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Koronapandemia lisäsi merkittävästi Finnveran 
pk-rahoituksen kysyntää, viennin rahoitus 
laski edellisvuodesta – Finnveran tulos 
luottotappiovarausten vuoksi 423 miljoonaa euroa 
tappiollinen

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:
”Koronapandemian laajuus ja vaikutukset talouteen ovat koskettaneet 
monia yrityksiä myös meillä. Kotimaassa pandemia näkyi konkreettisimmin 
ensin palvelualoilla ja matkailussa, kansainvälisesti muun muassa Suomen 
vientiä koskettavalla risteilytoimialalla. Toimialan erittäin positiivisen 
kehityksen myötä viime vuosina toteutuneesta teknologiateollisuuden 
tilauskannan vahvistumisesta yli puolet koostuu laivatilauksista. Vaikka 
pandemia on aina tunnistettu yhdeksi toimialan riskeistä, koronakriisi 
on koskettanut alaa täysin poikkeuksellisella tavalla, kun risteilytoiminta 
kaikkialla maailmassa keskeytettiin viranomaispäätöksin. Useiden 
varustamoiden julkiset luottoluokitukset ovat heikentyneet. Näiden ja 
maailmantalouden yleisesti heikentyneiden näkymien vuoksi olemme 
joutuneet tekemään merkittäviä varauksia mahdollisista tulevista 
luottotappioista, minkä vuoksi Finnvera-konsernin tammi−kesäkuun tulos 
oli 423 miljoonaa euroa tappiollinen. 

Myönsimme vientitakuita, -takauksia ja erityistakauksia alkuvuonna 
noin 1,7 miljardilla eurolla, reilun viidenneksen vähemmän kuin viime 
vuonna vastaavana aikana. Koronapandemia ei ole koskettanut kaikkia 
toimialoja samalla tavalla, ja alkuvuonna on toimeenpantu myös aiemmin 
suunniteltuja investointipäätöksiä. Viennin rahoituksen vuosittaiseen 
volyymiin vaikuttaa aina yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen. 

Arvioimme, että teollisuuden tilausten vähenemisen myötä Suomen vientiin 
voi tulla syksyllä pidempiaikainen hidastuminen, joka näkyy myös viennin 
rahoituksen kysynnässä. 

Pk- ja midcap-yritysten rahoitustarpeet kasvoivat koronapandemian 
myötä nopeasti maaliskuun puolivälistä lähtien. Finnvera keskitti 
rahoituksen myöntämisen takauksiin, joilla mahdollistetaan yritykselle 
pankin myöntämä käyttöpääomalaina. Näin pyrimme varmistamaan, 
että yritykset saavat rahoitusta mahdollisimman nopeasti. Mukautimme 
nopeasti tuotteitamme ja palveluamme vastaamaan tilannetta, alensimme 
hinnoitteluamme ja rekrytoimme vuokratyövoimaa käsittelemään 
suuria hakemusmääriä. Rahoituksen kysyntä ylitti ennakkoarviomme, ja 
myönsimme tammi−kesäkuussa kotimaan lainoja ja takauksia jo yli 0,9 
miljardia euroa, mikä on enemmän kuin koko vuonna 2019. Alkuvaiheessa 
rahoitusta hakivat pienet pk-yritykset, mutta tarve on siirtynyt suurempiin 
yrityksiin. Finnveralla on eduskunnan päättämän valtuuksia koskeneen 
lakimuutoksen vuoksi erinomaiset valmiudet vastata kysyntään myös 
jatkossa. Kotimaan laina- ja takausrahoitusvaltuutemme korotus 12 
miljardiin euroon on arvioitu kattamaan rahoituskysyntä vuoteen 2025 
saakka. 

Pandemian kokonaisvaikutukset selviävät myöhemmin. Rahoittajan 
kannalta keskeistä on edelleen arvioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Aiempien vuosien voitolliset tulokset ovat lisänneet Finnveran taloudellisia 
puskureita mahdollisia tappioita varten. Finnveralle on asetettu 
itsekannattavuustavoite, jonka mukaisesti yhtiön toiminnan menot ja 
tappiot pyritään pitkällä aikavälillä kattamaan toiminnasta saaduilla tuloilla. 
Vaikka vuoden 2020 tuloksen ennakoidaan olevan tappiollinen, Finnveran 
kumulatiivisen itsekannattavuuden arvioidaan edelleen toteutuvan. 
Itsekannattavuuteen voi kuitenkin jatkossa vaikuttaa merkittävästi se, 
miten koronakriisi etenee syksyn aikana ja miten pitkäaikaisia sen 
vaikutukset ovat.” 
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Tulos 
H1/2020

-423 Me
H1/2019: 72 Me  

muutos -685 %

Taseen loppusumma 
30.6.2020 

13,0 Mrd. e
31.12.2019: 12,7 Mrd. e 

muutos 2 %

Henkilöstö  
keskimäärin 

H1/2020

360 hlöä
H1/2019: 363 hlöä  

muutos -1 %

Vapaa oma pääoma ja 
valtiontakuurahasto 

30.6.2020

1,5 Mrd. e
31.12.2019: 1,9 Mrd. e 

muutos -22 %

Odotettavissa olevat 
luottotappiot 30.6.2020

719 Me
 31.12.2019: 242 Me 

muutos 197 %

Kulu-tuotto-suhde 
H1/2020

29,1 %
H1/2019: 25,4 % 

muutos 3,7 %-yks.

Finnvera-konserni, H1/2020 ja 30.6.2020

NPS-indeksi 
(net promoter score) H1/2020

50
H1/2019: 64 

muutos -22 %

Omavaraisuus 
30.6.2020

8,1 %
31.12.2019: 11,6 % 

muutos -3,5 %-yks.



Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys
H1/2020 (H1/2019) • Myönnetyt kotimaan lainat ja takaukset: 926 Me (430), muutos 115 % • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 1 747 Me (2 259),  

muutos -23 %  • Myönnetyt vientiluotot: 402 Me (132), muutos 205 %  
• Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö 

Finnvera Oyj:n vientitakuu
• Vientitakuiden ja -luottojen määrän vaihteluun vaikuttaa yksittäisten 

suurten vientikauppojen ajoittuminen

30.6.2020 (31.12.2019) • Vastuukanta, kotimaan nostetut lainat ja takaukset: 2 373 Me (1 928), 
muutos 23 % • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-
vientitakuut ja -takaukset: 24 633 Me (25 489), muutos -3 %
• Tästä suuryritysten alus- ja telakkavastuut 12 792 Me (13 786)
• Nostetut vastuut 11 431 Me (11 443), muutos 0 %, tästä 

suuryritysten alus- ja telakkavastuut 3 487 Me (3 669)
• Nostamattomat vastuut 9 162 Me (9 486) ja sitovat tarjoukset  

4 041 Me (4 560), muutos yhteensä -6 %, näistä suuryritysten  
alus- ja telakkavastuut yhteensä 9 304 Me (10 117) • Vastuukanta, vientiluotot: nostetut vientiluotot: 7 290 Me (7 229), 

muutos 0 %

Koronapandemian vaikutuksesta konsernin tammi−kesäkuun tulos oli  
423 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisen vuoden vastaavalla jaksolla 
tulos oli 72 miljoonaa euroa voitollinen. Tuloksen tappiollisuus aiheutui 
pandemian seurauksena tehdyistä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
merkittävistä luottotappiovarauksista. Odotettavissa olevat luottotappiot 
kasvoivat yhteensä 477 miljoonaa euroa (-5). Toteutuneet luottotappiot 
olivat 17 miljoonaa euroa (14), ja ne kasvoivat edellisen vuoden 
vastaavasta jaksosta 19 prosenttia.

Konsernin toiminnasta kertyneet puskurivarat luottotappioiden 
kattamiseksi olivat tehtyjen tappiovarausten jälkeen kesäkuun lopussa 1,5 

miljardia euroa. Puskurivaroihin sisältyvät konsernin vapaa oma pääoma 
ja valtiontakuurahaston varat. Valtiontakuurahasto kattaa vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan tappiollista tulosta, jos Finnveran taseen vastaavan 
rahaston varat eivät riitä tappiollisen tuloksen kattamiseen.

Konsernin korkokate kasvoi tammi−kesäkuussa edellisen vuoden 
vastaavasta jaksosta 22 prosenttia ja nettopalkkiotuotot olivat 
edellisvuoden tasolla. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien erien 
arvonmuutokset olivat tammi−kesäkuussa 2 miljoonaa euroa negatiiviset, 
kun edellisvuoden vastaavalla jaksolla vastaava erä oli 17 miljoonaa 
euroa positiivinen. Toimintakulut ja poistot olivat 2 prosenttia suuremmat 
kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, mihin vaikutti koronapandemian 
kasvattaman pk- ja midcap-rahoitushakemusmäärän käsittelyyn 
vuokratyövoimana rekrytoitu määräaikainen henkilöstö sekä poistojen 
määrän kasvu tehtyjen IT-investointien myötä.

Rahoituksen näkymät 
Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote 
laskee tänä vuonna noin 7 prosenttia. Valtiovarainministeriön mukaan 
bruttokansantuote laskee tänä vuonna 6 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 
2,5 prosenttia. IMF:n ennusteen mukaan bruttokansantuote laskee 
maailmanlaajuisesti 4,9 prosenttia ja kehittyneissä maissa 8,0 prosenttia.

Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten 
lainarahoituksen saatavuuden kriisin kaikissa vaiheissa. Jatkamme 
loppuvuonna pankkirahoituksen takausohjelmaa ja täydennämme 

Finnvera-konserni H1/2020 H1/2019 Muutos Muutos 2019
Tuloskehitys Me Me Me % Me
Korkokate 24 19 4 22 % 41
Palkkiotuotot  ja -kulut (netto) 68 68 0 0 % 141
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä  
ja valuuttatoiminnan nettotuotot

-2 17 -19 -113 % 10

Hallintokulut -22 -23 0 -2 % -42
Liiketoiminnan muut kulut ja poistot -4 -3 -1 28 % -7
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot -494 -9 -485 - -60
Luottotappiokorvaus valtiolta 12 7 5 68 % 17
Liikevoitto/-tappio -418 77 -495 -644 % 100
Tilikauden voitto/tappio -423 72 -496 -685 % 94
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rahoitusmarkkinoita myös Finnveran omilla seniori- ja juniorilainoilla. 
Olemme varautuneet vaikeuksissa olevien yritysten määrän kasvuun. 
Arvioimme rahoitusjärjestelyjen vaikeutuvan erityisesti niillä yrityksillä, 
jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen kriisin aikana. Finnvera joustaa 
järjestelytarpeissa, ja toivomme joustoja koko rahoitusjärjestelmältä. 

Arvioimme kriisin vaikutusten leviävän syksyn aikana voimakkaammin 
vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Odotamme 
kotimaan rahoituksen kysynnän pysyvän euromääräisesti alkuvuoden 
tasolla myös heinä−joulukuussa. Talouden jälleenrakentaminen etenee eri 
toimialoilla eri tahtiin. Olemme varautuneet turvaamaan monipuolisesti 
myös uuden kasvun rahoitusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yritysten 
rahoituskelpoisuuden vahvistamista Finnveran juniorilainoja hyödyntäen.

Vientitakuiden ja -luottojen kysyntään vaikuttaa vientiyritysten tilausten 
ja yritysten asiakkaiden rahoituksen saatavuuden kehitys loppuvuonna. 
Suunniteltuja investointeja on lykätty ja uusien tilausten arvioitu laskevan 
merkittävästi, mikä toteutuessaan tulee vaikuttamaan suuriinkin yrityksiin. 
Toisaalta rahoituksen saatavuuden heikentyminen lisää tyypillisesti 
vientitakuulaitosten takaaman rahoituksen kysyntää. Kokonaiskysyntään 
vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden 
toteutuminen. 

Pandemialla on ollut kielteinen vaikutus matkailutoimialaan mukaan 
lukien risteily- ja telakkatoimiala. Toimialan näkymiin vaikuttaa 
voimakkaasti se, milloin varustamot pääsevät käynnistämään toimintaansa 
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uudelleen ja millaisia ovat kokemukset risteilyjen käynnistyessä. Muilla 
suurilla vientiteollisuuden sektoreilla odotamme aiempaa useamman 
ostajan olevan kiinnostunut rahoittamaan vientikaupat vientiluotoilla 
kaupallisten rahoituslähteiden ehtojen heikentyessä. Kysyntään ei odoteta 
maantieteellistä keskittyneisyyttä.

Finnveralla on mahdollisuus tarjota vuoden 2020 loppuun saakka 
luottovakuutuksia myös niin sanottuihin kaupallisen riskin maihin, 
eli esimerkiksi EU-maihin. Luottovakuutus auttaa viejiä jatkamaan 
kauppasuhteita epävarmuuden aikana, mikä on tärkeää viennin 
jatkuvuuden ja Suomen talouden kannalta.

Varaudumme vastaamaan myös kotimaisten suurten yritysten 
käyttöpääomarahoitustarpeisiin. Linjausten muutostarpeita arvioidaan 
tilanteen kehittymisen myötä.

Normaalitilanteessa strategisena tavoitteenamme on kohdentaa valtaosa 
rahoituksestamme kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, 
omistajanvaihdoksiin sekä vientiin. Koronatilanteessa olemme laajentaneet 
rahoituksen kohdennusta auttaaksemme kaikkia elinkelpoisia yrityksiä 
kriisitilanteen yli.

Finnvera antoi tulosvaroituksen 1.7.2020 heikentäen vuoden 2020 
tulosnäkymiä. Koronapandemia aiheuttaa edelleen poikkeuksellista 
epävarmuutta näkymiin. Tämän hetken talousennusteiden perusteella 
arvioimme, että Finnvera-konsernin koko vuoden 2020 tulos on 
luottotappiovarausten vuoksi tappiollinen johtuen makrotaloudellisten 
indikaattorien laskennallisesta vaikutuksesta ja yksittäisten riskin kohteiden 
riskiluokitusten heikkenemisestä.

Lisätiedot:
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet,  
www.finnvera.fi

Puolivuosikatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa  
www.finnvera.fi/tulosraportit

https://www.finnvera.fi
https://www.finnvera.fi/finnvera/julkaisut/vuosikertomukset-ja-tulosraportit


Asiakasmäärä: 26 100
 • Mikroyritykset: 87 %
 • Muut pk- ja midcap-yritykset: 12 %
 • Suuryritykset: 1 %

Tuotteet ja palvelut 1–6/2020
Myönnetyt kotimaan lainat ja takaukset
Yhteensä 0,9 miljardia euroa
Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset
Yhteensä 1,7 miljardia euroa 
Myönnetyt vientiluotot
Yhteensä 0,4 miljardia euroa

Valtuudet ja vastuut 30.6.2020
Kotimaan lainat ja takaukset
Pk- ja midcap-yrityksille
 • valtuus 12,0 miljardia euroa 
 • vastuukanta 2,4 miljardia euroa

Vientitakuut 
 • valtuus 38,0 miljardia euroa 
 • vastuukanta 24,4 miljardia euroa

Vientiluotot 
 • valtuus 33,0 miljardia euroa 
 • vastuukanta 7,3 miljardia euroa

Erityistakaukset 
(alus- ja ympäristötakaukset sekä 
raaka-ainetakuut)
 • valtuus 3,2 miljardia euroa 
 • vastuukanta 0,2 miljardia euroa

Vientitakuulain mukainen vastuukanta kattaa voimassa  
olevat vientitakuiden kokonaisvastuut ja puolet tarjousvas-
tuista päätöspäivän valuuttakurssilla. Vientitakuu- ja erityis-
takaustoiminnan kokonaisvastuut kattavat vientitakuiden ja 
erityistakausten voimassa olevat ja tarjousvastuut yhteensä 
sisältäen vientitakaukset. Vientiluottojen luottoriskin kattaa 
emoyhtiön vientitakuu.

Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten 
rahoitus mahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita 

ja edistää yritystoiminnan ja viennin kehitystä.

Näin Finnvera luo arvoa

Visiomme on: 
Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta

ARVOT:
Luottamus, Kumppanuus, 

Ratkaisuhakuisuus

STRATEGIAN KULMAKIVET:
Asiakaskokemus, Osaava henkilöstö,  

Kumppanuudet, Digitalisaatio ja Vastuullisuus

RAHOITUSTOIMINTA:

Riskienhallinta

Lainat ja takaukset

Vientitakuut

Vientiluottojen rahoitus

Asiakkaat
ITSEKANNATTAVUUS

47 %

10 % 2 %

17 %

24 %

 Teollisuus

 Liike-elämän palvelut

 Kauppa ja  
kuluttajapalvelut 

 Matkailu

 Maaseutuelinkeinot

VASTUUT TOIMIALOITTAIN 30.6.2020, LAINAT, TAKAUKSET, VIENTITAKAUKSET

2016 2017 2018 2019 6/2020

 Muu teollisuus

 Energia

 Kaivos ja metalli

VIENTITAKUU- JA ERITYISTAKAUSKANNAN KEHITYS TOIMIALOITTAIN, ME

 Alus ja telakka  

 Tele

 Metsäteollisuus

 Muut*

* Sisältää muita riskejä, kuten valtioihin liittyvät suvereeniriskit ja pankkiriskit

25 000
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15 000

10 000

5 000

0

 Alus ja telakka

 Tele

 Metsäteollisuus 

 Muut*

*  Sisältää muita riskejä, kuten valtioihin 
liittyvät suvereeniriskit ja pankkiriskit

18 %

12 %

10 %

52 %

4 % 3 % 1 %
 Muu teollisuus 

 Energia 

 Kaivos ja metalli 

VIENTITAKUU- JA ERITYISTAKAUSKANTA TOIMIALOITTAIN 30.6.2020, %



Finnvera-konsernin emoyhtiö on Finnvera Oyj ja sen tytäryhtiöt ovat 
Suomen Vientiluotto Oy, Veraventure Oy ja EAKR-Aloitusrahasto Oy.
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Konsernin 
taloudellinen 

kehitys 
H1/2020

Kotimaan 
rahoitusvaltuuksia 

korotettiin

Koronapandemian myötä 
Suomen hallitus korotti 
20.3.2020 Finnveran 

kotimaan rahoitus-
valtuuksia 4,2 miljardin 

euron enimmäismäärästä 12 
miljardiin euroon – kotimaan 

rahoitus kasvoi tammi –
kesäkuussa edellisvuodesta 

115 %.

NPS-indeksi 
(net promoter score)

50
(H1/2019: 64) 

 
Asiakkaat halukkaita 

suosittelemaan Finnveraa. 

Tilikauden tulos

-423 Me
(H1/2019: 72 Me)

Taseen loppusumma

13,0 Mrd. e
(31.12.2019: 12,7 Mrd. e)

Kulu-tuotto-suhde

29,1 %
(2019: 25,4 %)

Omavaraisuus

8,1 %
(31.12.2019: 11,6 %)

Henkilöstö keskimäärin

360 hlöä
(H1/2019: 363)

Kotimaan toiminnan sekä vienti- ja 
erityistakaustoiminnan rahastot ja VTR

Finnvera-konserni

 30.6.2020
 31.12.2019

Kotimaan 
toiminnan 
rahasto H1 

tuloksen jälkeen  
334 Me

Vientitakuu- ja  
erityistakaustoiminnan  

rahasto H1 tuloksen  
jälkeen 353 Me ja  

VTR 688 Me

   VTR (valtiontakuurahasto)

Merkittäviä luottotappiovarauksia 
koronapandemian vaikutuksesta

Koronapandemian seurauksena 
risteilytoiminta kaikkialla maailmassa 

keskeytettiin viranomaispäätöksin. 
Useiden varustamojen julkisten 

luottoluokitusheikennysten 
ja maailmantalouden yleisesti 

heikentyneiden näkymien vuoksi 
olemme joutuneet tekemään merkittäviä 

luottotappiovarauksia, mistä syystä 
tammi−kesäkuun tulos oli 423 miljoonaa 

euroa tappiollinen. 
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Finnvera-konsernin tammi−kesäkuu 2020
Koronapandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisesti erittäin 
poikkeuksellisen tilanteen ja talousennusteita on heikennetty merkittävästi 
kaikkialla maailmassa. Pandemian taloudelliset ja poliittiset seuraukset 
ovat hyvin laaja-alaisia ja keskeistä tilanteessa on epävarmuus.

Koronapandemian vaikutuksesta konsernin tammi−kesäkuun tulos oli 423 
miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisen vuoden vastaavalla jaksolla 
tulos oli 72 miljoonaa euroa voitollinen. Tuloksen tappiollisuus aiheutui 
pandemian seurauksena tehdyistä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
merkittävistä luottotappiovarauksista. Luottotappiovarausten kasvuun 
vaikuttivat muutokset IMF:n talouskehitysennusteessa ja yksittäisten riskin 
kohteiden riskiluokitusten heikkeneminen. IMF:n kesäkuun ennusteen 
mukaan bruttokansantuotteen odotetaan laskevan maailmanlaajuisesti 
4,9 prosenttia ja kehittyneissä maissa 8,0 prosenttia. Odotettavissa 
olevat tappiot kasvoivat yhteensä 477 miljoonaa euroa (-5). Toteutuneet 
tappiot olivat 17 miljoonaa euroa (14), ja ne kasvoivat edellisen vuoden 
vastaavasta jaksosta 19 prosenttia.

Konsernin korkokate oli tammi−kesäkuussa 24 miljoonaa euroa (19) ja 
se kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 22 prosenttia. Korkotuotot 
olivat 25 prosenttia vertailukautta pienemmät, mikä johtui pääasiassa 
tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen ja saamistodistusten 
korkotuottojen pienenemisestä markkinakorkotason alenemisesta johtuen. 
Korkokulut olivat 38 prosenttia vertailukautta alemmat. Tähän vaikutti 
varainhankinnan korkokulujen pienempi määrä erityisesti alemmasta 
markkinakorkotasosta johtuen. Yleiseen liikkeeseen laskettujen 
velkakirjojen kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 10 440 miljoonaa euroa  
(10 138), mikä oli 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
suurempi. Tammi−kesäkuussa ei tehty uutta pitkäaikaista varainhankintaa.

Palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä 68 miljoonaa euroa oli 
edellisvuoden vastaavan jakson tasolla (68). Palkkiotuotot olivat 
9 prosenttia edellisvuotta pienemmät, mikä johtui vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan palkkiotuottojen laskusta. Palkkiokulut 

vastaavasti laskivat vertailukaudesta 47 prosenttia, mikä johtui 
jälleenvakuutustoiminnan palkkiokulujen pienemmästä määrästä.

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista 
eristä olivat tammi−kesäkuussa 2 miljoonaa euroa negatiiviset, kun 
edellisvuoden vastaavalla jaksolla vastaava erä oli 17 miljoonaa euroa 
positiivinen. Muutos johtui pääosin johdannaisten ja velkojen käypään 
arvoon arvostuksista. Velkoja suojaavien johdannaisten lisäksi Finnvera on 
tehnyt yksittäisiä pitkäaikaisia valuutanvaihtosopimuksia (cross currency 
swap) valuuttamääräisten sitoumusten kattamiseksi. Vuoden 2020 alusta 
kyseiseen erään on sovellettu rahavirran suojauslaskentaa. Edellisvuoden 
vastaavalla jaksolla tuloskehitykseen aiheutti volatiliteettia USD-määräisen 
varainhankinnan kallistuminen cross currency swap -markkinalla. 

Toimintakulut ja poistot olivat 2 prosenttia suuremmat kuin edellisvuoden 
vastaavalla jaksolla, mihin vaikutti koronapandemian kasvattaman 
pk- ja midcap-rahoitushakemusmäärän käsittelyyn vuokratyövoimana 
rekrytoitu määräaikainen henkilöstö sekä poistojen määrän kasvu tehtyjen 
IT-investointien myötä. Konsernin toimintakulut olivat 22 miljoonaa euroa 
(23) ja poistot 4 miljoonaa euroa (3). 

Pk- ja midcap-rahoituksen luottosalkun laatu on pysynyt alkuvuonna 
tavoitteiden mukaisena, eikä taloussuhdanteen heikkenemisellä ole vielä 
ollut sanottavaa vaikutusta yritysten kykyyn hoitaa luottoja. Yksittäisiin 
asiakkaisiin liittyvät riskit sekä järjestämättömien luottojen ja rästien 
määrät ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Vastuukannan odotettu tappio 
(EL) on alkuvuoden aikana pysynyt lähes ennallaan ja oli katsauskauden 
lopussa 3,14 prosenttia vastuukannasta (3,25). 

Suuryritykset-liiketoiminnan voimassa olevien takuiden ja sitovien 
tarjousten määrästä noin 71 prosenttia oli EU- ja OECD-maista. 
Toimialoista suurimmat olivat alus- ja telakka-, tele- sekä metsäteollisuus. 
Näiden osuus oli yhteensä 82 prosenttia kokonaisvastuukannasta. 
Vastuista 29 prosenttia oli investointitasoa olevassa BBB- tai sitä 
paremmissa riskiluokissa.

Varainhallintaan liittyvät merkittävimmät markkinariskit olivat kesäkuun 
lopussa varainhallintapolitiikan mukaisissa riskirajoissa. Näistä merkittävin 

oli sijoitussalkun hintariski 89 miljoonaa euroa. Varainhankinnan 
rakenteellisesta rahoitusvajeesta johtuva varainhankinnan kustannusriski 
oli 69 miljoonaa euroa, taseen korkoherkkyys 200 bps muutokselle -19 
miljoonaa euroa ja avoin valuuttapositio 6 miljoonaa euroa. 

Finnvera Oyj:n ja konserniyhtiöiden tulos
Emoyhtiö Finnvera Oyj:n tammi−kesäkuun tulos oli -425 miljoonaa euroa 
(53), josta suuryritykset-liiketoiminnan osuus oli -461 miljoonaa euroa (44) 
sekä pk- ja midcap-liiketoiminnan 36 miljoonaa euroa (9).  

Tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen oli 2 miljoonaa euroa (19). 
Tulosvaikutuksesta Suomen Vientiluotto Oy:n osuus oli 2 miljoonaa euroa 
(21). Pääomasijoitustoiminnan tulos oli tappiollinen, -1 miljoonaa euroa (-2). 

Vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos
Vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli tammi−kesäkuussa -476 
miljoonaa euroa (44).

Tulosanalyysi tammi−kesäkuu 2020
Korkotuotot ja -kulut sekä korkotuet
Konsernin korkokate oli alkuvuonna 24 miljoonaa euroa (19). Korkokatetta 
kertyi 22 prosenttia edellisvuotta enemmän, kun korkokulut pienenivät 
enemmän kuin korkotuotot.

Tammi−kesäkuun korkotuotot pienenivät edellisvuoden vastaavasta 
jaksosta 25 prosenttia 67 miljoonaan euroon (89). Tähän vaikutti korot 
luotonannosta asiakkaille, jotka pienenivät 20 prosenttia. Tytäryhtiö 
Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen lainakanta oli 
kesäkuun lopussa 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 
korkeammalla tasolla, mutta alkuvuoden korkotuotot luotonannosta 24 
prosenttia pienemmät markkinakorkotason alenemisen vaikutuksesta. 
Emoyhtiön kotimaan rahoituksen lainakanta taas oli 12 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja korkotuotot 3 prosenttia 
edellisvuotta alemmat. Korkotuottojen kokonaismäärän pienenemiseen 
vaikutti lisäksi edellisvuotta pienemmät korkotuotot sijoituksista.

Tammi−kesäkuun korkokulut 43 miljoonaa euroa (70) olivat 38 prosenttia 
edellisvuotta pienemmät. Tähän vaikutti varainhankinnan korkokulujen 

Taloudellinen kehitys
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pienempi määrä erityisesti alemmasta markkinakorkotasosta johtuen. 
Yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen kirjanpitoarvo oli kesäkuun 
lopussa 10 440 miljoonaa euroa (10 138), mikä oli 3 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Tammi−kesäkuussa ei tehty 
uutta pitkäaikaista varainhankintaa.

Palkkiotuotot ja -kulut 
Palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä 68 miljoonaan euroon oli 
edellisvuoden tasolla (68).

Palkkiotuotot pienenivät 9 prosenttia 76 miljoonaan euroon (84), 
mikä johtui vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan palkkiotuottojen 
pienenemisestä 18 prosenttia myönnettyjen vientitakuiden ja 
erityistakausten määrän alenemisen ja koronapandemian seurauksena 
tehtyjen lyhennysten lykkäysten vaikutuksesta. Kotimaan rahoituksen 
takausten palkkiotuotot taas kasvoivat 13 prosenttia, mihin vaikutti 
takausten kysynnän ja vastuukannan kasvu koronapandemian johdosta. 
Vientiluottojen varauspalkkiot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta jaksosta 
5 prosenttia nostamattoman vastuukannan noustessa 6 prosentilla. 

Palkkiokulut 9 miljoonaa euroa (16) olivat 47 prosenttia edellisvuotta 
alemmalla tasolla, mikä johtui jälleenvakuutustoiminnan palkkiokulujen 
pienemmästä määrästä. Palkkiokulut muodostuivat lähes kokonaan 
emoyhtiön ottamien jälleenvakuutusten kuluista.

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja 
valuuttatoiminnan nettotuotot
Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien erien 
arvonmuutokset ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat alkuvuonna -2 
miljoonaa euroa (17), josta velkojen, saamistodistusten sekä koron- 
ja valuutanvaihtosopimusten käyvän arvon muutos oli -3 miljoonaa 
euroa (19). Pääomasijoitustoiminnan käyvän arvon muutos sekä 
pääomasijoitustoiminnan ja pk-joukkovelkakirjalainojen myyntivoitot ja 
-tappiot taas olivat -1 miljoonaa euroa (-3). Valuuttatoiminnan nettotuotot 
olivat 2 miljoona euroa (1).

Finnvera soveltaa käyvän arvon suojauslaskentaa velkojen arvostuksessa, 
kun ne ovat luokiteltavissa suojauslaskennan piiriin kuuluviksi 

rahoitusveloiksi. Näiden velkojen kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 
7 221 miljoonaa euroa (6 068). Velat on suojattu markkinakorkojen 
aiheuttamilta muutoksilta. Luottoriskin muutos ei ole osa suojaussuhdetta. 
Suojauslaskennan alla olevien velkojen sekä niitä suojaavien johdannaisten 
yhteenlaskettu käyvän arvon muutoksen aiheuttama tulosvaikutus oli 
alkuvuonna -5 miljoonaa euroa (3).   

Muiden kuin suojauslaskennan piirissä olevien velkojen 
arvostukseen sovelletaan käyvän arvon optiota, kun velat on 
suojattu johdannaissopimuksilla. Velat arvostetaan perustuen 
markkinanoteerauksiin. Luottoriskin osuus velkojen arvonmuutoksesta 
esitetään laajan tuloksen erissä. Näiden velkojen kirjanpitoarvo oli 
kesäkuun lopussa 3 219 miljoonaa euroa (3 607). Käyvän arvon option 
piiriin kuuluvien velkojen ja niitä suojaavien johdannaisten aiheuttama 
tulosvaikutus oli alkuvuonna 1 miljoonaa euroa (4).

Velkoja suojaavien johdannaisten lisäksi Finnvera on tehnyt yksittäisiä 
pitkäaikaisia valuutanvaihtosopimuksia (cross currency swap) 
valuuttamääräisten sitoumusten kattamiseksi. Nämä johdannaiset 
ovat rahavirran suojauslaskennan piirissä 1.1.2020 alkaen. 
Johdannaissopimusten tulosvaikutus oli -0,1 miljoonaa euroa (13). 

Finnvera on 1.1.2020 alkaen soveltanut käyvän arvon suojauslaskentaa 
osaan saamistodistuksista jotka on suojattu koronvaihtosopimuksilla. 
Näiden sekä nimenomaisesti käypään arvoon tuloksen kautta 
kirjattavien saamistodistusten (käyvän arvon optio), niitä suojaavien 
koronvaihtosopimusten sekä muiden likviditeetin hallintaa varten tehtyjen 
koronvaihtosopimusten vaikutus tulokseen oli -0,2 miljoonaa euroa (0,4). 

Muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot olivat alle miljoona euroa. Tuotot kasvoivat 
edellisvuodesta 11 prosenttia.

Toimintakulut ja poistot
Konsernin toimintakulut eli hallintokulut ja liiketoiminnan muut kulut 
olivat tammi−kesäkuussa 22 miljoonaa euroa (23). Poistot olivat 4 
miljoonaa euroa (3). Toimintakulujen ja poistojen yhteensä määrä oli 2 
prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, mihin vaikutti 

koronapandemian kasvattaman pk- ja midcap-rahoitushakemusmäärän 
käsittelyyn vuokratyövoimana rekrytoitu määräaikainen henkilöstö sekä 
poistojen määrän kasvu tehtyjen IT-investointien myötä.

Hallintokulut olivat tammi−kesäkuussa 22 miljoonaa euroa (23). 
Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 15 miljoonaa (15) ja muut 
hallintokulut 7 miljoonaa euroa (8). Sekä henkilöstökulut että muut 
hallintokulut pienenivät edellisvuoteen nähden 2 prosenttia. Merkittävä 
osa muiden hallintokulujen pienenemisestä johtui koronapandemian 
aiheuttamasta toimenpiteiden ja niiden kuluvaikutuksen siirtymisestä 
myöhempään ajankohtaan. 

Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot
Finnvera noudattaa pankkisektorilla yleisesti käytössä olevia IFRS 9 
Rahoitusinstrumentit -standardin yleisperiaatteita odotettavissa olevien 
luottotappioiden (expected credit loss, ECL) laskennassa. ECL-malleissa 
laskentakaava on PD (probability of default) x EAD (exposure at default) 
x LGD (loss given default). Laskenta on rahoitusinstrumenttikohtainen, ja 
se perustuu rahoitusinstrumentin luottoriskin olennaiseen lisääntymiseen 
alkuperäisestä myöntöhetkestä. Yksittäiset merkittävät vastuut arvioidaan 
aina erikseen. Odotettavissa olevien tappioiden kirjaaminen edellyttää 
johdon harkintaa ECL-laskentaan vaikuttavista epävarmuustekijöistä, kuten 
esimerkiksi luottotappioiden todennäköisyyksistä, makrotaloudellisista 
skenaarioista ja niiden painotuksista raportointikauden päättymispäivänä.

Koronapandemia on aikaansaanut erittäin poikkeuksellisen tilanteen ja 
talousennusteita on heikennetty merkittävästi kaikkialla maailmassa. 
Pandemian taloudelliset ja poliittiset seuraukset ovat hyvin laaja-alaisia 
ja keskeistä tilanteessa on epävarmuus. Erityisesti kansainvälisten 
liikkumisrajoitusten sekä Suomessa ja muualla maailmassa kevään ajan 
vallinneen poikkeustilan vuoksi talouden äkkipysähdys tapahtui rajuna. 
Tästä johtuen makrotaloudellisten ennusteiden muutokset vuodelle 2020 
ovat heikentäneet odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa 
käytettäviä makrotaloudellisia skenaarioita. Kansainvälisen valuuttarahasto 
IMF:n kesäkuun ennusteen mukaan bruttokansantuotteen odotetaan 
laskevan maailmanlaajuisesti 4,9 prosenttia ja kehittyneissä maissa 8,0 
prosenttia. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote 
laskee tänä vuonna noin 7 prosenttia ja valtiovarainministeriön 
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ennusteen mukaan 6 prosenttia. Poikkeuksellisesti heikentyneiden BKT-
näkymien perusteella Finnveran puolivuosikatsauksessa käytettäviä 
makrotaloudellisten indikaattoreiden PIT-PD-taulukoita (point-in-time 
probability of default) on päivitetty, jotta ne vastaavat vallitsevia 
taloudellisia olosuhteita. 

Makrotaloudellisten skenaarioiden päivittäminen kasvatti merkittävästi 
emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan odotettavissa olevien 
tappioiden määrää. Tappiovarausten määrää kasvattivat myös yksittäisten 
riskin kohteiden riskiluokkaheikennykset. 

Konsernin toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot olivat tammi−
kesäkuussa yhteensä 494 miljoonaa euroa (9). Odotettavissa olevat tappiot 
kasvoivat yhteensä 477 miljoonaa euroa (-5). Toteutuneet tappiot olivat 
17 miljoonaa euroa (14), ja ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta 
jaksosta 19 prosenttia. Tappioita kattavat luottotappiokorvaukset olivat 12 
miljoonaa euroa (7). Valtion luottotappiokorvaus emoyhtiö Finnvera Oyj:n 
myöntämille kotimaan lainoille ja takauksille korotettiin koronaepidemian 
seurauksena 1.6.2020 alkaen 50 prosentista 80 prosenttiin. Valtion 
luottotappiokorvauksen jälkeen konsernin vastuuosuus alkuvuoden 
tappioista oli 481 miljoonaa euroa (2).

Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kotimaan rahoituksen odotettavissa 
olevat tappiot pienenivät tammi−kesäkuussa 35 miljoonaa euroa. 
Tappiovarausten määrä oli kesäkuun lopussa 51 miljoonaa euroa, 
kun vastaava määrä oli edellisen vuoden lopussa 86 miljoonaa euroa. 
Tappiovarausten määrää pienensi valtion luottotappiokorvauksen 
korottaminen koronapandemian seurauksena 80 prosenttiin, ja sitä kasvatti 
laskennallisten makrotaloudellisten indikaattoreiden heikentyminen. 
Makrotaloudellisena ennusteena käytettiin Suomen bruttokansantuotteen 
supistumista vuoden 2020 aikana 6,8 prosenttia.

Vientitakuiden ja erityistakausten odotettavissa olevat tappiot 
kasvoivat 475 miljoonaa euroa, minkä vuoksi tammi−kesäkuun tulos 
oli tappiollinen. Taseen tappiovaraukset olivat kesäkuun lopussa 548 
miljoonaa euroa, kun ne olivat edellisen vuoden lopussa 73 miljoonaa 
euroa. Tappiovarausten kasvuun vaikutti edellä todetun mukaisesti 

makrotaloudellisten indikaattoreiden heikentyminen ja yksittäisten 
riskin kohteiden riskiluokitusten heikkeneminen. Makrotaloudellisena 
ennusteena käytettiin kesäkuussa 2020 IMF:n julkaisemaa kehittyneiden 
maiden BKT:n ennustetta vuodelle 2020 kolmella eri skenaarion 
toteutumistodennäköisyydellä, jotka olivat erittäin voimakas taantuma 
(50 prosenttia), normaaliennustetta heikompi kehitys (30 prosenttia) ja 
normaali kehitys (20 prosenttia).

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan takaisinperintäsaamisten 
kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 106 miljoonaa euroa (136), 
mikä sisälsi emoyhtiö Finnvera Oyj:n merkittävän takaisinperintäsaamisen 
brasilialaisen Oi S.A.:n korvatuista vientitakuista.

Ongelmasaamiset
EU-tasolla harmonisoidun laskentatavan mukainen pk- ja midcap-
rahoituksen ongelmasaamisten määrä oli kesäkuun lopussa 111 
miljoonaa euroa (117). Ongelmasaamisten osuus vastuukannasta oli 
tehdyt tappiovaraukset huomioiden 4,3 prosenttia (5,6). Ongelmasaamiset 
suhteessa vastuukantaan olivat 0,9 prosenttia (2,8), kun suhdeluvussa 
huomioidaan yhtiön valtiolta saama luottotappiokorvaus.

Viennin rahoituksen ongelmasaamisten määrä oli kesäkuun lopussa 77 
miljoonaa euroa (107). Ongelmasaamiset suhteessa vastuukantaan olivat 
0,3 prosenttia (0,4).

Pitkän aikavälin itsekannattavuus
Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, mikä tarkoittaa, 
että yhtiön toiminnan menot pitää pystyä kattamaan pitkällä aikavälillä yhtiön 
toiminnasta saatavilla tuloilla. Pk- ja midcap-rahoituksessa itsekannattavuuden 
tarkastelujaksona pidetään 10 vuotta ja viennin rahoituksessa 20 vuotta. 

Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 10 
vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan kesäkuun loppuun. 
Viennin rahoitus on ollut vastaavasti itsekannattavaa 20 toimintavuoden ajan. 

Finnveran tuloksen ja pitkän aikavälin itsekannattavuuden toteutumiseen 
tulevina vuosina vaikuttavat merkittävästi yhtiön riskiä vastaava 

hinnoittelu sekä vastuukantojen suuruus ja riskisyys. Tulostarkasteluissa 
on tärkeää huomioida, että kesäkuun lopussa Finnveran vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut olivat 24 633 miljoonaa euroa  
(25 489) sekä pk- ja midcap-yritysten luotto- ja takausvastuut 2 373 miljoonaa 
euroa (1 928). Näihin vastuisiin nähden vapaa oma pääoma oli noin 3 
prosenttia (4) ja oma pääoma noin 4 prosenttia (5).

Tase ja taseen ulkopuoliset vastuut 30.6.2020
Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 12 962 miljoonaa euroa 
(12 665). Tase kasvoi alkuvuonna 2 prosenttia eli 297 miljoonaa euroa. 
Konsernin luottokanta oli kesäkuun lopussa 7 544 miljoonaa euroa (7 931) 
eli 5 prosenttia vuoden alkua pienempi. Yleiseen liikkeeseen laskettujen 
velkakirjojen kirjanpitoarvo oli 10 440 miljoonaa euroa (10 138).

Emoyhtiön pk- ja midcap-rahoituksen takauskanta kasvoi koronapandemian 
ja merkittävästi kasvaneen pk- ja midcap-rahoituksen kysynnän 
seurauksena alkuvuoden aikana 42 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa  
1 660 miljoonaa euroa (1 165). 

Vientitakuulain mukaiset vientitakuuvastuut (voimassa olevat 
kokonaisvastuut ja puolet tarjousvastuista päätöspäivän valuuttakurssilla) 
olivat kesäkuun lopussa 20 477 miljoonaa euroa (20 774) eli hieman 
edellisen vuoden loppua alemmalla tasolla. Emoyhtiön vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut (voimassa olevat ja tarjousvastuut 
yhteensä sisältäen vientitakaukset) olivat 24 633 miljoonaa euroa  
(25 489). Nostetut vastuut 11 431 miljoonaa euroa (11 443) olivat edellisen 
vuoden lopun tasolla. Konsernin taseen ulkopuoliset vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan vastuut olivat 15 750 miljoonaa euroa (16 412). 
Kesäkuun lopussa vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan jälleenvakuutusten 
enimmäiskorvausmäärä oli noin 1,4 miljardia euroa eli noin 12 prosenttia 
nostetuista vastuista. 

Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera tulee luopumaan 
pääomasijoitustoiminnasta, joten pääomasijoitustoiminnan varat ja velat 
on esitetty myytävänä olevissa luovutettavissa varoissa ja veloissa. 
Konsernin myytävänä olevat luovutettavat varat olivat kesäkuun lopussa  
49 miljoonaa euroa (50) ja vastaavasti velat 19 miljoonaa euroa (19).
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Konsernilla oli pitkäaikaisia velkoja kesäkuun lopussa yhteensä 
10 530 miljoonaa euroa (10 236), joka muodostui lähes kokonaan 
joukkovelkakirjalainoista.

Konsernin vapaa oma pääoma oli kesäkuun lopussa yhteensä 797 
miljoonaa euroa (1 221), josta kotimaan toiminnan rahasto oli 282 
miljoonaa euroa (266), vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 829 
miljoonaa euroa (773), pääomasijoitustoiminnan rahasto 15 miljoonaa 
euroa (15) ja kertyneet voittovarat -329 miljoonaa euroa (167). 

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kertyneiden tappiopuskureiden 
määrä oli kesäkuun lopussa tammi-kesäkuun tappiollisen tuloksen jälkeen 
1 041 miljoonaa euroa (1 503), kun Finnveran taseessa olevan vienti- ja 
erityistakaustoiminnan rahaston lisäksi huomioidaan valtiontakuurahaston 
varat 688 miljoonaa euroa (686). Konsernin tappiopuskureiden määrä oli 
tehtyjen tappiovarausten jälkeen yhteensä 1 485 miljoonaa euroa (1 906)  
ja 6 prosenttia kokonaisvastuista (6). 

Finnvera-konserni 30.6.2020 31.12.2019 Muutos Muutos
Tase Me Me Me %
Osakepääoma 197 197 0 0 %
Ylikurssirahasto ja käyvän 
arvon rahasto

57 46 11 25 %

Vapaa oma pääoma 
yhteensä

797 1 221 -423 -35 %

Kotimaan toiminnan 
rahasto

282 266 16 6 %

Vientitakuu- ja erityis-
takaustoiminnan rahasto

829 773 56 7 %

Muut 15 15 0 0 %
Kertyneet voittovarat -329 167 -496 -297 %

Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma

1 051 1 463 -412 -28 %

Taseen loppusumma 12 962 12 665 297 2 %

Varainhankinta
Tammi−kesäkuussa ei tehty pitkäaikaista varainhankintaa. Edellisen 
vuoden vastaavalla jaksolla varainhankintaa tehtiin 1 019 miljoonaa euroa. 
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi−kesäkuussa 7 miljoonaa euroa 
(709). 

Vakavaraisuus
Finnveran yhtiölaissa (443/1998) säädetään kotimaan sekä vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan erillisyydestä. Kotimaan toiminnan tappiot katetaan 
kotimaan toiminnan rahastosta ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. 
Valtiontakuurahastolain (444/1998) mukaan valtio vastaa vientitakuista ja 
erityistakauksista. Mikäli vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston 
varat eivät riitä tästä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, 
tappiot katetaan valtiontakuurahaston varoista, joita täydennetään 
tarvittaessa valtion budjettiin otettavalla määrärahalla. 

Kotimaan toiminnan vakavaraisuus 
Valtio on omistajana asettanut Finnvera-konsernin kotimaan 
toiminnan vakavaraisuuden vähimmäistavoitteeksi 15 prosenttia. 
Vakavaraisuus lasketaan Finnverassa Basel III:n standardimenetelmän 
laskentaperiaatteiden mukaisesti. Konsernin kotimaan toiminnan Tier 
1 -vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 23,7 prosenttia (29,4) ja 
leverage ratio 21,0 prosenttia (24,7).

Riskipainotetut saamiset olivat konsernin kotimaan toiminnassa kesäkuun 
lopussa 2 272 miljoonaa euroa (1 827). Näistä varsinaiseen liiketoimintaan 
liittyviä lainoja ja takauksia oli 1 994 miljoonaa euroa (1 566) eli 88 (86) 
prosenttia riskipainotetuista saamisista.  
 

Finnvera-konserni, 
kotimaan toiminta 30.6.2020 31.12.2019 Muutos Muutos
Vakavaraisuuspääoma Me Me Me %
Oma pääoma pl. tilikauden 
voitto

1 387 1 314 73 6 %

Aineettomat hyödykkeet -19 -20 -1 -6 %
Vientitakuu- ja erityis-
takaustoiminnan rahasto

-829 -773 56 7 %

Tilikauden voitto 0 73 -73 -100 %
Vientitakuutoiminnan 
osuus tilikauden voitosta

0 -56 56 -100 %

Yhteensä 539 538 2 0 %

Finnvera-konserni, 
kotimaan toiminta 30.6.2020 31.12.2019 Muutos Muutos
Riskipainotetut erät Me Me Me %
Saamiset luottolaitoksilta 4 5 -1 -12 %
Saamiset asiakkailta 1 994 1 566 428 27 %
Sijoitukset ja johdannaiset 73 83 -10 -12 %
Korko- ja muut saamiset, 
maksetut ennakot, 
muut varat

18 25 -8 -30 %

Sitovat luottolupaukset 14 58 -44 -76 %
Operatiivinen riski 169 90 79 88 %
Yhteensä 2 272 1 827 445 24 %

Viennin rahoituksen vakavaraisuus 
Finnveran viennin rahoituksen vakavaraisuudelle ei ole asetettu vaatimusta. 
Viime kädessä valtio vastaa suurista vientitakuutappioista, joita toiminnasta 
kertyneet omat pääomat ja valtiontakuurahasto eivät riittäisi kattamaan. 
Pankkitoiminnan kaltainen vakavaraisuuslaskenta sopii viennin rahoitukselle 
huonosti ottaen huomioon sen erityinen elinkeinopoliittinen tehtävä 
viennin edistäjänä. Mikäli vakavaraisuus kuitenkin lasketaan siten, että 
vakavaraisuudessa otetaan huomioon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
rahaston varojen lisäksi valtiontakuurahaston varat, viennin rahoituksen 
arvioitu Tier 1 -vakavaraisuus olisi 4,5 prosenttia (6,9). 

Riskiasema

Pk- ja midcap-rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2020 kesäkuussa  
2 799 miljoonaa euroa (2 288), joka oli 511 miljoonaa euroa enemmän kuin 
vuoden vaihteessa. Vastuukannan kasvu johtui pitkälti koronapandemian 
aiheuttamasta yritysten käyttöpääomatarpeesta. 

Pk- ja midcap-rahoituksen luottosalkun laatu on pysynyt alkuvuonna 
tavoitteiden mukaisena, eikä taloussuhdanteen heikkenemisellä ole vielä 
ollut sanottavaa vaikutusta yritysten kykyyn hoitaa luottoja. Finnvera 
on tehnyt yhdessä pankkien kanssa huomattavan määrän lyhennysten 
lykkäyksiä, millä on myös helpotettu yritysten likviditeettitilannetta. 
Yksittäisiin asiakkaisiin liittyvät riskit sekä järjestämättömien luottojen 
ja rästien määrät ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Vastuukannan 
odotettu tappio (EL) on alkuvuoden aikana pysynyt lähes ennallaan 
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ja oli katsauskauden lopussa 3,14 prosenttia vastuukannasta (3,25). 
Vastuukannan riskiluokittainen jakauma pysyi myös lähes ennallaan. 
Vastuista 76 prosenttia oli luottoluokitukseltaan keskimääräisessä B2 tai 
sitä paremmassa luokassa. Luotto- ja takaustappiot sekä arvonalentumiset 
olivat -3,2 miljoonaa euroa (14,7). Luottotappioiden normaalista poikkeava 
määrä johtui valtion luotto- ja takaustappiokorvauksen muutoksesta, 
mikä vähensi IFRS-arvonalennuksen määrää toimintalain mukaisessa 
rahoituksessa.

Suuryritykset-liiketoiminnan kokonaisvastuukanta oli vuoden 2020 
kesäkuussa 24 240 miljoonaa euroa (25 160), mikä on 920 miljoonaa 
euroa pienempi kuin vuoden vaihteessa. Voimassa olevien takuiden 20 236 
miljoonan euron ja sitovien tarjousten 4 004 miljoonan euron määrästä 
noin 71 prosenttia oli EU- ja OECD-maista.

Toimialoista suurimmat olivat alus- ja telakka-, tele- sekä metsäteollisuus. 
Näiden osuus oli yhteensä 82 prosenttia kokonaisvastuukannasta. 
Vastuista 29 prosenttia oli investointitasoa olevassa BBB- tai sitä 
paremmissa riskiluokissa.

Vuoden 2020 alkupuoliskolla ei syntynyt toteutuneita merkittäviä 
vientitakuutappioita, mutta laskennallinen odotettu tappio (ECL) nousi 
475 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun nähden. Nousu johtui 
pääosin koronapandemian aiheuttamasta voimakkaasta talousnäkymän 
heikentymisestä, sekä varustamoiden riskiluokitusten laskusta.

Tytäryhtiöistä Suomen Vientiluotto Oy:lle vientiluottojen rahoituksesta 
syntynyt sopimuskanta oli kesäkuun lopussa 14 082 miljoonaa euroa 
(14 173), joka laski vuoden lopusta 91 miljoonaa euroa. Sopimuskantaan 
sisältyy luottokanta ja sitovat luottolupaukset. Vientiluottojen luottoriski on 
katettu emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuilla. Nämä vientitakuut sisältyvät 
edellä mainittuun viennin rahoituksen vastuukantaan.

Varainhallinnan tilivarat ja sijoitukset ilman saatuja vakuuksia olivat 
kesäkuussa 4 234 miljoonaa euroa (3 799). Kaikki sijoitukset olivat 
vähintään investointitasoa olevissa BBB (Finnveran riskiluokka) tai 
sitä paremmissa riskiluokissa ja kaikki pitkäaikaiset, yli 12 kuukauden, 
sijoitukset ovat kohteissa, joiden luottoluokitus on vähintään A- (S&P ja 

Fitch) tai A3 (Moody’s). Varoista 92 prosenttia oli vähintään A- (Finnveran 
riskiluokka) luokitelluissa sijoituskohteissa tai tilipankeissa. Talletusten ja 
sijoitusten odotettu tappio (EL) oli 1,8 miljoonaa euroa, eli 0,04 prosenttia.

Yhtiö suojaa korko- ja valuuttariskiä johdannaisilla, joiden nimellisarvo 
oli kesäkuun lopussa 12 341 miljoonaa euroa (12 952). Kaikkien 
johdannaissopimusten vastapuolten luottoluokitus oli vähintään A3 
(Moody’s), ja suurimmalla osalla A- (S&P ja Fitch). Johdannaisten 
vastapuoliriskiä rajoitetaan vakuussopimuksin, joiden vakuusmaksut 
sovitaan päivittäin.

Varainhallintaan liittyvät merkittävimmät markkinariskit olivat kesäkuun 
lopussa varainhallintapolitiikan mukaisissa riskirajoissa. Näistä merkittävin 
oli sijoitussalkun hintariski 89 miljoonaa euroa. Varainhankinnan 
rakenteellisesta rahoitusvajeesta johtuva varainhankinnan kustannusriski 
oli 69 miljoonaa euroa, taseen korkoherkkyys 200 bps muutokselle -19 
miljoonaa euroa ja avoin valuuttapositio 6 miljoonaa euroa.  

Hallinto

Henkilöstö
Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 372 henkilöä (30.6.2019: 
383), joista vakituisessa työsuhteessa oli 328 (335) ja määräaikaisessa 44 
(48). Määräaikaisista työntekijöistä kesätyöntekijöitä oli 20 (25). Konsernin 
keskimääräinen henkilöstömäärä oli katsauskaudella 360 henkilöä (363) ja 
henkilöstökulut 15 miljoonaa euroa (15).

Lisäksi koronatilanteen kasvattamaan rahoitushakemusten käsittelyyn 
rekrytoitiin ulkoisen kumppanin avulla vuokratyövoimaa. Hakemusruuhkan 
purkamiseksi Helsingin ja Kuopion toimipisteisiin palkattiin yhteensä 48 
henkilöä pääsääntöisesti huhtikuun alusta noin 4−6 kuukauden ajaksi.

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja
Finnveran yhtiökokous valitsi 23.3.2020 uusia jäseniä yhtiön 
hallintoneuvostoon. Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia.

Finnveran hallituksen puheenjohtajana jatkaa EKP:n Pankkivalvonnan 
neuvoston jäsen Pentti Hakkarainen, I varapuheenjohtajana ylijohtaja Antti 

Neimala ja II varapuheenjohtajana ylijohtaja Terhi Järvikare. Jäseninä 
jatkavat KTM Ritva Laukkanen, metsänhoitaja Pekka Nuuttila, ekonomi 
Pirkko Rantanen-Kervinen ja yrittäjäneuvos, hallituksen puheenjohtaja Antti 
Zitting.

Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä elinkeinoasioiden päällikkö 
Lauri Muranen SAK:sta ja hallituksen työvaliokunnan jäsen Anne Niemi 
Suomen Yrittäjistä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Sofia 
Vikman ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Johannes Koskinen. 
Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat kansanedustajat Eeva-Johanna 
Eloranta, Mari Holopainen, Anne Kalmari, Juho Kautto, Juha Pylväs, Lulu 
Ranne, Wille Rydman ja Joakim Strand sekä asiantuntija Leila Kurki (STTK), 
toimitusjohtaja Kari Luoto (Päivittäistavarakauppa), johtaja, pääekonomisti 
Veli-Matti Mattila (Finanssiala), rahoituspäällikkö Jaana Möntti (Finnvera), 
johtaja Tommi Toivola (Elinkeinoelämän Keskusliitto) ja Suomen 
Ekonomien II varapuheenjohtaja Anette Vaini-Antila.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 
1.1.–31.12.2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallintoneuvostolle, 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi hallituksen esityksen 
emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. 

Muut katsauskauden tapahtumat

Koronapandemian myötä Finnveran pk-rahoitusvaltuus 
nostettiin 12 miljardiin euroon, tuotteita ja palvelua 
mukautettiin tilanteeseen
Koronapandemian myötä Suomen hallitus korotti 20.3.2020 Finnveran 
kotimaan rahoitusvaltuuksia 4,2 miljardin euron enimmäismäärästä 
12 miljardiin euroon, mikä oli merkittävä lisäys Finnveran 
rahoitusmahdollisuuksiin. Finnvera keskitti rahoitustoimintansa pankin 
kautta haettaviin takauksiin, joiden avulla rahoitus saatiin nopeimmin 
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yritysten käyttöön. Takausten myöntämisen turvaamiseksi suorien 
lainahakemusten käsittely keskeytettiin. 

Finnvera reagoi yritysten kasvaneeseen rahoituskysyntään nopeilla 
tuotteisiin, palveluprosessiin ja hinnoitteluun liittyvillä toimenpiteillä sekä 
rekrytoimalla vuokratyövoimaa hakemusruuhkan purkamiseen. Yritysten 
rahoitustilanteen helpottamiseksi Finnvera myönsi omiin lainoihinsa 
asiakkaille 12 kuukauden lyhennysvapaan sähköisellä hakemuksella. 
Pankeille Finnvera myönsi luvan antaa automaattisesti 6 kuukauden 
lyhennysvapaan takaamiinsa lainoihin. 

Kasvuhakuisille pk-yrityksille suunnatun pk-takauksen ehtoja 
muutettiin, jotta pk-takausta on mahdollista hakea koronan 
aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Finnvera-takaukseen luotiin ns. 
fast track -menettely pankin myöntämälle 150 000–1 000 000 euron 
käyttöpääomalainalle. Finnveran takausosuus nostettiin 80 prosenttiin ja 
vakuusvaatimuksesta luovuttiin. Fast track -kriteerit täyttävät Finnvera-
takaukset käsitellään nopeutetulla menettelyllä, kun asiakas on sopinut 
takauksesta pankin kanssa.

Finnveran takausosuus jopa 90 prosenttia
EU-komission antamien tilapäisten valtiontukipuitteiden myötä Finnveralla 
on vaihtoehtoisesti mahdollisuus käyttää rahoitukseen sisällytettynä 
valtiontukimuotona niin sanottua koronatukea. Finnveran takausosuus 
voi olla jopa 90 prosenttia, jos pk-yrityksen rahoituksen järjestyminen 
sitä ehdottomasti edellyttää. Finnveran on toimitettava tiedot kaikista 90 
prosentin takauksen saaneista yrityksistä EU:n komissiolle, joka julkaisee 
yritysten tiedot sivustollaan. 

Finnvera alensi ja yksinkertaisti takausten hinnoittelua
Finnvera teki 2.4.2020 päätöksen alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen 
käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua 
takautuvasti maaliskuun 2020 alusta lähtien. Alkutakauksen, pk-takauksen 
ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio aleni 1,75 
prosenttiin. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu aleni 0,1 
prosenttiin takauksen määrästä. Finnvera hyvittää maksujen erotuksen 
asiakkaille takautuvasti, jos asiakkaat ovat maksaneet korkeampaa 

takausprovisiota tai toimitusmaksua. Fast trackin toimitusmaksu säilyi 
ennallaan noin 400 eurossa. 

Valtion luotto- ja takaustappiokorvaus nostettiin 80 prosenttiin
Hintojen alentaminen oli mahdollista valtion korotettua väliaikaisesti 
Finnveralle maksettavaa luotto- ja takaustappiokorvausta 50 prosentista 80 
prosenttiin. Suomen hallitus päätti koronapandemian seurauksena tehdä 
poikkeuksellisia toimenpiteitä. Yhtenä toimenpiteenä turvattiin pk-yritysten 
ja myös sitä suurempien yritysten rahoitus lisäämällä Finnveran laina- ja 
takausvaltuutta sekä korottamalla yhtiön tappiokorvausprosentti 80 
prosenttiin. Rahoituksen myöntämisen perusteena on, että yrityksen 
toiminta on ollut kannattavaa ennen koronapandemiaa.

Alkutakauksen ja pk-takauksen enimmäismääriä nostettiin
Alkutakauksen ja pk-takauksen enimmäismääriä nostettiin. Yritykselle 
yhteen rahoitustarpeeseen kerralla myönnettävän alkutakauksen 
enimmäismäärä on edelleen 80 000 euroa, mutta uusi alkutakaus 
voidaan myöntää, kun edellisestä päätöksestä on kulunut vähintään kaksi 
kuukautta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten yhteismäärä 
voi olla enintään 160 000 euroa. Vastaavasti yhdelle yritykselle kerralla 
myönnettävän yksittäisen pk-takauksen enimmäismäärä on 120 000 
euroa, mutta uusi pk-takaus voidaan myöntää kahden kuukauden kuluttua 
päätöksestä. Yritykselle myönnettyjen pk-takausten yhteismäärä voi olla 
enintään 240 000 euroa.

Finnvera varautui suurempien yritysten käyttöpääomatarpeisiin
Finnvera on varautunut myös suurempien yritysten käyttöpääomatarpeisiin 
koronan aiheuttamissa tilanteissa. Finnveran takaus voi olla enintään 80 
prosenttia, kuitenkin siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa. Suuret 
hankkeet käsitellään tapauskohtaisesti ja ensisijainen rahoituslähde on 
edelleenkin kaupallinen markkina.

COSME-takausohjelmalle lisäkiintiö koronatilanteesta johtuen
Finnveran pk-takauksen mahdollistavaan COSME-vastatakaukseen 
neuvoteltiin Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa lisärahoituskiintiö 
koronatilanteesta johtuneen kasvaneen pk-takauskysynnän kattamiseen. 
Korotus mahdollistaa 625 miljoonan euron koronarahoituksen 

myöntämisen vakuudettomana 80 prosentin pk-takauksena pankin 
myöntämälle lainalle. 

Finnveralle mahdollisuus myöntää lyhyen riskiajan vientitakuita 
EU-maihin ja läntisiin teollisuusmaihin
Finnvera voi myöntää alle kahden vuoden vientitakuita EU-maihin ja 
tiettyihin läntisiin teollisuusmaihin, eli niin sanottuihin markkinakelpoisiin 
maihin, 31.12.2020 saakka. Valtuus perustuu EU-komission 
koronapandemian vuoksi käyttöön ottamaan laajaan toimenpidepakettiin. 
Vastaava väliaikainen toimintatapa oli käytössä vuoden 2008 finanssikriisin 
jälkeen. Yksityiset luottovakuuttajat ovat ensisijainen vakuutussuojan 
tarjoaja, ja Finnvera täydentää markkinaa. Finnveran takuukate 
luottovakuutuksessa on 90 prosenttia.

Finnvera muutti varainhankintasuunnitelmaansa vuodelle 2020
Talouden näkymien muututtua merkittävästi Finnveran viennin rahoituksen, 
erityisesti vientiluottojen, kysynnän odotetaan jäävän arvioitua alemmaksi 
vuonna 2020. Finnvera alensi arviota varainhankinnan määrästä, ja uuden 
arvion mukaan varainhankinnan määrä on 1,0−1,5 miljardia euroa vuonna 
2020.

Heli Pietiläinen Finnveran sisäisen tarkastuksen päälliköksi
MMM, KTK, CIA, CISA Heli Pietiläinen nimitettiin maaliskuussa 2020 
Finnveran sisäisen tarkastuksen päälliköksi. Hän aloitti tehtävässään 
1.6.2020. Pietiläinen siirtyi Finnveraan Stockmann Oyj:stä Head of Internal 
Audit -tehtävästä. Ennen tätä hän työskenteli sisäisen tarkastuksen ja 
riskienhallinnan tehtävissä KPMG Oy:ssä sekä UPM-Kymmene Oyj:ssä.

Finnvera-lainan vähimmäismäärä nousi tammikuussa 50 000 
euroon
Finnvera tehosti pienrahoitukseen suunnattujen alkutakauksen 
ja pk-takauksen käyttöä alkuvuodesta. Samalla Finnvera-lainan 
vähimmäismäärä nostettiin 2.1.2020 alkaen 50 000 euroon. Lainan 
vähimmäismäärän muutos koskee Finnvera-lainaa ja ns. siltarahoitusta. 
Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa Finnvera keskittyi turvaamaan 
alkutakauksen ja pk-takauksen sekä Finnvera-takauksen käsittelyn. Tästä 
syystä suorien lainahakemusten käsittely keskeytettiin maaliskuussa.
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Finnvera heikensi tulosnäkymiään vuodelle 2020
Finnvera Oyj antoi tulosvaroituksen 1.7.2020. Sen hetkisten 
talousennusteiden mukaan muun muassa makrotaloudellisten 
indikaattoreiden laskennallisen vaikutuksen odotettavissa oleviin 
luottotappioihin arvioitiin pienentävän Finnvera-konsernin tulosta siten,  
että konsernin toiminta on tappiollista vuonna 2020.

Finnvera-konserni arvioi 26.2.2020 julkistetussa vuoden 2019 
toimintakertomuksessaan ja tilinpäätöksessään, että Finnvera-konsernin 
toiminnan odotetaan olevan itsekannattavaa myös vuonna 2020 todeten, 
että tappioiden toteutumiseen ja odotettavissa olevien tappioiden 
kehitykseen liittyy epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa tuloksen 
muodostumiseen merkittävästikin.  

Rahoituksen näkymät

Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote 
laskee tänä vuonna noin 7 prosenttia. Valtiovarainministeriön mukaan 
bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 6 prosenttia ja kasvaa ensi 
vuonna 2,5 prosenttia. IMF:n ennusteen mukaan bruttokansantuote laskee 
maailmanlaajuisesti 4,9 prosenttia ja kehittyneissä maissa 8,0 prosenttia.

Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten 
lainarahoituksen saatavuuden kriisin kaikissa vaiheissa. Jatkamme 
loppuvuonna pankkirahoituksen takausohjelmaa ja täydennämme 
rahoitusmarkkinoita myös Finnveran omilla seniori- ja juniorilainoilla. 
Olemme varautuneet vaikeuksissa olevien yritysten määrän kasvuun. 
Arvioimme rahoitusjärjestelyjen vaikeutuvan erityisesti niillä yrityksillä, 
jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen kriisin aikana. Finnvera joustaa 
järjestelytarpeissa, ja toivomme joustoja koko rahoitusjärjestelmältä. 

Arvioimme kriisin vaikutusten leviävän syksyn aikana voimakkaammin 
vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Odotamme 
kotimaan rahoituksen kysynnän pysyvän euromääräisesti alkuvuoden 
tasolla myös heinä−joulukuussa. Talouden jälleenrakentaminen etenee eri 
toimialoilla eri tahtiin. Olemme varautuneet turvaamaan monipuolisesti 

myös uuden kasvun rahoitusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yritysten 
rahoituskelpoisuuden vahvistamista Finnveran juniorilainoja hyödyntäen.

Vientitakuiden ja -luottojen kysyntään vaikuttaa vientiyritysten tilausten 
ja yritysten asiakkaiden rahoituksen saatavuuden kehitys loppuvuonna. 
Suunniteltuja investointeja on lykätty ja uusien tilausten arvioitu laskevan 
merkittävästi, mikä toteutuessaan tulee vaikuttamaan suuriinkin yrityksiin. 
Toisaalta rahoituksen saatavuuden heikentyminen lisää tyypillisesti 
vientitakuulaitosten takaaman rahoituksen kysyntää. Kokonaiskysyntään 
vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden 
toteutuminen. 

Pandemialla on ollut kielteinen vaikutus matkailutoimialaan mukaan 
lukien risteily- ja telakkatoimiala. Toimialan näkymiin vaikuttaa 
voimakkaasti se, milloin varustamot pääsevät käynnistämään toimintaansa 
uudelleen ja millaisia ovat kokemukset risteilyjen käynnistyessä. Muilla 
suurilla vientiteollisuuden sektoreilla odotamme aiempaa useamman 
ostajan olevan kiinnostunut rahoittamaan vientikaupat vientiluotoilla 
kaupallisten rahoituslähteiden ehtojen heikentyessä. Kysyntään ei odoteta 
maantieteellistä keskittyneisyyttä.

Finnveralla on mahdollisuus tarjota vuoden 2020 loppuun saakka 
luottovakuutuksia myös niin sanottuihin kaupallisen riskin maihin, 
eli esimerkiksi EU-maihin. Luottovakuutus auttaa viejiä jatkamaan 
kauppasuhteita epävarmuuden aikana, mikä on tärkeää viennin 
jatkuvuuden ja Suomen talouden kannalta.

Varaudumme vastaamaan myös kotimaisten suurten yritysten 
käyttöpääomarahoitustarpeisiin. Linjausten muutostarpeita arvioidaan 
tilanteen kehittymisen myötä.

Normaalitilanteessa strategisena tavoitteenamme on kohdentaa valtaosa 
rahoituksestamme kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, 
omistajanvaihdoksiin sekä vientiin. Koronatilanteessa olemme laajentaneet 
rahoituksen kohdennusta auttaaksemme kaikkia elinkelpoisia yrityksiä 
kriisitilanteen yli.

Finnvera antoi tulosvaroituksen 1.7.2020 heikentäen vuoden 2020 
tulosnäkymiä. Koronapandemia aiheuttaa edelleen poikkeuksellista 
epävarmuutta näkymiin. Tämän hetken talousennusteiden perusteella 
arvioimme, että Finnvera-konsernin koko vuoden 2020 tulos on 
luottotappiovarausten vuoksi tappiollinen johtuen makrotaloudellisten 
indikaattorien laskennallisesta vaikutuksesta ja yksittäisten riskin kohteiden 
riskiluokitusten heikkenemisestä.
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Konserni
(1 000 e) Liite 1–6 2020 1–6 2019
Korkotuotot

– Luotonannosta asiakkaille 1 60 899 76 548
– Asiakkaille ohjattu korkotuki 35 112
– Muut korkotuotot 5 855 12 708

Korkotuotot yhteensä 3 66 789 89 368
Korkokulut -43 011 -69 935
Korkokate 23 778 19 433
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 1 4 67 603 67 596
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

6 -2 181 16 694

Sijoitustoiminnan nettotuotot 6 131
Liiketoiminnan muut tuotot 119 107
Hallintokulut yhteensä -22 173 -22 623

– Henkilöstökulut -14 765 -15 096
– Muut hallintokulut -7 408 -7 527

Poistot ja arvonalentumiset -3 622 -2 756
Liiketoiminnan muut kulut -203 -226
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot 
yhteensä

5 -481 441 -1 525

– Toteutuneet luottotappiot -16 575 -13 970
– Luottotappiokorvaus valtiolta 12 155 7 214
– Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos -477 022 5 231

Liikevoitto/-tappio -418 113 76 831
Tuloverot -5 122 -4 533
Tilikauden voitto/tappio -423 235 72 297

Konserni
(1 000 e) Liite 1–6 2020 1–6 2019
Muut laajan tuloksen erät

Erät joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
– Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus - -
– Käypään arvoon arvostettavien velkojen 
luottoriskin muutos

8 076 5 641

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi

– Sijoitusten käyvän arvon muutos 1 617 3 664
– Sijoitusten odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos

484 -20

– Rahavirran suojaus 1 024 -
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 11 201 9 284
Tilikauden laaja tulos yhteensä -412 034 81 582

Tilikauden voiton/tappion jakautuminen emoyhtiön 
omistajille

-423 235 72 297

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen emoyhtiön 
omistajille

-412 034 81 582

Laaja tuloslaskelma

1  Konsernin korko- ja palkkiotuottoja on jaoteltu uudelleen vuoden 2020 aikana IFRS 15:n vaatimusten mukaisesti. 
Vertailuvuosi on päivitetty vastaamaan uutta esitystapaa.   
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Konserni
(1 000 e) Liite 30.6.2020 31.12.2019
VARAT
Saamiset luottolaitoksilta 7

– Vaadittaessa maksettavat 305 910 210 725
– Sijoitustilit ja määräaikaiset talletukset 211 999 408 145
– Muut 56 888 42 346

574 797 661 216
Saamiset asiakkailta 7

– Luotot 7 533 738 7 920 345
– Saamistodistukset 1 10 686 10 865
– Takaussaamiset 26 981 16 612
– Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta 105 810 135 542

7 677 214 8 083 363
Sijoitukset

– Saamistodistukset 1 6, 7, 8 3 749 247 3 216 802
– Muut osakkeet ja osuudet 6, 7, 8, 9 13 723 13 723

3 762 969 3 230 525
Johdannaissopimukset 6, 7, 8 673 811 392 739
Aineettomat hyödykkeet 12 18 515 19 748
Aineelliset hyödykkeet 12 12 320 12 248
Muut varat

– Luottotappiosaamiset valtiolta 12 186 9 549
– Muut 16 746 7 940

28 932 17 489
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 7 164 524 194 788
Verosaamiset 30 2 946
Myytävänä olevat luovutettavat varat 7 48 742 49 939
VARAT YHTEENSÄ 12 961 855 12 665 002

Tase
Konserni

(1 000 e) Liite 30.6.2020 31.12.2019
VELAT
Velat luottolaitoksille 7, 10 - -
Velat muille yhteisöille 74 583 82 042
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6, 7, 8, 10, 11 10 439 554 10 138 250
Johdannaissopimukset 6, 7, 8 46 417 41 274
Varaukset 5 186 761 51 255
Muut velat 7 102 288 75 354
Siirtovelat ja saadut ennakot 7 1 041 944 794 900
Verovelat 877 514
Pääomalainat 7 - -
Myytävänä olevat luovutettavat velat 7 18 626 18 575
Velat yhteensä 11 911 051 11 202 163
OMA PÄÄOMA 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 196 605 196 605
Ylikurssirahasto 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto 5 798 -5 403
Vapaat rahastot 

– Kotimaan toiminnan rahasto 282 241 265 822
– Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 828 911 772 541
– Pääomasijoitustoiminnan rahasto 15 252 15 252

Kertyneet voittovarat -329 039 166 985
Vapaa oma pääoma 797 365 1 220 601
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 050 805 1 462 839
Oma pääoma yhteensä 1 050 805 1 462 839
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 961 855 12 665 002

1  Pk- ja midcap-rahoituksen joukkovelkakirjalainat asiakkaille on siirretty sijoituksista saamiset asiakkailta -erään. 
Vertailuvuosi on päivitetty vastaamaan uutta esitystapaa.       
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Käyvän arvon rahasto

(1 000 e) Osakepääoma Ylikurssirahasto

Käypään arvoon  
laajan tuloksen  

kautta
 Rahavirran  

suojaus

 Velkojen  
luottoriskin  

muutos
Kotimaan 

toiminnan rahasto

Vientitakuu- ja 
erityistakaus-

toiminnan rahasto
Pääoma sijoitus-

toiminnan rahasto Voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä
30.6.2020
Konsernin oma pääoma, emoyrityksen omistajille kuuluva 
pääoma

Raportoitu oma pääoman erä 1.1. 196 605 51 036 1 662 - -7 065 265 822 772 541 15 252 166 985 1 462 839
Edellisen tilikauden voiton/tappion siirto rahastoihin - - - - - 16 419 56 369 - -72 788 -
Laajan tuloksen kautta kirjattavien etuuspohjaisten 
eläkkeiden uudelleen arvostus

- - - - - - - - - -

Käypään arvoon arvostettavien velkojen luottoriskin 
muutos

- - - - 8 076 - - - - 8 076

Rahavirran suojaus - - - 1 024 - - - - - 1 024
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien muiden 
sijoitusten käyvän arvon muutos

- - 1 617 - - - - - - 1 617

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien 
sijoitusten ECL:n muutos

- - 484 - - - - - - 484

Tilikauden tulos - - - - - - - - -423 235 -423 235
Konsernin oma pääoma yhteensä 30.6.2020 196 605 51 036 3 764 1 024 1 011 282 241 828 911 15 252 -329 039 1 050 805

Oman pääoman muutoslaskelma

Käyvän arvon rahasto

(1 000 e) Osakepääoma Ylikurssirahasto

Käypään arvoon  
laajan tuloksen  

kautta
 Rahavirran  

suojaus

 Velkojen  
luottoriskin  

muutos
Kotimaan 

toiminnan rahasto

Vientitakuu- ja 
erityistakaus-

toiminnan rahasto
Pääoma sijoitus-

toiminnan rahasto Voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä
31.12.2019
Konsernin oma pääoma, emoyrityksen omistajille kuuluva 
pääoma

Raportoitu oma pääoman erä 1.1. 196 605 51 036 -492 - -15 394 244 152 755 674 15 252 111 119 1 357 952
Edellisen tilikauden voiton/tappion siirto rahastoihin - - - - - 21 670 16 868 - -38 538 -
Laajan tuloksen kautta kirjattavien etuuspohjaisten 
eläkkeiden uudelleen arvostus

- - - - - - - - 140 140

Käypään arvoon arvostettavien velkojen luottoriskin 
muutos

- - - - 8 329 - 8 329

Rahavirran suojaus - - - - - - - - - -
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien muiden 
sijoitusten käyvän arvon muutos

- - 2 071 - - - - - - 2 071

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien 
sijoitusten ECL:n muutos

- - 84 - - - - - - 84

Tilikauden tulos - -   - - - - - 94 264 94 264
Konsernin oma pääoma yhteensä 31.12.2019 196 605 51 036 1 662 - -7 065 265 822 772 541 15 252 166 985 1 462 839
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Taseen ulkopuoliset sitoumukset vastuiden tilan mukaan -taulukossa vastuut on jaoteltu niiden 
sopimusvaiheen mukaan (Taulukko 1) ja taseen ulkopuoliset sitoumukset liiketoiminnoittain -taulukossa 
vastuut on eriytetty ensimmäisen taulukon luvuista liiketoiminnoittain ja sopimusvaiheen mukaan (Taulukko 2). 
  

Konserni
(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Taulukko 1: Taseen ulkopuoliset sitoumukset vastuiden tilan mukaan

Voimassa olevat nostetut vastuut (A+D+G) 5 226 884 4 602 648
Voimassa olevat nostamattomat vastuut (B+E+F+H) 8 170 448 8 455 183
Tarjousvastuut (C+I) 4 232 488 4 635 644

Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 17 629 821 17 693 475

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

Konserni
(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Taulukko 2: Taseen ulkopuoliset sitoumukset liiketoiminnoittain

Kotimaan toiminta
A) Voimassaolevat takaukset 1 659 799 1 165 364
B) Sitovat rahoituslupaukset 28 309 40 541
C) Takaustarjoukset 191 678 75 349

Kotimaan toiminta yhteensä 1 879 786 1 281 253

Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset
Voimassa olevat vastuut (nostetut ja nostamattomat)

D) Nostetut vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 3 455 789 3 301 490
E) Nostamattomat vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 1 203 533 1 560 779
F) Konserni: tytäryhtiön myöntämät nostamattomat vientiluotot (sitovat rahoituslupaukset) 6 921 990 6 814 608
G) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostettu 111 296 135 795
H) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostamaton 16 616 39 257

Tarjousvastuut
I) Vientitakuut ja erityistakaukset 4 040 810 4 560 295

Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset yhteensä 1 15 750 034 16 412 223
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 17 629 821 17 693 475

Emoyhtiö
(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Vientitakuulain mukainen vastuu 20 477 066 20 774 192

Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen lasketaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna 
ilmoitetaan voimassa oleva vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuusta puolet. Valuuttamääräiset erät muunnetaan 
euromääräisiksi eriksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin.

1.1.2020 alkaen emoyhtiön vientitakuiden yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 38 miljardia euroa ja tytäryhtiön, 
Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämät vienti- ja alusluotot voivat olla enintään 33 miljardia euroa.    

A) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 
(18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia.   

F) Tytäryhtiön myöntämiin rahoituslupauksiin liittyy aina emoyhtiön antama vientitakuu. Konsernin luvussa on esitetty 
Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt (sitovat rahoituslupaukset).   
    
G) ja H) Finnvera korvaa taattuihin saataviin sisältyvän koron erääntyneelle määrälle eräpäivään saakka luottoasiakirjojen 
mukaisesti. Mikäli Finnvera maksaa korvauksen ennen eräpäivää, korkoa maksetaan vain korvauksen maksupäivään 
saakka. Konsernin korkovastuu ei sisällä konsernin sisäistä korkovastuuta tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:lle.  

1  Tytäryhtiöllä tarkoitetaan Suomen Vientiluotto Oy:tä (SVL).    
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Konserni
(1 000 e) 1–6 2020 1–6 2019
Liiketoiminnan rahavirta
Myönnettyjen luottojen nostot -578 643 -1 920 058
Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut 647 173 973 363
Tehdyt sijoitukset -496 -642
Luovutustulot sijoituksista 700 7 073
Saadut korot 76 459 73 228
Maksetut korot -49 487 -52 587
Valtiolta saatu (+) ja palautettu (-) korkotuki, netto 191 0
Palkkiotuotoista ja -kuluista saadut maksut netto 2   64 302 94 326
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 261 1 028
Maksut liiketoiminnan kuluista 2 -21 325 -22 238
Maksetut korvaukset (-) ja saatu takaisinperintä (+) -9 146 -9 034
Luottotappiokorvaukset valtiolta netto 9 518 10 955
Maksetut/palautetut verot -1 792 -1 288
Liiketoiminnan rahavirta (A) 137 718 -845 874
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 001 -1 476
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0
Investoinnit lyhytaikaisiin ja muihin likvideihin sijoituksiin -3 816 626 -2 906 980
Luovutustulot lyhytaikaisista ja muista likvideistä sijoituksista 3 392 455 2 775 489
Investoinnit muihin sijoituksiin -217 -622
Luovutustulot muista sijoituksista 592 292
Saadut osingot investoinneista 6 7
Investointien rahavirta (B) -424 791 -133 290
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 1 019 318
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -7 378 -708 740
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-), netto 0 0
Maksut vuokrasopimusveloista -1 806 -1 070
Pääomalainojen nostot - -
Pääomalainojen ja palautusvelvollisten velkojen takaisinmaksut valtiolle - -27 500
Annetut (-) / saadut (+) vakuudet johdannaisista, netto 279 870 407 780
Rahoituksen rahavirta (C) 270 686 689 788
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / (vähennys-) -16 387 -289 376
Rahavarat tilikauden alussa 1 408 923 1 074 454
Rahavarojen valuuttakurssimuutokset 1 5 204 4 780
Rahavarat tilikauden lopussa 1 397 740 789 858

1  Rahavarat koostuvat luottolaitoksissa olevista pankki- ja sijoitustilivaroista sekä lyhytaikaisista talletuksista, joiden juoksuaika on 
enintään kolme kuukautta hankinta-ajankohdasta lukien. Rahavarat sisältyvät taseessa eriin “Saamiset luottolaitoksilta – Vaadittaessa 
maksettavat”, sekä “Saamiset luottolaitoksilta – Sijoitustilit ja määräaikaiset talletukset”.       
2  Liiketoiminnan rahavirran sisällä on tehty esitystapamuutos erien “Maksut liiketoiminnan kuluista” sekä “Palkkiotuotoista ja -kuluista 
saadut nettomaksut” välillä. Vertailuvuoden tiedot on päivitetty vastaamaan uutta esitystapaa.      

Konserni
(1 000 e) 30.6.2020 30.6.2019
Rahavarat tilikauden lopussa
Pankki- ja sijoitustilit 397 740 614 857
Lyhytaikaiset talletukset - 175 000
Yhteensä 397 740 789 858

Konserni 2019

(1 000 e)
Avaava  

saldo 1.1. Nostot
Takaisin-

maksut

Käypien 
arvojen 

muutokset

Valuutta-
kurssi-

muutokset
Muut  

muutokset

Loppu -
saldo
30.6.

Pitkäaikaiset velat luottolaitoksille 171 943 - -175 986 - 4 042 - -
Lyhytaikaiset velat luottolaitoksille - 220 675 -220 675 - - - -
Velat muille yhteisöille 96 958 - -7 458 - - - 89 500
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat

8 782 823 1 010 347 -500 000 374 118 4 781 3 233 9 675 302

Pääomalainat 23 367 - -7 500 - - - 15 867
Annetut vakuudet johdannaisista 1 -62 260 51 460 - - - - -10 800
Saadut vakuudet johdannaisista 2 61 700 356 320 - - - - 418 020
Yhteensä 9 074 531 1 638 802 -911 619 374 118 8 823 3 233 10 187 889

1 Sisältyy tilinpäätöksessä taseen riville “Siirtosaamiset ja maksetut ennakot”.
2 Sisältyy tilinpäätöksessä taseen riville “Siirtovelat ja saadut ennakot”.

Konserni 2020

(1 000 e)
Avaava  

saldo 1.1. Nostot
Takaisin-

maksut

Käypien 
arvojen 

muutokset

Valuutta-
kurssi-

muutokset
Muut  

muutokset

Loppu -
saldo
30.6.

Pitkäaikaiset velat luottolaitoksille - - - - - - -
Lyhytaikaiset velat luottolaitoksille - 515 247 -515 247 - - - -
Velat muille yhteisöille 82 042 - -7 458 - - - 74 583
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat

10 138 250 - - 292 513 5 208 3 583 10 439 554

Pääomalainat 15 867 - - - - - 15 867
Annetut vakuudet johdannaisista 1 -38 030 21 970 - - - - -16 060
Saadut vakuudet johdannaisista 2 418 400 257 900 - - - - 676 300
Yhteensä 10 616 528 795 117 -522 706 292 513 5 208 3 583 11 190 244

Rahoituksesta johtuvat velkojen muutokset

PUOLIVUOSIKATSAUS H1/2020 15

Rahavirtalaskelma



Liitetiedot
 
1 Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Finnvera-konserniin kuuluu emoyhtiö Finnvera Oyj ja sen tytäryhtiöt Suomen Vientiluotto Oy, Veraventure Oy ja 
EAKR-Aloitusrahasto Oy. Finnvera-konsernin ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n tilinpäätökset laaditaan kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Tuloslaskelma esitetään IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin 
mukaan.

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt. 
Puolivuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja liitetietoja, joita kansainväliset IFRS -standardit (International 
Financial Reporting Standards) edellyttävät. Tilinpäätökseen laatimisperiaatteet on esitetty konsernin vuoden 2019 
tilinpäätöksessä. Puolivuosikatsausta on luettava yhdessä konsernitilinpäätöksen 2019 kanssa. Puolivuosikatsaus 
sisältää vain konsernia koskevat tiedot.  

Finnveran hallitus on hyväksynyt puolivuosikatsauksen 20.8.2020 ajalta 1.1.2020–30.6.2020. Puolivuosikatsaus on 
tilintarkastamaton. 

Puolivuosikatsaus on julkaistu suomen ja englannin kielellä. Mikäli kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, 
noudatetaan puolivuosikatsauksen suomen kielistä versiota. Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
puolivuosikatsaus ovat luettavissa Finnveran verkkosivuilla osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit.

Vuoden 2020 alusta muutetut laatimisperiaatteet
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin soveltamista on tarkennuttu siten, että konsernin 
korkotuottoihin on sisällytetty vientiluottojen nostamiseen liittyvät etukäteispalkkiot (upfront feet). Myös pk- ja 
midcap-rahoituksen lainojen käsittelymaksut sisällytetään tuloslaskelman korkotuottoihin, kun aiemmin ne on esitetty 
osana palkkiotuottoja. Vertailutiedot on tältä osin korjattu vastaamaan uutta esitystapaa.  

Finnvera on aiemmilla tilikausilla tehnyt yksittäisiä pitkäaikaisia valuutanvaihtosopimuksia (cross currency swap) 
valuuttamääräisten sitoumusten kattamiseksi. Näihin suojaussuhteisiin on sovellettu rahavirran suojauslaskentaa 
vuoden 2020 alusta alkaen. Lisäksi Finnvera on 2020 alusta soveltanut käyvän arvon suojauslaskentaa osaan 
saamistodistuksista, jotka on suojattu koronvaihtosopimuksilla.

Koronapandemian seurauksena pk- ja midcap-rahoituksen luotto- ja takaustappiokorvausta nostettiin 50 prosentista 
80 prosenttiin. Väliaikainen luotto- ja takaustappiokorvausprosentin korotus on huomioitu pk- ja midcap-rahoituksen 
ECL-laskennassa. Korotus on voimassa takautuvasti vuoden 2020 alusta.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu puolivuosikatsaus edellyttää, että yhtiön johto tekee 
arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat puolivuosikatsauksessa raportoitujen varojen ja velkojen eriin sekä tuottojen ja 
kulujen määriin. Toteutuneet erät saattavat olla erilaisia näihin arvioihin verrattuna.

Finnvera-konsernissa keskeiset arviot ja oletukset liittyvät asiakkaiden laina- ja muiden saamisten, takaus- ja 
vientitakuuvastuiden, vientiluottojen, takaussaamisten ja viennin rahoituksen takaisinperintäsaamisten odotettavissa 
olevien tappioiden arviointiin, IFRS 16 -standardin mukaisessa käyttöoikeusomaisuuserien laskennassa harkinnan 
varaisten muuttujien, kuten vuokrasopimusten keston ja lisäluoton koron määrittämiseen sekä Finnveran 
pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden kautta tehtyjen pääomasijoitusten ja rahoitusinstrumenttien 
käypien arvojen määrittämiseen. 

Odotettavissa olevien tappioiden kirjaaminen edellyttää johdon harkintaa ECL-laskentaan vaikuttavista 
epävarmuustekijöistä, joita ovat esimerkiksi makrotaloudelliset skenaariot ja niiden todennäköisyys raportointikauden 
päättymispäivänä. Tämän puolivuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät arviot konsernin 
laatimisperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyen ovat muuttuneet niistä arvioista, joita sovellettiin 
vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä. Erityisesti kansainvälisten liikkumisrajoitusten sekä Suomessa ja muualla 
maailmassa kevään ajan vallinneen poikkeustilan vuoksi talouden äkkipysähdys tapahtui rajuna viimeisten kuuden 
kuukauden aikana. Tästä johtuen makrotaloudellisten ennusteiden muutokset vuodelle 2020 ovat muuttaneet 
odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettäviä makrotaloudellisia skenaarioita negatiiviseen 
suuntaan.

Makrotaloudellisia ennusteita käytetään PIT-PD:n (point-in-time probability of default) mallintamisessa, jonka 
avulla ennustetaan maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä eri riskiluokissa. Kotimaan rahoituksessa käytettävää 
maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä kuvaavaa ennustetta päivitettiin puolivuosikatsaukseen siten, että 
ennusteessa huomioitiin Suomen bruttokansantuotteen (BKT) supistuvan vuoden 2020 aikana 6,8 prosenttia. 
Makrotaloudellisten ennusteiden vaikutus ilman eri vaiheiden välisiä siirtymiä kasvatti kotimaan rahoituksessa 
odotettavissa olevia luottotappioita 7 miljoonaa euroa.  

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnassa makrotaloudellisena ennusteena käytettiin puolivuosikatsauksessa 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) julkaisemaa kehittyneiden maiden BKT:n ennustetta vuodelle 2020, jonka 
mukaan BKT supistuu 8 prosenttia. Tätä BKT-ennustetta ei sovellettu sellaisenaan PIT-PD:n mallintamiseen, vaan 
sitä painotettiin kolmella eri skenaarion toteutumistodennäköisyydellä, jotka olivat erittäin voimakas taantuma 
(toteutumistodennäköisyys 50 prosenttia), normaali kehitys (toteutumistodennäköisyys 20 prosenttia) ja 
normaaliennustetta 20 prosenttia heikompi kehitys (toteutumistodennäköisyys 30 prosenttia). Eri todennäköisyyksiä 
käytettiin, koska koronakriisin seuraukset talouskehitykseen vuoden 2020 jälkeen ovat vaikeasti ennakoitavissa 
ja koska kriisin vaikutus eri toimialoihin ja yritysryhmiin on sekä voimakkuudeltaan että ajoitukseltaan hyvin 
erilainen. Vuodelle 2020 ennustettu BKT:n jyrkkä lasku johtuu ennen kaikkea palvelualojen liiketoiminnan rajusta 
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supistumisesta kotimarkkinoilla. Kriisin vaikutukset suurten vientiyritysten tilanteeseen tulevat selvästi hitaammin 
ja ajoittuvat pitemmälle ajalle. Vaikka kriisin pitemmän ajan vaikutusten suuruutta on vaikea hahmottaa, odotetaan 
IMF:n ennusteessa, kuten useissa muissakin ennusteissa, kehittyneiden talouksien toipuvan koronakriisistä 
kohtuullisen hyvin vuodesta 2021 alkaen. Makrotaloudellisten ennusteiden vaikutus ilman eri vaiheiden välisiä 
siirtymiä kasvatti vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan odotettavissa olevia luottotappioita 103 miljoonaa euroa.   
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2 Tulos segmenteittäin

Pk- ja midcap-rahoitus Viennin rahoitus Pääomasijoitustoiminta Konserni yhteensä

(1 000 e) Paikalliset pienyritykset Kotimarkkina yritykset
Kasvavat ja  

kansainvälistyvät yritykset Vientitakuut Vientiluotot
Konserni
1–6/2020
Korkokate 3 511 6 407 4 534 1 174 8 119 33 23 778
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 3 767 10 018 11 003 35 965 6 850 0 67 603
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä 
ja valuuttatoiminnan nettotuotot

-91 -243 -151 716 -1 909 -503 -2 181

Sjoitustoiminnan nettotuotot - - - - 6 - 6
Liiketoiminnan muut tuotot 32 74 35 36 - -59 119
Hallintokulut -4 194 -6 213 -5 068 -5 054 -1 487 -158 -22 173
Poistot ja arvonalentumiset -714 -1 125 -822 -838 -124 - -3 622
Liiketoiminnan muut kulut -49 -77 -45 -25 -6 - -202
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot, netto 10 539 15 626 -10 783 -492 775 -4 118 70 -481 441

– Toteutuneet tappiot -3 741 -8 965 -2 821 -1 075 - 27 -16 575
– Luottotappiokorvaus valtiolta 2 993 6 995 2 167 - - - 12 155
– Odotettavissa olevat luottotappiot (lisäys - / pienennys +) 11 288 17 596 -10 130 -491 700 -4 118 43 -477 022

Liikevoitto/-tappio 12 802  24 469 -1 297 -460 801 7 332  -618 -418 113
Tuloverot - - - - -5 020 -102 -5 122
Tilikauden voitto/tappio 12 802 24 469 -1 297 -460 801 2 311 -719 -423 235

Konserni
1–6/2019
Korkokate 3 828 7 765 4 347 1 227 1 976 290 19 433
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 3 070 8 441 7 171 42 525 6 390 - 67 596
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä 
ja valuuttatoiminnan nettotuotot

-11 -135 -23 30 20 022 -3 189 16 694

Sjoitustoiminnan nettotuotot - - 54 - 71 7 131
Liiketoiminnan muut tuotot 19 49 27 51 0 -38 107
Hallintokulutkulut -4 012 -6 879 -4 921 -4 996 -1 535 -280 -22 623
Poistot ja arvonalentumiset -754 -960 -616 -255 -170 - -2 756
Liiketoiminnan muut kulut -61 -86 -47 -26 -7 - -226
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot, netto -3 306 -402 -3 788 5 916 19 36 -1 525

– Toteutuneet tappiot -4 632 -5 789 -3 355 -193 - - -13 970
– Luottotappiokorvaus valtiolta 2 316 3 410 1 488 - - - 7 214
– Odotettavissa olevat luottotappiot (lisäys - / pienennys +) -989 1 977 -1 921 6 109 19 36 5 231

Liikevoitto/-tappio -1 227 7 794 2 203 44 472 26 766 -3 175 76 831
Tuloverot - - - - -5 353 820 -4 533
Tilikauden voitto/tappio -1 227 7 794 2 203 44 472 21 413 -2 356 72 297
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3 Korkotuotot
Konserni

(1 000 e) 30.6.2020 30.6.2019
Korkotuotot, jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat erät 63 713 81 450
Korkotuotot, käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettavat erät -402 -186
Korkotuotot, käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat erät 3 479 8 104
Korkotuotot yhteensä 66 789 89 368

4 Palkkiotuotot ja -kulut jaoteltuna tuloslaskelmaerittäin 1  
Konserni

(1 000 e) 30.6.2020 30.6.2019
Palkkiotuotot takauksista
Vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta 48 164 59 026
Pk- ja midcap-rahoitus 16 586 14 357
Yhteensä 64 750 73 382

Toimitus- ja käsittelymaksut 
Vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta 1 009 704
Pk- ja midcap-rahoitus 2 120 1 664
Yhteensä 3 129 2 368

Palkkiotuotot, luotonanto
Vientiluotot 6 991 6 697
Pk- ja midcap-rahoitus 966 881
Yhteensä 7 958 7 578

Muut palkkiotuotot
Korontasaus, Vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta 176 199
Muut palkkiotuotot, pk- ja midcap-rahoitus 120 18
Yhteensä 296 217

Kaikki yhteensä 76 132 83 545

Palkkiokulut
Jälleenvakuutus, Vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta -8 168 -15 415
Varainhankinta -215 -407
Maksuliikenne -146 -129
Kaikki yhteensä -8 530 -15 950

Palkkiotuotot ja kulut, netto 67 603 67 595

1  Konsernin korko- ja palkkiotuottoja on jaoteltu uudelleen vuoden 2020 aikana IFRS 15:n vaatimusten mukaisesti. Vertailuvuosi on  
päivitetty vastaamaan uutta esitystapaa.
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5 Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot (ECL)   

5.1 Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) 
Konserni

(1 000 e) 30.6.2020 30.6.2019
Toteutuneet luottotappiot -16 575 -13 970

– Luotoista -7 844 -5 431
– Takauksista -7 323  -8 997
– Vienti- ja erityistakauksista -1 407 458

Saatu luottotappiokorvaus valtiolta 12 155 7 214
Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutos, vähennys(+)/lisäys(-), netto -477 022 5 231

– ECL, brutto tilikauden alussa 241 602 157 092
– ECL, brutto tilikauden lopussa 718 623 151 861

Yhteensä, netto -481 442  -1 525

5.2 Odotettavisssa olevien luottotappioiden (ECL) muutos
Konserni 30.6.2020 Konserni 30.6.2019

Rahoitusvarat (1 000 e) ECL 31.12.2019 ECL 30.6.2020 ECL-muutos ECL 31.12.2018 ECL 30.6.2019 ECL-muutos
Saamiset luottolaitoksilta 1 -115 -507 -393 -176 -131 45
Sijoitustilit ja määräaikaistalletukset - -348 -348 - - -
Saamiset asiakkailta -187 837 -525 955 -338 118 -168 914 -166 003 2 911
Saamistodistukset (jaksotettu hankintameno) - -2 738 -2 738 - - -
Muut varat -155 -149 7 -239 -212 27
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot -1 534 -1 012 522 -1 418 -1 510 -92
Myytävänä olevat luovutettavat varat -38 -1 37 -43 -38 5
Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos: vähennys (+) / lisäys (-) -189 680 -530 711 -341 032 -170 790 -167 894 2 896

Rahoitusvelat (1 000 e)
Varaukset -51 205 -186 711 -135 506 -43 415 -41 099 2 316
Oma pääoma – Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 1 -717 -1 201 -484 -633 -614 19
Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos: vähennys (+) / lisäys (-) -51 922 -187 912 -135 990 -44 048 -41 713 2 335
Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos: vähennys (+) / lisäys (-), netto -477 022  5 231

1 Vertailuvuoden (31.12.2019) ECL-arvoa on korjattu kahden tase-erän välillä, muutoksella ei ole vaikutusta ECL:n bruttomäärään. 
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5.3 Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutokset vaiheiden välillä

5.3.1 Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutokset vaiheiden välillä – Vaadittaessa maksettavat 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Pk-, midcap- ja suuryritysrahoitus (1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 114 - - 114 175 - - 175
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana -21 - - -21 2 - - 2
Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 1 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 3 - - - - - - - -
Odotettavissa olevat tappiot uusista saamisista luottolaitoksilta 45 - - 45 90 - - 90
Tilivarojen väheneminen -92 - - -92 -153 - - -153
PD-muutoksen vaikutus 461 - - 461 0 - - 0
ECL raportointikauden lopussa 507 - - 507 114 - - 114
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 393 -61

5.3.2 Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutokset vaiheiden välillä – Sijoitustilit ja määräaikaistalletukset 1 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Pk-, midcap- ja suuryritysrahoitus (1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa - - - - - - - -
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 1 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 3 - - - - - - - -
Odotettavissa olevat tappiot uusista saamisista luottolaitoksilta 32 - - 32 - - - -
Tilivarojen väheneminen - - - - - - - -
PD-muutoksen vaikutus 317 - - 317 - - - -
ECL raportointikauden lopussa 348 - - 348 - - - -
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 348 -

1 Tilikauden 2020 aikana saamiset luottolaitoksilta -erän ECL-laskentaa on tarkennettu siten, että ECL-laskennassa erä on jaettu kahteen eri erään niiden likviditeetin mukaan. Nämä erät ovat  
vaadittaessa maksettavat ja sijoitustilit sekä määräaikatalletukset. Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu vastaamaan samaa jaottelua, joten vertailuvuoden tietoja ei tässä kohtaa esitetä.

PUOLIVUOSIKATSAUS H1/2020 21



5.3.3 Olevien luottotappioiden (ECL) muutokset vaiheiden välillä – Saamiset asiakkailta 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Pk-, midcap- ja suuryritysrahoitus (1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 11 337 51 900 126 542 189 779 10 309 34 216 125 241 169 766
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana 5 434 -1 697 29 862 33 599 -938 25 250 -5 024 19 288
Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - -1 128 -1 404 -2 531 - -1 125 -2 187 -3 312
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 -2 458 - -1 612 -4 069 -664 - -499 -1 163
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 -548 -569 - -1 118 -300 -960 - -1 260
Lisäykset vaiheelta 1 - 302 580 9 358 311 938 - 17 812 6 459 24 271
Lisäykset vaiheelta 2 240 - 2 618 2 859 124 - 5 370 5 494
Lisäykset vaiheelta 3 76 183 - 259 125 91 - 216
Odotettavissa olevat tappiot uusista rahoituksista 995 632 5 669 7 296 1 709 588 21 872 24 169
Rahoituksien takaisinmaksut/takauksien päättymiset -855 -247 -7 296 -8 398 -868 -24 951 -24 831 -50 650
PD-muutoksen vaikutus 6 530 35 224 6 41 760 1 739 978 3 2 720
Luottotappiokorvausprosentin muutoksen vaikutus -4 532 -5 269 -28 670 -38 471 - - - -
Korjauserä 1 025 -6 714 -1 259 -6 947 103 - 137 240
ECL raportointikauden lopussa 17 245 374 896 133 814 525 955 11 337 51 900 126 542 189 779
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 336 177 20 012

5.3.4 Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutokset vaiheiden välillä – Saamistodistukset (jaksotettu hankintameno) 1 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Pk-, midcap- ja suuryritysrahoitus (1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa - - - - - - - -
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 1 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 3 - - - - - - - -
Odotettavissa olevat tappiot uusista saamisista luottolaitoksilta 232 - - 232 - - - -
Tilivarojen väheneminen - - - - - - - -
PD-muutoksen vaikutus 2 506 - - 2 506 - - - -
ECL raportointikauden lopussa 2 738 - - 2 738 - - - -
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 2 738 -

1 Tilikauden 2020 aikana saamiset luottolaitoksilta -erän ECL-laskentaa on tarkennettu siten, että ECL-laskennassa erä on jaettu kahteen eri erään niiden likviditeetin mukaan. Nämä erät ovat  
vaadittaessa maksettavat ja sijoitustilit sekä määräaikatalletukset. Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu vastaamaan samaa jaottelua, joten vertailuvuoden tietoja ei tässä kohtaa esitetä.
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5.3.5 Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutokset vaiheiden välillä – Taseen ulkopuoliset erät 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Pk-, midcap- ja suuryritysrahoitus (1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 30 637 16 532 4 037 51 205 23 643 12 801 6 986 43 430
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana 5 401 -47 006 -420 -42 026 -1 405 -2 285 -422 -4 112
Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - -706 71 -634 - -1 066 -13 -1 079
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 -10 319 - - -10 319 -632 - - -632
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 -52 -896 - -948 -62 -68 - -130
Lisäykset vaiheelta 1 - 138 869 885 139 754 - 13 408 1 653 15 061
Lisäykset vaiheelta 2 111 - 2 032 2 143 242 - 317 559
Lisäykset vaiheelta 3 3 - - 3 - - - -
Odotettavissa olevat tappiot uusista rahoituksista 16 066 219 44 16 329 12 220 695 472 13 387
Rahoituksien takaisinmaksut/takauksien päättymiset -5 521 -6 766 -1 216 -13 503 -7 744 -7 635 -3 605 -18 984
PD-muutoksen vaikutus 12 963 54 519 - 67 483 4 375 682 -1 350 3 707
Luottotappiokorvausprosentin muutoksen vaikutus -18 166 -4 709 -2 001 -24 877 - - - -
Korjauserä 4 347 -2 245 - 2 102 - - - -
ECL raportointikauden lopussa 35 469 147 810 3 432 186 711 30 637 16 532 4 037 51 205
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 135 506 7 776

5.3.6 Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutokset vaiheiden välillä – Saamistodistukset (FV OCI) 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Pk-, midcap- ja suuryritysrahoitus (1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 490 - - 490 - - - -
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana -4 - - -4 - - - -
Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 - - - - - - - -
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 1 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 2 - - - - - - - -
Lisäykset vaiheelta 3 - - - - - - - -
Odotettavissa olevat tappiot uusista saamisista luottolaitoksilta 358 - - 358 - - - -
Tilivarojen väheneminen -275 - - -275 - - - -
PD-muutoksen vaikutus 740 - - 740 - - - -
Korjauserä -212 - - -212 - - - -
ECL raportointikauden lopussa 1 098 - - 1 098 - - - -
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 607 -
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5.4 Pääomien jakautuminen riskiluokittain 

5.4.1 Vaadittaessa maksettavat erät riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat ja toteutuneet luottotappiot 1 

(1 000 e) Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Riskiluokka Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
AAA - - - - - - - -
AA+ - - - - - - - -
AA - - - - - - - -
AA- 85 661 - - 85 661 - - - -
A+ 58 325 - - 58 325 - - - -
A 153 143 - - 153 143 - - - -
A- - - - - - - - -
BBB+ - - - - - - - -
BBB - - - - - - - -
BBB- 16 355 - - 16 355 - - - -
BB+ 36 533 - - 36 533 - - - -
BB - - - - - - - -
BB- - - - - - - - -
B+ - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B- - - - - - - - -
CCC+ - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
CCC- - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta 9 276 - - 9 276 - - - -
Yhteensä 359 293 - - 359 293 - - - -
Odotettavissa olevat luottotappiot 507 - - 507 -
Toteutuneet luottotappiot - -

1 Tilikauden 2020 aikana saamiset luottolaitoksilta -erän ECL-laskentaa on tarkennettu siten, että ECL-laskennassa erä on jaettu kahteen eri erään niiden likviditeetin mukaan. Nämä erät ovat  
vaadittaessa maksettavat ja sijoitustilit sekä määräaikatalletukset. Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu vastaamaan samaa jaottelua, joten vertailuvuoden tietoja ei tässä kohtaa esitetä.

PUOLIVUOSIKATSAUS H1/2020 24



5.4.2 Sijoitustilit ja määräaikaistalletukset riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat ja toteutuneet luottotappiot 1 

(1 000 e) Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Riskiluokka Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
AAA - - - - - - - -
AA+ - - - - - - - -
AA - - - - - - - -
AA- - - - - - - - -
A+ 212 348 - - 212 348 - - - -
A - - - - - - - -
A- - - - - - - - -
BBB+ - - - - - - - -
BBB - - - - - - - -
BBB- - - - - - - - -
BB+ - - - - - - - -
BB - - - - - - - -
BB- - - - - - - - -
B+ - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B- - - - - - - - -
CCC+ - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
CCC- - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta - - - - - - - -
Yhteensä 212 348 - - 212 348 - - - -
Odotettavissa olevat luottotappiot 348 - - 348 -
Toteutuneet luottotappiot - -

1 Tilikauden 2020 aikana saamiset luottolaitoksilta -erän ECL-laskentaa on tarkennettu siten, että ECL-laskennassa erä on jaettu kahteen eri erään niiden likviditeetin mukaan. Nämä erät ovat  
vaadittaessa maksettavat ja sijoitustilit sekä määräaikatalletukset. Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu vastaamaan samaa jaottelua, joten vertailuvuoden tietoja ei tässä kohtaa esitetä.
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5.4.3 Saamiset asiakkailta riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat ja toteutuneet luottotappiot 

(1 000 e) Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Riskiluokka Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
AAA 14 - - 14 19 - - 19
AA+ - - - - - - - -
AA 2 207 53 - 2 260 2 834 - - 2 834
AA- - - - - - - - -
A+ - - - - - - - -
A 21 779 152 83 22 014 2 727 499 181 93 2 727 774
A- - - - - - - - -
BBB+ 1 024 343 - - 1 024 343 - - - -
BBB 1 244 780 2 404 3 140 1 250 324 7 420 917 2 781 3 355 7 427 053
BBB- 1 007 090 - - 1 007 090 - - - -
BB+ 320 676 - - 320 676 - - - -
BB 905 885 12 205 9 691 927 781 4 134 352 13 830 9 541 4 157 723
BB- 197 716 - - 197 716 - - - -
B+ - 793 060 - 793 060 - - - -
B 85 996 2 038 507 29 110 2 153 613 247 406 61 337 19 884 328 627
B- - 32 849 - 32 849 - - - -
CCC+ - 14 270 - 14 270 - - - -
CCC 242 131 303 7 823 139 368 564 143 601 9 959 154 124
CCC- - - - - - - - -
D 44 53 279 954 280 052 30 54 275 110 275 194
Ei riskiluokitusta 34 528 - - 34 528 38 065 - - 38 065
Yhteensä 4 845 301 3 024 857 329 801 8 199 959 14 571 686 221 785 317 942 15 111 413
Odotettavissa olevat luottotappiot 17 394 374 896 133 665 525 955 11 234 51 900 126 393 189 527
Toteutuneet luottotappiot  7 752 12 384
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5.4.4 Saamistodistukset (jaksotettu hankintameno) riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat ja toteutuneet luottotappiot 

(1 000 e) Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Riskiluokka Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
AAA - - - - - - - -
AA+ 545 700 - - 545 700 - - - -
AA 20 004 - - 20 004 - - - -
AA- 105 112 - - 105 112 - - - -
A+ 110 105 - - 110 105 - - - -
A 160 598 - - 160 598 - - - -
A- 29 995 - - 29 995 - - - -
BBB+ 121 852 - - 121 852 - - - -
BBB 110 891 - - 110 891 - - - -
BBB- 89 091 - - 89 091 - - - -
BB+ - - - - - - - -
BB - - - - - - - -
BB- - - - - - - - -
B+ - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B- - - - - - - - -
CCC+ - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
CCC- - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta - - - - - - - -
Yhteensä 1 293 349 - - 1 293 349 - - - -
Odotettavissa olevat luottotappiot 2 738 - - 2 738 -
Toteutuneet luottotappiot - -

PUOLIVUOSIKATSAUS H1/2020 27



5.4.5 Saamistodistukset (FV OCI) riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat ja toteutuneet luottotappiot 

(1 000 e) Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Riskiluokka Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
AAA 61 175 - - 61 175 - - - -
AA+ 63 848 - - 63 848 - - - -
AA 39 176 - - 39 176 - - - -
AA- 1 002 766 - - 1 002 766 - - - -
A+ 729 183 - - 729 183 - - - -
A 305 681 - - 305 681 - - - -
A- 107 655 - - 107 655 - - - -
BBB+ 12 070 - - 12 070 - - - -
BBB - - - - - - - -
BBB- - - - - - - - -
BB+ - - - - - - - -
BB - - - - - - - -
BB- - - - - - - - -
B+ - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B- - - - - - - - -
CCC+ - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
CCC- - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta - - - - - - - -
Yhteensä 2 321 554 - - 2 321 554 - - - -
Odotettavissa olevat luottotappiot 1 098 - - 1 098 -
Toteutuneet luottotappiot - -
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5.4.6 Taseen ulkopuoliset erät riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) 

(1 000 e) Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Riskiluokka Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
AAA 560 - - 560 350 - - 350
AA+ - - - - - - - -
AA 9 868 - - 9 868 36 809 - - 36 809
AA- 18 063 - - 18 063 - - - -
A+ 2 049 - - 2 049 - - - -
A 74 941 - - 74 941 66 243 - - 66 243
A- 240 - - 240 - - - -
BBB+ 18 802 - - 18 802 - - - -
BBB 470 486 - - 470 486 1 218 490 - - 1 218 490
BBB- 706 449 - - 706 449 - - - -
BB+ 462 375 - - 462 375 - - - -
BB 2 056 470 - - 2 056 470 3 207 750 - - 3 207 750
BB- 561 066 107 782 - 668 847 - - - -
B+ - 416 998 - 416 998 - - - -
B 348 075 407 673 - 755 748 1 166 686 52 983 - 1 219 668
B- 3 200 69 636 - 72 836 - - - -
CCC+ - 165 591 - 165 591 - - - -
CCC 2 354 359 340 - 361 694 232 61 208 - 61 439
CCC- - 23 232 - 23 232 - - - -
D 418 - 11 136 11 553 388 - 9 705 10 092
Ei riskiluokitusta 108 132 128 301 - 236 432 - - - -
Yhteensä 4 843 546 1 678 553 11 136 6 533 235 5 696 947 114 190 9 705 5 820 842
Odotettavissa olevat luottotappiot 35 469 147 810 3 432 186 711 30 637 16 532 4 037 51 205
Toteutuneet luottotappiot 8 106 19 745

5.5 Myytävänä olevat luovutettavat varat vaiheittain ja niiden odotettavissa olevat luottappiot (ECL) 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Varat (1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
Saamiset luottolaitoksilta 2 021 - - 2 021 2 270 - - 2 270
Saamiset asiakkailta 1 133 - - 1 133 1 085 - - 1 085
Yhteensä 3 154 - - 3 154 3 355 - - 3 355

Odotettavissa olevat luottotappiot myytävänä olevista 
luovutettavista eristä

-1 - - -1 -38 - - -38

Toteutuneet luottotappiot - - - - - - - -
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5.6 Tase-eriin kohdistuvat odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) 

5.6.1 Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) tase-erittäin 

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Varat (1 000 e) Tase, brutto ECL Tase, netto Tase, brutto ECL Tase, netto
Saamiset luottolaitoksilta 575 304 -507 574 797 661 330 -93 661 237
Sijoitustilit ja määräaikaistalletukset - -348 -348 - - -
Saamiset asiakkailta 8 203 170 -525 955 7 677 214 8 260 335 -187 837 8 072 498
Saamistodistukset (jaksotettu hankintameno) - -2 738 -2 738 - - -
Muut varat 29 081 -149 28 932 17 644 -155 17 489
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 165 536 -1 012 164 524 196 322 -1 534 194 788
Myytävänä olevat luovutettavat varat -48 741 -1 -48 742 49 977 -38 49 939
Yhteensä 8 924 350 -530 711 8 393 639 9 185 608 -189 657 8 995 951

Velat (1 000 e)
Varaukset -186 711 -51 205
Oma pääoma – Käypään arvoon laajan tuloksen kautta -1 201 -738
Yhteensä -187 912 -51 944

5.6.2 Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) myytävänä olevista varoista tase-erittäin

Konserni 30.6.2020 Konserni 31.12.2019
Varat (1 000 e) Tase, brutto ECL Tase, netto Tase, brutto ECL Tase, netto
Saamiset luottolaitoksilta – Vaadittaessa maksettavat 2 021 - 2 021 2 270 - 2 270
Saamiset asiakkailta – Luotot 1 134 -1 1 133 1 265 -38 1 228
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä - - - - - -
Sijoitukset osakkuus yrityksissä 10 582 - 10 582 10 034 - 10 034
Sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin 22 192 - 22 192 36 407 - 36 407
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot - - - - - -
Yhteensä 35 929 -1 35 928 49 976 -38 49 939
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6 Voitot ja tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot 

Konserni

(1 000 e) Osinkotuotot
Myyntivoitot ja 

-tappiot
Arvonalentumiset ja  

niiden peruutukset
Käyvän arvon 

muutokset Yhteensä
30.6.2020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä
Johdannaissopimuksista - - - 292 616 292 616
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista - - - -300 589 -300 589
Saamistodistuksista - - - 4 487 4 487
Osakkeista ja osuuksista 6 392 -682 -220 -503
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä 6 392 -682 -3 706 -3 989

Rahoitusinsrumenttiluokittain, IFRS 9
Jaksotettu hankintameno, käyvän arvon suojaus - - - -249 302 -249 302
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta, käyvän arvon suojaus - - - 3 873 3 873
Valinnaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät - - - -50 673 -50 673
Pakollisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät 6 392 -682 292 396 292 113
Yhteensä 6 392 -682 -3 706 -3 989
Valuuttatoiminnan nettotuotot (+) / kulut (-) 1 808
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä -2 181

Konserni

(1 000 e) Osinkotuotot
Myyntivoitot ja 

-tappiot
Arvonalentumiset ja  

niiden peruutukset
Käyvän arvon 

muutokset Yhteensä
30.6.2019
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä
Johdannaissopimuksista - - - 397 413 397 413
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista - - - -379 758 -379 758
Saamistodistuksista - - - 1 609 1 609
Osakkeista ja osuuksista - 1 248 -539 -3 898 -3 189
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä - 1 248 -539 15 366 16 075

Rahoitusinsrumenttiluokittain, IFRS 9
Jaksotettu hankintameno, käyvän arvon suojaus - - - -294 137 -294 137
Valinnaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät - - - -84 012 -84 012
Pakollisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät - 1 248 -539 393 515 394 224
Yhteensä - 1 248 -539 15 366 16 075
Valuuttatoiminnan nettotuotot (+) / kulut (-) 619
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä 16 694
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7 Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja käyvät arvot
Käypään arvoon  

tulos vaikutteisesti kirjattavat

(1 000 e) 

Jaksotettu 
hankinta- 

meno Pakolliset

Nimenomaisesti 
luokiteltu käypään 

arvoon tuloksen 
kautta (käyvän 

arvon optio)

Käypään 
arvoon 
laajan 

tuloksen 
kautta Yhteensä Käypä arvo 4

30.6.2020
Saamiset luottolaitoksilta 574 797 - - - 574 797 576 648
Saamiset asiakkailta 1 7 666 528 - - 10 686 7 677 214 7 939 558
Lyhytaikaiset 
saamistodistukset

1 290 611 - - - 1 290 611 1 290 611

Joukkovelkakirjasijoitukset 1 - - 137 082 2 321 554 2 458 636 2 458 636
Johdannaissopimukset - 673 811 - - 673 811 673 811
Muut osakkeet ja osuudet 2 - 13 723 - - 13 723 13 723
Myytävänä olevat 
luovutettavat varat 3

3 154 45 588 - - 48 742 48 742

Muut rahoitusvarat 147 841 - - - 147 841 147 841
Yhteensä 9 682 931 733 121 137 082 2 332 240 12 885 375 13 149 570

 
Käypään arvoon  

tulos vaikutteisesti kirjattavat

(1 000 e) 

Jaksotettu 
hankinta- 

meno Pakolliset

Nimenomaisesti 
luokiteltu käypään 

arvoon tuloksen 
kautta (käyvän 

arvon optio)

Käypään 
arvoon 
laajan 

tuloksen 
kautta Yhteensä Käypä arvo 4

31.12.2019
Saamiset luottolaitoksilta 661 216 - - 661 216 662 381
Saamiset asiakkailta 1 8 072 498 - - 10 865 8 083 363 8 215 601
Lyhytaikaiset 
saamistodistukset

1 240 489 - - - 1 240 489 1 240 489

Joukkovelkakirjasijoitukset 1 - 83 966 136 542 1 755 804 1 976 313 1 976 313
Johdannaissopimukset - 392 739 - - 392 739 392 739
Muut osakkeet ja osuudet 2 - 13 723 - - 13 723 13 723
Myytävänä olevat 
luovutettavat varat 3

3 498 46 441 - - 49 939 49 939

Muut rahoitusvarat 175 279 - - - 175 279 175 279
Yhteensä 10 152 980 536 869 136 542 1 766 670 12 593 061 12 726 463

Käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavat

(1 000 e)

Jaksotettu 
hankinta-

meno Pakolliset
Käyvän arvon  

optio Yhteensä Käypä arvo 5

30.6.2020
Velat luottolaitoksille - - - - -
Velat muille yhteisöille 74 583 - - 74 583 82 810
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 220 660 - 3 218 894 10 439 554 10 404 356
Johdannaissopimukset - 46 417 - 46 417 46 417
Muut rahoitusvelat 819 734 - - 819 734 819 734
Pääomalainat - - - - -
Myytävänä olevat luovutettavat velat 15 867 - - 15 867 15 867
Yhteensä 8 130 845 46 417 3 218 894 11 396 156 11 369 185

Käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavat

(1 000 e)

Jaksotettu 
hankinta-

meno Pakolliset
Käyvän arvon  

optio Yhteensä Käypä arvo 5

31.12.2019
Velat luottolaitoksille - - - - -
Velat muille yhteisöille 82 042 - - 82 042 88 964
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6 961 492 - 3 176 757 10 138 250 10 162 188
Johdannaissopimukset - 41 274 - 41 274 41 274
Muut rahoitusvelat 532 447 - - 532 447 532 447
Pääomalainat - - - - -
Myytävänä olevat luovutettavat velat 15 867 - - 15 867 15 867
Yhteensä 7 591 848 41 274 3 176 757 10 809 879 10 840 740

 
1  Pk- ja midcap-rahoituksen joukkovelkakirjalainat asiakkaille on siirretty sijoituksista saamiset asiakkailta -erään. Vertailuvuosi on 
päivitetty vastaamaan uutta esitystapaa.

2  Konsernin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy 13,7 (13,7) milj. euroa konsernin ulkopuolisia sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin. 
Osakkeiden arvostus on esitetty hankintamenon mukaisesti, mikä konsernin arvion mukaan vastaa osakkeiden käypää arvoa.    
   
3  Myytävänä olevaan omaisuuserään sisältyy 12,8 (13,2) milj. euroa käypään arvoon arvostettavia pääomasijoituksia Innovestor 
Kasvurahasto I Ky:ssä. Näiden arvo on pääomalaina- ja muiden sopimusehtojen perusteella sidottu sijoitusten hankintamenoon siten, 
että sijoitusten hankintameno vastaa niiden käypää arvoa. 
      
4  Käyvät arvot saamisille, joita ei arvosteta käypään arvoon kirjanpidossa on määritetty seuraavasti: lyhytaikaisten saamisten 
käyväksi arvoksi on asetettu sama kuin niiden kirjanpitoarvo lyhyen maturiteetin vuoksi, pitkäaikaisten saamisten käypä arvo perustuu 
diskontattuihin rahavirtoihin (Taso 2). 

5 Käyvät arvot velkaerille, joita ei arvosteta käypään arvoon kirjanpidossa, on määritelty seuraavien periaatteiden mukaisesti. 
Lyhytaikaisten velkojen käyväksi arvoksi on asetettu sama kuin niiden kirjanpitoarvo lyhyen maturiteetin vuoksi, pitkäaikaisten 
velkojen käypä arvo perustuu diskontattuihin rahavirtoihin (Taso 2). Suojauslaskennan alla olevien yleiseen liikkeeseen laskettujen 
velkakirjojen käyvät arvot perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin (Taso 2).     
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8 Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen hierarkia 

Konserni
(1 000 e) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Rahoitusvarat 30.6.2020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

– Joukkovelkakirjasijoitukset - 137 082 - 137 082
– Johdannaissopimukset - 673 811 - 673 811
– Sijoitukset – Osakkeet ja osuudet - - 13 723 13 723
– Myytävänä olevat omaisuuserät - - 45 588 45 588

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat
– Saamiset asiakkailta – Saamistodistukset - 10 686 - 10 686
– Joukkovelkakirjasijoitukset - 2 321 554 - 2 321 554

Yhteensä - 3 143 134 59 310 3 202 444

Rahoitusvelat 30.6.2020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

– Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 3 218 894 - 3 218 894
– Johdannaissopimukset - 46 417 - 46 417

Yhteensä - 3 265 311 - 3 265 311

Konserni
(1 000 e) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Rahoitusvarat 31.12.2019
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

– Joukkovelkakirjasijoitukset - 220 509 - 220 509
– Johdannaissopimukset - 392 739 - 392 739
– Sijoitukset – Osakkeet ja osuudet - - 13 723 13 723
– Myytävänä olevat omaisuuserät - - 46 441 46 441

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat
– Saamiset asiakkailta – Saamistodistukset - 10 865 - 10 865
– Joukkovelkakirjasijoitukset - 1 755 804 - 1 755 804

Yhteensä - 2 379 917 60 164 2 440 081

Rahoitusvelat 31.12.2019
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

– Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 3 176 757 - 3 176 757
– Johdannaissopimukset - 41 274 - 41 274

Yhteensä - 3 218 031 - 3 218 031

Hierarkiatasot 

Taso 1
Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat noteeratut osake- ja rahastosijoitukset arvostetaan markkinahintoihin. 
 
Taso 2
Koron ja valuutanvaihtosopimusten sekä valuuttatermiinien käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla 
menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään kauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. 
Käyvät arvot yleiseen liikkeeseen lasketuille joukkovelkakirjoille, jotka eivät ole suojauslaskennan alla, perustuvat kolmannen 
osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin. Joukkovelkakirjasijoitusten käyvät arvot perustuvat kolmannen 
osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.  
   
Taso 3
Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käyvän arvon määrittelyn pohjana on IPEV:n 
(International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteet ja suositukset. 
Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin.     
 
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä 
Raportointikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä.

9 Erittely hierarkiatason 3 tapahtumista 

Taso 3, Rahoitusvarat Konserni
(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Saldo 1.1. 60 164 61 604
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä 65 7
Hankinnat 713 2 006
Myynnit -1 185 -3 453
Muu -447 0
Saldo kauden lopussa 59 310 60 164
Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, jotka ovat vielä konsernin hallussa. -568 -7 486
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11 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Kirjanpitoarvo
Liikkeeseenlaskija ja ISIN 
(1 000 e) Korko

Nimellisarvo 
(tuhatta) Valuutta

Liikkeeseen-
laskupäivä Eräpäivä

Velat 
30.6.2020

Velat 
31.12.2019

Finnvera Oyj - XS1951364915 2,800 % 30 000 AUD 14.2.2019 14.8.2029 20 604 20 111
Finnvera Oyj - XS1951364915 2,800 % 30 000 AUD 13.11.2019 14.8.2029 20 604 20 111
Finnvera Oyj - XS1140297000 0,625 % 750 000 EUR 19.11.2014 19.11.2021 761 336 764 906
Finnvera Oyj - XS1294518318 0,625 % 1 000 000 EUR 22.9.2015 22.9.2022 1 024 090 1 027 770
Finnvera Oyj - XS1392927072 0,500 % 1 000 000 EUR 13.4.2016 13.4.2026 1 042 865 1 027 215
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 750 000 EUR 17.5.2017 17.5.2032 859 706 820 922
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 100 000 EUR 3.7.2017 17.5.2032 114 628 109 456
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 150 000 EUR 6.9.2017 17.5.2032 171 941 164 184
Finnvera Oyj - XS1791423178 1,250 % 1 000 000 EUR 14.3.2018 14.7.2033 1 182 632 1 122 684
Finnvera Oyj - XS1904312318 0,750 % 500 000 EUR 7.11.2018 7.8.2028 540 290 530 363
Finnvera Oyj - XS1979447064 0,375 % 1 000 000 EUR 9.4.2019 9.4.2029 1 054 988 1 021 464
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 1 500 000 SEK 20.12.2016 20.12.2028 157 098 153 798
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 1 500 000 SEK 23.1.2017 20.12.2028 157 098 153 798
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 500 000 SEK 23.1.2017 20.12.2028 52 366 51 266
Finnvera Oyj - XS1241947768 2,375 % 500 000 USD 4.6.2015 4.6.2025 485 408 454 635
Finnvera Oyj - XS1692488262 1,875 % 1 000 000 USD 5.10.2017 5.10.2020 896 502 890 335
Finnvera Oyj - XS1845379152 3,000 % 1 000 000 USD 27.6.2018 27.6.2023 961 954 925 834
Finnvera Oyj - XS2068940753 1,625 % 1 000 000 USD 23.10.2019 23.10.2024 935 445 879 397

Yhteensä 10 439 554 10 138 250

10 Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
 

Konserni 2020
(1 000 e) Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
Velat 1.1.2020 82 042 82 042

Nostot 515 247 515 247
Takaisinmaksut -522 705 -522 705
Valuuttakurssimuutokset - -

Velat 30.6.2020 74 583 74 583

Konserni 2019
(1 000 e) Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
Velat 1.1.2019 268 902 268 902

Nostot 220 675 220 675
Takaisinmaksut -411 577 -411 577
Valuuttakurssimuutokset 4 042 4 042

Velat 31.12.2019 82 042 82 042
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12 IFRS 16:n mukaiset käyttöoikeusomaisuuserät

12.1 Käyttöoikeusomaisuuserien aineettomat hyödykkeet
Konserni

(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1. 10 839 12 223

Hankintameno 1.1. 12 223 12 223
Lisäykset 129 -
Vähennykset - -
Hankintameno 30.6 12 352 12 223
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -1 384 -
Vähennysten kertyneet poistot - -
Tilikauden poisto -712 -1 384

Kertyneet poistot ja arvonalennukset raportointi hetkeen saakka -2 095 -1 384
Kirjanpitoarvo raportointi hetkellä 10 257 10 839

 
 
12.2 Käyttöoikeusomaisuuserien aineelliset hyödykkeet

Konserni
(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1. 11 608 13 800

Hankintameno 1.1. 13 916 13 800
Lisäykset 1 331 126
Vähennykset - -
Hankintameno 30.6 15 247 13 926
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -2 308 -
Vähennysten kertyneet poistot - -
Tilikauden poisto -1 181 -2 318

Kertyneet poistot ja arvonalennukset -3 489 -2 318
Kirjanpitoarvo raportointi hetkellä 11 758 11 608

Konserni 2020
(1 000 e) Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Velat 1.1.2020 9 738 085 10 138 250

Liikkeeseen lasketut velkakirjat - -
Takaisinmaksut - -
Käyvän arvon muutokset - 292 513
Valuuttakurssimuutokset 7 683 5 208
Muut muutokset - 3 583

Velat 30.6.2019 9 745 767 10 439 554
Keskikorko 1 0,3052 %

Konserni 2019
(1 000 e) Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Velat 1.1.2019 8 711 391 8 782 823

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 1 936 570 1 923 801
Takaisinmaksut -953 268 -953 268
Käyvän arvon muutokset - 333 212
Valuuttakurssimuutokset 43 392 45 037
Muut muutokset - 6 646

Velat 31.12.2019 9 738 085 10 138 250
Keskikorko 1 0,6600 %

1 Konsernin keskikorko on laskettu kaikkien korollisten lainojen keskikorkona. 
 
Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon silloin, kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (käyvän arvon optio). 
Suojauslaskennan alla olevat velat kirjataan jaksotettuun hankintamenoon ja arvostetaan käypään arvoon markkinakorkojen 
muutoksen osalta. Eräpäivinä veloista maksetaan nimellisarvon mukainen määrä. Käyvän arvon option alla käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavien velkojen luottoriskin osuus käyvän arvon muutoksesta on laskettu markkinainformaation 
pohjalta. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat Suomen valtion takaamia ja Suomen valtion luottoluokitus ei ole 
muuttunut.
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13 Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat
Konserni

30.6.2020 31.12.2019

Omavaraisuusaste, % 8,1 11,6

Kulu-tuotto-suhde, % 29,1 25,4

Tunnuslukujen laskentakaavat
   

Omavaraisuusaste, %

oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella 
verovelalla vähennettynä x 100
taseen loppusumma

   

Kulu-tuotto-suhde, %

hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista  hyödykkeistä 
+ liiketoiminnan muut kulut

x 100
korkokate + nettopalkkiotuotot + voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot

12.3 IFRS 16:n tuloslaskelmavaikutus 
Konserni

(1 000 e) 30.6.2020 30.6.2019
Tuloslaskelmaerä

IFRS 16:n mukaiset korkokulut -81 -87
IFRS 16:n mukaiset poistot -1 892 -1 851
Hallintokulut

– Vähäarvoiset leasingkoneet ja - laitteet -598 -567
Liikevoitto -2 571 -2 506
Muutos laskennallisissa veroissa - -
Tilikauden voitto (+) / tappio (-) -2 571 -2 506

Maksetut vuokrasopimuskulut käyttöoikeusomaisuuseristä -1 704 -1 689

 
 
12.4 Käyttöoikeusomaisuuserien tase-erät

Konserni
(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Käyttöoikeusomaisuuserä

Aineettomat hyödykkeet
– IT-Sovellukset 10 257 10 839

Aineelliset hyödykkeet
– Toimistokiinteistöt 11 567 11 504
– Leasingautot 191 104

Yhteensä 22 015 22 447

Konserni
(1 000 e) 30.6.2020 31.12.2019
Muut velat

Vuokrasopimusvelat
– IT-Sovellukset 10 310 10 877
– Toimistokiinteistöt 11 817 11 679
– Leasingautot 215 133

Yhteensä 22 342 22 689
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Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten 
yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin 
ja vienninrahoituspalveluin. Valtionyhtiönä Finnvera  

täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää 
yritystoiminnan ja viennin kehitystä.
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