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Parannetaan vientiluottojärjestelmämme kilpailijamaiden tasolle 
uudistamalla Finnveran toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja kehittämällä 
Finnveran omia toimintamalleja 
 
Suomen vientiluottojärjestelmän on tarjottava Suomessa toimiville yrityksille kilpailijamaihin 
verrattuna kilpailukykyiset vienninrahoituksen työkalut.  
 
Finnveran toimintaa sääntelevä lainsäädäntö on vuosikymmenten kuluessa pirstaloitunut ja 
vanhentunut nykyhetken tarpeisiin nähden ja näin myös Finnveran toiminta ja tuotteiden 
rakenteet ovat jääneet tarpeettoman raskaiksi. Suomen vienninrahoitusjärjestelmän 
kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii Finnveran toimintaa ohjaavan lainsäädännön 
kokonaisuudistusta. 
 
Teknologiateollisuuden jäsenyritysten ja heidän käyttämien kansainvälisten pankkien 
palautteen perusteella Finnveran toiminta on nykyisellään tarpeettoman jäykkää. Esimerkiksi 
kehittyvillä markkinoilla Suomi ja Ruotsi noudattavat lähtökohtaisesti samoja 
vastuullisuusvaatimuksia, mutta käytännössä Ruotsin Exportkreditnämnden (EKN) saavuttaa 
tuloksia Finnveraa paremmin.  Riskinkantokyvyssä ja hinnoittelussa Finnvera häviää usein 
esimerkiksi Saksan Euler-Hermesille. 
 
Lainsäädännöllä Finnveralle enemmän itsenäistä päätäntävaltaa sekä 
vienninedistämistarkoitus 
 Finnvera olisi nähtävä osana Suomen teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa. Finnveran 

toiminnan tarkoituksen ytimessä tulee olla suomalaisten yritysten viennin ja 
liiketoiminnan edistäminen ja tukeminen. Lainsäädännön uudistamisella Finnveran 
toimintaraameja tulee laajentaa ja itsenäistä päätäntävaltaa lisätä. Näin Finnvera kykenisi 
jatkossa parantamaan kilpailukykyään ja hallitsemaan luotto- ja korkoriskejä entistä 
joustavammin ja tehokkaammin.  
 

 On huolehdittava siitä, että myöskään Finnveran valvontaan liittyvä lainsäädäntö ei 
jäykistä Finnveran toimintaa tarpeettomasti. Mikäli Finnveran valvonta siirtyy 
Finanssivalvonnalle on riski, että Finanssivalvonnassa ei ole riittävästi ymmärrystä 
Finnveran toiminnan erityispiirteistä ja tarkoituksesta.  

 
Finnveran kilpailukyvyn parantaminen Finnveran tuotteiden ja sisäisten 
käytäntöjen kehittämisellä 
 Finnveran tulisi eriyttää pienten ja suurten hankkkeiden prosessit, jotta suurhankkeiden 

vaatimuksia ei sellaisinaan toteutettaisi myös pienemmän euromäärän hankkeissa.  
 

 Finnveran tulisi itse vuosittain verrata toimintaansa kilpailijoihin nähden. 
Asiakaskyselyiden lisäksi erityisesti kansainvälisten pankkien mielipidettä Finnveran 
toiminnasta tulisi kerätä. Finnveran olisi itse raportoitava vertailun ja kyselyiden 
tuloksista, kehittää sisäisiä toimintamallejaan ja aktiivisesti esittää myös 
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lainsäädännöllisiä kehitysehdotuksia, jotta Finnveran toiminta jatkossa myös pysyisi 
vähintään kilpailijoiden tasolla. 
 

 Finnveran riskiluokittelussa kohdemaan luottoluokituksen ohella tulisi painottaa 
vahvemmin luotonsaajan  luottokelpoisuuden tarkastelua. Suomen vientiteollisuuden 
yritysten useat asiakkaat investoivat maihin, joihin Finnveran sisäinen riskiluokitus ei 
mahdollista sujuvaa kauppojen rahoittamista. Tämä on ollut merkittävä puute Finnveran 
kilpailukyvylle uusilla markkina-aluilla kuten Turkissa, CIS maissa tai Afrikassa verrattuna 
esimerkiksi Ruotsin EKN:ään tai Saksan Euler-Hermesiin. Lisäksi Finnveran tulisi lisätä 
riskinottokapasiteettiaan erityisesti korkean kotimaisuusasteen sekä selvästi vihreää 
siirtymää vauhdittavien hankkeiden yhteydessä. 
 

 Pk- ja midcap-yritysten sekä suuryritysten pienempiä kauppoja palvelevien Finnveran 
suorien ostajaluottojen käyttöönotossa tulee kiinnittää erityishuomiota siihen, että 
instrumentista syntyy luottoehdoiltaan, prosesseiltaan, käytettävyydeltään ja 
hinnoittelultaan verrokkimaihin nähden kilpailukykyinen vientimyynnin työkalu. 
Tavoitteeksi tulee asettaa, että Finnveran pieniä suoria vientiluottoja myönnetään 
vuosittain vähintään 400 miljoonan euron arvosta hallituskauden loppuun mennessä. 
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