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Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä 
korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kiitämme mahdollisuudesta lausua Finnveran pienten ostajaluottojen myöntämisen 
mahdollistavasta lakimuutoksesta. Lakiehdotus on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen, jotta 
Suomen vientiluottojärjestelmä tarjoaisi Suomessa toimiville yrityksille kilpailijamaihin verrattuna 
tasapuolisemmat työkalut alle 20 miljoonan euron vientikauppojen toteutukselle.   

Yhdymme Elinkeinoelämän Keskusliiton lakiesityksestä antamaan lausuntoon, ja nostamme tässä 
lausunnossa esiin erityisesti Teknologiateollisuuden vientiyritysten kannalta olennaisia asioita EK:n 
lausuntoa täydentäen. 

TEM:in ja Finnveran vuonna 2020 teettämästä selvityksestä (Anderson, Pakkanen) ilmenee selkeästi, 
että Suomalaisilta viejiltä puuttuvat pienten vientikauppojen rahoituksen työkalut jotka kilpailijoilla 
on käytössä. Alle 20 miljoonan euron vientikauppoja ei esimerkiksi rahoita yksikään Suomessa 
toimiva pankki. Suomalaiset viejät ovat selkeästi kilpailijoitaan heikommassa asemassa johtuen 
paikallisten pankkien määrän ja palvelutarjonnan vähyydestä.  

Tärkeimmissä kilpailijamaissamme pienten vientiluottojen rahoitusta on paremmin saatavilla. 
Suomen talouden tukijalkojen vahvistamiseksi on välttämätöntä, että meille syntyy uusia 
vientiyrityksiä pk- ja mid cap-yrityksistä. Erityisesti nämä yritykset tarvitsevat kilpailukykyisesti 
hinnoiteltuja rahoitusinstrumentteja uusien vientimarkkinoiden avaamiseksi.  

Huomionarvoista on, että ehdotus ei paranna ainoastaan PK-yritysten vientikaupan edellytyksiä vaan 
myös suurempien yritysten vientikauppoja. Suunnitellut rahoitusinstrumentit, joiden kehittämisen 
tämä lakimuutos mahdollistaa, auttavat merkittävästi myös suuria yrityksiä järjestämään alle 20 
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miljoonan euron vientikauppojen rahoituksen kilpailukykyisemmin. Teknologiateollisuus ry kysyi 
jäsenistöltään vuonna 2020, minkä kokoisiin vientilainoihin (laina ostajalle) jäsenyrityksillä on 
tarvetta. Kyselyyn vastanneista vientilainoja tarvitsevista suuryrityksistä 74% ilmoitti tarpeekseen 
alle 5 miljoona euron lainat ja vain 6% ilmoitti tarpeekseen yli 50 miljoonan euron lainat. PK-
yrityksistä (henkilöstö alle 250) kerätyistä vastauksista 91% ilmoitti tarpeekseen alle 5 miljoonan 
lainat. 

Uusia rahoitusinstrumentteja valmisteltaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää siihen, että niihin 
liittyvät prosessit ja hallinto ovat riittävästi resursoitu mutta mahdollisimman yksinkertaisia, nopeita 
ja kustannustehokkaita. Finnveran tulee lanseerata uudet tuotteet nopeasti ja kyetä tarjoamaan 
ostajaluottoja kilpailukykyisin ehdoin kaikissa kokoluokissa, myös alle miljoonan euron 
vientikaupoissa. Rahoitusinstrumenteista tulee tehdä kustannuksiltaan edullisia ja organisatorisesti 
mahdollisimman keveitä, jotta ne voidaan hinnoitella kilpailukykyisesti verrokkimaiden vastaaviin 
instrumentteihin verrattuna. Toiminnon resursointia tulee kasvattaa kysynnän mukaan, jotta 
vältetään raskaat hallintokulut.   

Lakimuutoksen tulee mahdollistaa Finnveran nykyistä joustavampi ja hallinnollisesti tehokkaampi 
toiminta myös muuten kuin pienten vientiluottojen osalta. Finnveran tulee kyetä hallitsemaan 
luotto- ja korkoriskejä joustavammin ja tehokkaammin kaikessa toiminnassaan. Finnveran 
mandaattia tulee kehittää itsenäisemmäksi ja avoimemmaksi kohti suomalaisten yritysten viennin ja 
liiketoiminnan edistämistä ja tukemista (esim. Promotional bank-konsepti).  
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