly/31nqh0q 

 
 
 kehitysmaissa. selvittämiseksi. suomalaiset ja 
kehitysmaiden toimijat. 

,  
 
 
 
http://www.finnpartnership.fi/www/fi/index.php 
 
< 

 
 

 
!  Muut rahoittajat (yritykset /yksityiset) 
§  http://www.fvca.fi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

FINNPARTNERSHIP 
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Muut rahoittajat (yritykset /yksityiset) 
 
 

§  http://www.fvca.fi 
 
 

§  https://www.avidafinance.com/fi 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Muut rahoittajat 
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!  ELY-keskus 
!  Business Finland 
!  Finnvera 
!  Pankit  
!  KV-luottovakuutusyhtiöt 
!  Suomen Teollisuussijoitus Oy 
!  Sitra 
!  Finnfund 
!  Nopef 
!  Pääomasijoittajat 
!  Muut rahoittajat 

 
  

Rahoitusvaihtoehdot-kertaus 
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Kiitos! 
 

Lauri Karppanen 
Viennin Kauppahuone FESH 

www.fesh.fi 
 
 
  


