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Finnveran kotimaan rahoitus edelleen tavanomaista 
korkeammalla, viennin rahoituksen kysyntä laski – konsernin 
tulos 65 miljoonaa euroa voitollinen

Finnvera-konserni, yhteenveto 

 • Tulos 65 miljoonaa euroa (-423) – merkittäviä uusia tappiovarauksia ei 
jouduttu alkuvuonna tekemään eikä vientitakuuvastuista realisoitunut 
olennaisia lopullisia tappioita – perusteita vuonna 2020 tehtyjen 
tappiovarausten purkamiselle ei kuitenkaan ollut.  

 • Tulokset segmenteittäin voitolliset: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-
liiketoiminnan tulos 11 (36) ja suuryritykset-liiketoiminnan tulos 35 (-461) 
sekä tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen 19 miljoonaa euroa (2).

 • Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos 38 miljoonaa euroa 
(-476).

 • Tase 12,3 miljardia euroa (12,7) – muutos -3 prosenttia johtui 
vientiluottokannan pienentymisestä.

 • Taseen ulkopuoliset sitoumukset 15,7 miljardia euroa (15,4) – muutos 
2 prosenttia, mihin vaikutti merkittävimmin kotimaan takauskannan ja 
sitovien rahoituslupausten kasvu.

 • Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuiden määrä pysyi ennallaan  
25,0 miljardissa eurossa (25,0).

 • Vapaan oman pääoman ja valtiontakuurahaston määrä eli puskurivarat 
yhteensä kasvoivat voitollisen tuloksen seurauksena 0,9 miljardiin euroon 
(0,8).

 • Omavaraisuus nousi 0,6 prosenttiyksikköä 6,3 prosenttiin (5,7).

 • Taseen odotettavissa olevat luottotappiot pysyivät edellisen vuoden lopun 
tasolla 1,4 miljardissa eurossa (1,4).

 • Kulu-tuotto-suhde parani 2,5 prosenttiyksikköä 26,6 prosenttiin (29,1).

 • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi 70 (50) – keskiarvoa nosti 
paikalliset pienyritykset- ja suuryritykset-segmenttien NPS-indeksien 
parantuminen.

Finnvera-konserni, myönnetty rahoitus ja vastuukanta
H1/2021 (H1/2020)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 918 Me (926), muutos -1 %

 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 1 594 Me (1 747), muutos -9 % 

 • Myönnetyt vientiluotot: 346 Me (402), muutos -14 % 
• Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö 

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

suurten vientikauppojen ajoittuminen
30.6.2021 (31.12.2020)

 • Vastuukanta, kotimaan rahoituksen nostetut lainat ja takaukset:  
2 753 Me (2 430), muutos 13 %

 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-
vientitakuut ja -takaukset: 21 971 Me (22 408), muutos -2 %
• Nostetut vastuut 11 363 Me (11 762), muutos -3 %, tästä 

suuryritysten alus- ja telakkasektorin bruttovastuut 4 501 Me (4 427)
• Nostamattomat vastuut 8 452 Me (7 749) ja sitovat tarjoukset  

2 155 Me (2 896), muutos yhteensä 0 %, näistä suuryritysten alus- ja 
telakkasektorin bruttovastuut yhteensä 6 991 Me (7 089)

 • Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7 292 Me (7 561), muutos -4 %

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:
”Maailmantalous ja Suomen talous ovat kääntyneet alkuvuonna 2021 
kasvuun koronavuoden 2020 jälkeen eikä konkurssien määrä ole noussut 
pelätysti. Rahoitusjärjestelmä on toiminut Suomessa koko kriisin ajan. 
Pankkien käytettävissä on ollut Finnveran 80 prosentin takaus ja lisäksi 
ennätysmäärä EU-instrumentteja. Tammi–kesäkuussa Finnvera myönsi 
kotimaan lainoja ja takauksia 0,9 miljardia euroa (0,9). Rahoituksen 
volyymi on edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla, vaikka kysyntä 
on tasaantunut. Toimialoista rahoitusta myönnettiin alkuvuonna eniten 
teollisuuteen. Sen osuus rahoituksesta suhteessa muihin toimialoihin 
kasvoi eniten, mikä kuvaa teollisuuden kasvukiihdytystä.

Vientitakuita ja eritystakauksia myönnettiin tammi–kesäkuussa  
1,6 miljardia euroa (1,7). Suurten yksittäisten hankkeiden puuttuminen 

Kokonaisvastuut, emoyhtiön 
kotimaan toiminta sekä vienti-
takuu- ja erityistakaustoiminta 
30.6.2021

25,0 Mrd. e
31.12.2020: 25,0 Mrd. e 
muutos −0,3 %

Finnvera-konserni, H1/2021 ja 30.6.2021

Tulos  
H1/2021

65 Me
H1/2020: −423 Me

Taseen loppusumma 
30.6.2021

12,3 Mrd. e
31.12.2020: 12,7 Mrd. e  
 muutos -3 %

Vapaa oma pääoma ja 
valtion takuurahasto 
H1/2021 tuloksen jälkeen  
30.6.2021

0,9 Mrd. e 
31.12.2020: 0,8 Mrd. e 
muutos 8 %

Kulu-tuotto-suhde 
H1/2021

26,6 % 
H1/2020: 29,1 % 
muutos -2,5 %-yks.

Omavaraisuus  
30.6.2021

6,3 %
31.12.2020:  5,7 % 
muutos 0,6 %-yks.

NPS-indeksi 
(net promoter score)  
H1/2021

70
H1/2020: 50  
muutos 20 pistettä

Taseen odotettavissa  
olevat luottotappiot 
30.6.2021

1,4 Mrd. e
31.12.2020: 1,4 Mrd. e  
muutos 0,2 %

on vähentänyt viennin rahoituksen kysyntää. Finnveran käyttöön ottama 
Euroopan investointipankin EGF-takausohjelma mahdollistaa suurten 
yritysten käyttöpääomarahoitusta. Kokonaisuutena vientiteollisuus on 
selvinnyt pandemiasta varsin hyvin.
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Finnvera-konserni, pörssitiedote 11.8.2021

Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulos ylsi 65 miljoonaa euroa 
voitolliseksi (-423). Uusia merkittäviä luottotappiovarauksia ei jouduttu 
alkuvuonna tekemään eikä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 
realisoitunut olennaisia lopullisia tappioita. Perusteita vuonna 2020 
tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle ei kuitenkaan ollut.

Viennin rahoituksen tärkeistä toimialoista koronasta on kärsinyt eniten 
alus- ja telakkasektori. Finnvera joutui vuonna 2020 tekemään 1,2 miljardin 
euron luottotappiovaraukset, joista 90 prosenttia tuli varustamo- ja telakka-
sektorilta. Tämä vähensi merkittävästi Finnveran pääomia. Jotta uusien 
vientihankkeiden rahoittaminen olisi mahdollista, eduskunta hyväksyi 
vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa varautumisen valtiontakuu-
rahastosiirtoon ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 650 miljoonan 
euron pääomittamiseen. Valtiontakuurahasto on valtion talousarvion 
ulkopuolinen rahasto, joka kattaa vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
tappiollista tulosta, jos yhtiön taseen rahaston varat eivät ole riittävät. 

Finnveran tehtävä on täydentää rahoitusmarkkinoita sekä vauhdittaa 
kasvua ja vientiä, jotta suomalaisyritykset pääsevät mukaan 
maailmantalouden elpymiseen. Vaikka pandemia ei ole ohi, talouden 
näkymä on valoisampi. Strategiamme mukaisesti keskitymme nyt 
kriisin hoitamisen ohella entistä enemmän kasvun, investointien ja 
kansainvälistymisen mahdollistamiseen vastuullisuudesta huolehtien.”

Tuloskehitys 
Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulos oli voitollinen tappiollisen  
vuoden 2020 jälkeen. Voittoa kertyi alkuvuonna 65 miljoonaa euroa, kun 
vertailukaudella tulos oli tappiollinen 423 miljoonaa euroa. Tuloksen
voitollisuus on seurausta koronakriisin aiheuttaman tappiovaraus-
kehityksen tasaantumisesta alkuvuoden aikana. 

Tammi–kesäkuun 2021 aikana ei jouduttu tekemään uusia merkittäviä 
tappiovarauksia eikä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta realisoitunut 
olennaisia lopullisia tappioita. Perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien 
tappiovarausten purkamiselle ei kuitenkaan ollut. Odotettavissa olevien 

luottotappioiden muutos oli tammi–kesäkuussa vain 2 miljoonaa euroa 
(477), ja lopullisia luottotappioita toteutui 14 miljoonaa euroa (17).

Liiketoiminta-alueittain tarkasteltuna sekä pk- ja midcap-rahoitus että 
viennin rahoitus tekivät positiivisen tuloksen. Pk- ja midcap-rahoituksen 
tulos oli 11 miljoonaa euroa (36) ja suuryritykset-liiketoiminnan 35 
miljoonaa euroa (-461). Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n tulos oli 19 
miljoonaa euroa (2) ja pääomasijoitustoiminnan tulos lievästi positiivinen (-1).

Konsernin korkokate oli tammi−kesäkuussa 27 miljoonaa euroa (24),  
ja se kasvoi vertailukaudesta 13 prosenttia. Nettopalkkiotuotot kasvoivat  
15 prosenttia 78 miljoonaan euroon (68). Konsernin toimintakulut  
22 miljoonaa euroa (22) olivat vertailukauden tasolla. 

Rahoituksen näkymät 
Finnveran kotimaan rahoituskysynnän arvioidaan jatkuvan vuoden 2021 
jälkipuoliskolla rauhallisena ja kysynnän odotetaan siirtyvän käyttöpääoma- 
rahoituksen lisäksi pk-yritysten investointeihin. Arvioimme suuryritysten 
investointien vauhdittavan myös pk-sektorin investointisuunnitelmien 
käynnistymistä ja toteuttamista loppuvuonna. Pankeilla on aiempaa 

Finnvera-konserni H1/2021 H1/2020 Muutos Muutos 2020
Tuloskehitys Me Me Me % Me
Korkokate 27 24 3 13 % 51
Palkkiotuotot  ja -kulut, netto 78 68 10 15 % 143
Voitot/tappiot käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja 
valuuttatoiminnan nettotuotot

-2 -2 -0,3 -13 % 2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0 -34 % 349
Toimintakulut -22 -22 0,2 1 % -44
Liiketoiminnan muut 
kulut ja poistot

-5 -4 1 26 % -8

Toteutuneet luottotappiot 
ja odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos 
yhteensä, netto

-6 -481 -476 -99 % -1 233

Liikevoitto/ -tappio 69 -418 487 - -740
Tilikauden voitto/tappio 65 -423 488 - -748

enemmän käytössään Euroopan investointipankki -ryhmän myöntämiä 
takausohjelmia, mikä voi pienentää Finnveran rahoituskysyntää.

Koronapandemian ja maailmantalouden epävarmuuden pitkittymisen 
seurauksena uusien suurten vientihankkeiden määrä on vähentynyt, mikä 
vaikuttaa vientitakuiden ja -luottojen tuleviin volyymeihin. Kokonais-
kysyntään vaikuttaa edellisvuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden
toteutuminen. Viennin rahoituksen kysyntä keskittynee pääasiassa metsä-
ja telesektoreille. Alus- ja telakkasektorin näkymiin ja vienninrahoituksen 
kysyntään vaikuttaa voimakkaasti se, milloin varustamot pääsevät 
käynnistämään toimintaansa laajemmin uudelleen. Luottovakuuttamisen 
ennakoidaan pysyvän hieman normaalia korkeammalla tasolla. Suurten 
yritysten käyttöpääomarahoitus on vuoden 2021 loppuun saakka 
mahdollista Euroopan investointipankin EGF-takausohjelman kautta.

Vuoden 2021 tuloskehitykseen vaikuttaa olennaisesti pandemian 
aiheuttaman epävarmuuden poistuminen. Jos talouskehitys ja Finnveran 
yksittäisten suurten riskin kohteiden liiketoiminta lähtevät riittävälle 
kasvu-uralle rajoittaen tai pienentäen merkittäviä tappiovaraus- ja tappio-
kirjauksia, on mahdollista, että Finnvera-konsernin koko vuoden 2021 
tulos on voitollinen. Jos taas talous ja yritystoiminta elpyvät hitaammin, 
konsernin tulos voi olla vuoden 2020 tapaan merkittävästikin tappiollinen.

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

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, 
www.finnvera.fi
Puolivuosikatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa: 
www.finnvera.fi/tulosraportit

Finnvera siirtyy vuoden 2022 alusta katsausten julkistamiseen neljännesvuosittain. 
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Näin Finnvera luo arvoa

Visiomme on: Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta

Vaikuttavuus
Rahoitus ja hallittu riskinotto

Asiakkaat
Lainat ja takaukset

Vientitakuut
Vientiluottojen 

rahoitus

Rahoituksen 
kohdentaminen

Asiakaskokemus

Osaava henkilöstö

Kansainvälinen 
kilpailukyky

Kumppanuudet

Strategian perusta:
Vastuullisuus: Itsekannattavuus, 
riskienhallinta, ympäristö- ja 
sosiaalinen vastuu

Arvot:
Luottamus, 
Kumppanuus, 
Ratkaisuhakuisuus

 Alus ja telakka, 51 %
 Tele, 17 %
 Metsäteollisuus, 15 % 
 Muut**, 10 %
 Kaivos ja metalli, 3 % 
 Energia, 3 % 
 Muu teollisuus, 1 %

* Jälleenvakuutusten määrä vähennetty. 
**  Sisältää muita riskejä, kuten valtioihin 

liittyvät suvereeniriskit ja pankkiriskit.

Vastuukanta toimialoittain 30.6.2021, % 
Vientitakuut ja erityistakaukset, 
yhteensä 21 720 Me*

Asiakasmäärä 30.6.2021: 26 319
 • Mikroyritykset: 87 %
 • Muut pk- ja midcap-yritykset: 13 %
 • Suuryritykset: 0,6 %

Tuotteet ja palvelut 1–6/2021
Myönnetyt lainat ja takaukset
Yhteensä 0,9 miljardia euroa 
Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset
Yhteensä 1,6 miljardia euroa
Myönnetyt vientiluotot
Yhteensä 0,3 miljardia euroa

Valtuudet ja vastuut 30.6.2021
Lainat ja takaukset
 • valtuus 12,0 miljardia euroa 
 • vastuukanta 2,8 miljardia euroa, 

sisältää takaussaamiset  
39 miljoonaa euroa

Vientitakuut ja vientitakaukset*
 • valtuus 38,0 miljardia euroa 
 • vastuukanta 21,7 miljardia euroa, 

sisältää vientitakuu- ja vientitakaus-
saamiset 41 miljoonaa euroa

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

Erityistakaukset 
(alus- ja ympäristötakaukset sekä 
raaka-ainetakuut)
 • valtuus 3,15 miljardia euroa 
 • vastuukanta 0,4 miljardia euroa

*Vientitakuulain mukainen vastuukanta kattaa 
voimassa olevat kokonaisvastuut ja puolet 
tarjousvastuista päätöspäivän valuuttakurssilla. 
Vientitakuulain mukainen vastuukanta 
30.6.2021 oli 19,2 miljardia euroa. Vientitakuu- 
ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut 
kattavat voimassa olevat ja tarjousvastuut 
raportointipäivän valuuttakurssilla.

 Teollisuus, 50 % 
Liike-elämän  
palvelut, 23 % 
Kauppa ja  
kuluttajapalvelut, 15 % 
Matkailu, 11 % 
Maaseutu- 
elinkeinot, 2 %

Vastuukanta toimialoittain 30.6.2021, % 
Lainat, takaukset ja vientitakaukset,  
yhteensä 2 941 Me

Vientitakuu- ja erityistakauskannan kehitys toimialoittain vuosina 2017–2021, Me*

Vastuukanta 2017 2018 2019 2020 6/2021
 Muu teollisuus 611 497 1 108 1 215 314
 Energia 667 492 684 616 622
 Kaivos ja metalli 310 478 332 290 690
 Muut** 1 993 2 440 2 478 2 539 2 089
 Metsäteollisuus 1 940 2 243 2 901 2 886 3 227
 Tele 4 092 4 487 4 055 3 688 3 752
 Alus ja telakka 12 814 12 835 13 786 10 938 11 025

* Jälleenvakuutusten määrä vähennetty.
** Sisältää muita riskejä, kuten valtioihin liittyvät suvereeniriskit ja pankkiriskit.
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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 
H1/2021

Finnvera-konserni

Tilikauden tulos

65 Me
(H1/2020: -423 Me)

Kulu-tuotto-suhde

26,6 %
(H1/2020: 29,1 %)

Omavaraisuus

6,3 %
(31.12.2020: 5,7 %)

Taseen loppusumma

12 324 Me
(31.12.2020: 12 673 Me)

Alkuvuoden tulos voitollinen
Finnvera-konsernin tammi–
kesäkuun 2021 tulos ylsi  
65 miljoonaa euroa 
voitolliseksi (-423).Tuloksen 
voitollisuus on seurausta 
koronakriisin aiheuttaman 
tappiovarauskehityksen 
tasaantumisesta alkuvuoden 
aikana. Uusia merkittäviä 
tappiovarauksia ei jouduttu 
tekemään eikä vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnasta 
realisoitunut olennaisia lopullisia 
tappioita. Perusteita vuonna 2020 
tehtyjen mittavien tappiovarausten 
purkamiselle ei kuitenkaan ollut.

Asiakkaat halukkaita  
suosittelemaan Finnveraa

NPS-indeksi 
(net promoter score)

70
(H1/2020: 50)

Toteutuneet luottotappiot ja 
odotettavissa olevien luotto-
tappioiden muutos, netto

6 Me
(H1/2020: 481 Me)

Viennin rahoituksen puskurivarat 
H1/2021 ja 2020 tuloksen jälkeen, Me 

Valtiontakuurahasto (VTR)

0
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200
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400

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto/tulos  
H1/2021

342 342

38
0

30.6.2021 31.12.2020

Kotimaan rahoituksen puskurivarat 
H1/2021 ja 2020 tuloksen jälkeen, Me 

30.6.2021 31.12.2020
0
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400 8

Kotimaan toiminnan tulos H1/2021

Kotimaan toiminnan rahasto

351351
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Taloudellinen kehitys
Yhteenveto Finnvera-konsernin tammi−kesäkuusta 2021
Koronapandemian vaikutukset maailmantalouteen ovat olleet ennen 
kokemattomat. Koska pandemiaa ei ole rokotuksista huolimatta onnistuttu 
voittamaan, kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Pandemian 
taloudelliset ja poliittiset kokonaisvaikutukset tulevat olemaan kuitenkin 
hyvin laaja-alaisia, ja niissä tulee olemaan niin maa-, alue- ja toimiala- kuin 
yrityskohtaisiakin eroja. Vaikka maailmantalous ja Suomen talous ovat 
kääntyneet kasvuun, keskeistä tilanteessa on edelleen epävarmuus.

Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulos oli voitollinen 
tappiollisen vuoden 2020 jälkeen. Voittoa kertyi alkuvuonna 65 miljoonaa 
euroa, kun vertailukaudella tulos oli tappiollinen 423 miljoonaa euroa. 
Tuloksen voitollisuus on seurausta koronakriisin aiheuttaman 
tappiovarauskehityksen tasaantumisesta alkuvuoden aikana. Vuoden 
2020 tappiollinen tulos aiheutui koronapandemian seurauksena tehdyistä 
vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan merkittävistä luottotappiovarauksista. 

Tammi–kesäkuun 2021 aikana ei jouduttu tekemään uusia merkittäviä 
tappiovarauksia eikä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta realisoitunut 
olennaisia lopullisia tappioita. Perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien 
tappiovarausten purkamiselle ei kuitenkaan ollut. Odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos oli tammi–kesäkuussa vain 2 miljoonaa euroa 
(477), ja lopullisia luottotappioita toteutui 14 miljoonaa euroa (17).

Luottotappiovarausten määrään vaikuttavat muutokset talouskehitys-
ennusteissa ja muun muassa yksittäisten riskin kohteiden riskiluokituksissa. 
IMF:n huhtikuun ennusteen mukaan bruttokansantuotteen odotetaan 
kasvavan vuonna 2021 maailmanlaajuisesti 6,0 prosenttia ja kehittyneissä 
maissa 5,1 prosenttia. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen 
bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia ja valtiovarain-
ministeriön ennusteen mukaan 2,6 prosenttia. Vaikka talousennusteet 

arvioivat kasvua, Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan isojen 
riskinkohteiden liiketoiminnoissa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut 
merkittävää elpymistä eikä takuusitoumusten luottoriski ole olennaisesti 
pienentynyt, mikä olisi ollut peruste tappiovarausten purkamiselle. Näin
ollen vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiovaraukset on pidetty 
puolivuosikatsauksessa ennallaan edellisen vuoden tilinpäätöstä 
vastaavina. Riskinkohteissa tapahtuvia muutoksia seurataan yhtiössä 
aktiivisesti.

Kotimaan rahoituksen kertyneet tappiopuskurit olivat kesäkuun lopussa
tammi–kesäkuun 2021 ja vuoden 2020 tulos huomioon ottaen  
359 miljoonaa euroa (351) sekä vastaavasti vientitakuu- ja erityistakaus-
toiminnan tappiopuskurit olivat 380 miljoonaa euroa (342). Vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan tappiopuskureihin sisältyy Finnveran taseessa 
olevan rahaston lisäksi valtiontakuurahaston varat 342 miljoonaa euroa 
(342). Koska vuonna 2020 tehdyt tappiovaraukset vähensivät merkittävästi 
Finnveran pääomia ja jotta uusien vientihankkeiden rahoittaminen 
olisi mahdollista, eduskunta hyväksyi vuoden 2021 kolmannessa 
lisätalousarviossa varautumisen valtiontakuurahastosiirtoon ja vientitakuu- 
ja erityistakaustoiminnan 650 miljoonan euron pääomittamiseen.

Konsernin korkokate oli tammi−kesäkuussa 27 miljoonaa euroa (24), 
ja se kasvoi vertailukaudesta 13 prosenttia. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 
15 prosenttia 78 miljoonaan euroon (68). 

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä olivat 
-2 miljoonaa euroa (-2), josta velkojen, saamistodistusten sekä koron- ja 
valuutanvaihtosopimusten käyvän arvon muutos oli -3 miljoonaa euroa (-3).

Konsernin toimintakulut olivat 22 miljoonaa euroa (22) sekä liiketoiminnan 
muut kulut ja poistot 5 miljoonaa euroa (4). Liiketoiminnan muiden kulujen 
ja poistojen kasvu johtui keskeytetystä IT-järjestelmähankkeesta ja sen 
seurauksena tehdystä alaskirjauksesta.

Kotimaan rahoituksen luottosalkun laatu on pysynyt alkuvuonna tavoitteiden 
mukaisena. Vuonna 2020 alkanut koronatilanne ei ole sanottavasti näkynyt 
luottojen hoidossa, ja vuoden 2021 aikana rahoituksen uudelleenjärjestelyjä 
on tehty merkittävästi edellisvuotta vähemmän. Yksittäisiin asiakkaisiin 
liittyvät riskit sekä järjestämättömien luottojen ja rästien määrät ovat 
pysyneet kohtuullisella tasolla. Vastuukannan odotettu tappio (EL) 
nousi alkuvuonna lievästi ja oli katsauskauden lopussa 3,51 prosenttia 
vastuukannasta (3,21). 

Suuryritykset-liiketoiminnan voimassa olevien takuiden ja sitovien tarjousten 
määrästä noin 80 prosenttia oli EU- ja OECD-maista. Toimialoista suurimmat 
olivat alus- ja telakka-, tele- sekä metsäteollisuus. Näiden osuus oli 
yhteensä 83 prosenttia kokonaisvastuukannasta. Vastuista 28 prosenttia oli 
investointitasoa olevassa BBB- tai sitä paremmissa riskiluokissa.

Varainhallintaan liittyvät merkittävimmät markkinariskit olivat kesäkuun 
lopussa varainhallintapolitiikan mukaisissa riskirajoissa. Näistä merkittävin 
oli sijoitussalkun hintariski 99 miljoonaa euroa. Varainhankinnan 
rakenteellisesta rahoitusvajeesta johtuva varainhankinnan kustannusriski  
oli 37 miljoonaa euroa, taseen korkoherkkyys 200 bps muutokselle  
-27 miljoonaa euroa ja avoin valuuttapositio 19 miljoonaa euroa.

Finnvera Oyj:n ja konserniyhtiöiden tulos
Emoyhtiö Finnvera Oyj:n tammi−kesäkuun tulos oli 46 miljoonaa euroa 
(-425), josta pk- ja midcap-liiketoiminnan osuus oli 11 miljoonaa euroa (36) 
ja suuryritykset-liiketoiminnan 35 miljoonaa euroa (-461).  

Tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen oli 19 miljoonaa euroa 
(2), joka muodostui pääosin Suomen Vientiluotto Oy:n toiminnasta.  
Pääomasijoitustoiminnan tulos oli lievästi positiivinen (-1).

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli tammi−kesäkuussa  
38 miljoonaa euroa (-476).
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Tulosanalyysi tammi–kesäkuu 2021

Korkotuotot ja -kulut sekä korkotuet
Konsernin korkokate oli tammi−kesäkuussa 27 miljoonaa euroa (24) ja se 
kasvoi vertailukaudesta 13 prosenttia. Alemmasta markkinakorkotasosta 
johtuen korkotuottoja kertyi vain 25 miljoonaa euroa (67) ja vastaavasti 
korkokulut 2 miljoonaa euroa (43) olivat vertailukautta huomattavasti 
pienemmät. Korkokatetta kertyi enemmän varainhallinnan korkokatteen 
parantuessa erityisesti korko- ja sijoitusposition tuloksen vaikutuksesta.

Vientiluottojen lainakanta pieneni tammi–kesäkuussa 4 prosenttia 7 292 
miljoonaan euroon (7 561), ja kotimaan rahoituksen lainakanta kasvoi  
2 prosenttia 684 miljoonaan euroon (671). Yleiseen liikkeeseen laskettujen 
velkakirjojen tasearvo oli kesäkuun lopussa 10 217 miljoonaa euroa  
(10 379). Tammi–kesäkuussa ei tehty uutta pitkäaikaista varainhankintaa.

Palkkiotuotot ja -kulut 
Nettopalkkiotuotot 78 miljoonaa euroa (68) kasvoivat vertailukaudesta  
15 prosenttia. Palkkiotuottojen bruttomäärä kasvoi 13 prosenttia  
86 miljoonaan euroon (76). Kasvua oli sekä vientitakuiden että 
kotimaan takausten palkkiotuotoissa. Vientitakuiden ja erityistakausten 
palkkiotuotot kasvoivat alkuvuonna 14 prosenttia 56 miljoonaan euroon 
(49) ja kotimaan takausten palkkiotuotot vastaavasti 18 prosenttia 
22 miljoonaan euroon (19). Vientiluottojen palkkiotuotot laskivat 
vertailukaudesta 7 prosenttia. 

Nostetut vientitakuu- ja erityistakausvastuut pienenivät tammi–
kesäkuussa 3 prosenttia 11 363 miljoonaan euroon (11 762), kun taas 
kotimaan rahoituksen takausvastuut kasvoivat koronapandemian 
kasvattaman kysynnän vaikutuksesta 18 prosenttia 2 070 miljoonaan 
euroon (1 759).

Palkkiokulut 9 miljoonaa euroa (9) olivat vertailukauden tasolla. 
Palkkiokulut muodostuivat lähes kokonaan emoyhtiön ottamien 
vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan jälleenvakuutusten kuluista. 

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

Finnvera soveltaa suojauslaskentaa velkojen arvostuksessa, kun ne ovat 
luokiteltavissa suojauslaskennan piiriin kuuluviksi rahoitusveloiksi. Velat 
on suojattu markkinakorkojen aiheuttamilta muutoksilta. Luottoriskin 
muutos ei ole osa suojaussuhdetta. Suojauslaskennan alla olevien 
velkojen sekä niitä suojaavien johdannaisten yhteenlaskettu käyvän arvon 
muutoksen tulosvaikutus oli tilikaudella alle miljoona euroa positiivinen (-5).   

Muiden kuin suojauslaskennan piirissä olevien velkojen arvostukseen
sovelletaan käyvän arvon optiota, kun velat on suojattu johdannais-
sopimuksilla. Velat arvostetaan perustuen markkinanoteerauksiin. 
Luottoriskin osuus velkojen arvonmuutoksesta esitetään laajan tuloksen 
erissä. Käyvän arvon option piiriin kuuluvien velkojen ja niitä suojaavien 
johdannaisten tulosvaikutus oli tilikauden aikana alle -4 miljoonaa euroa (1).

Velkoja suojaavien johdannaisten lisäksi Finnvera on tehnyt yksittäisiä 
pitkäaikaisia valuutanvaihtosopimuksia (cross currency swap) 
valuuttamääräisten sitoumusten kattamiseksi. Näiden sopimusten osalta 
sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa, ja käyvän arvon muutoksen 
tulosvaikutus oli alle miljoona euroa negatiivinen (0).

Finnvera soveltaa käyvän arvon suojauslaskentaa osaan saamis-
todistuksista, jotka on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Näiden ja
nimenomaisesti käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavien saamis-
todistusten (käyvän arvon optio), niitä suojaavien koronvaihtosopimusten 

sekä muiden likviditeetin hallintaa varten tehtyjen koronvaihtosopimusten 
vaikutus tulokseen oli alle miljoona euroa positiivinen (0).

Toimintakulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut 
Konsernin toimintakulut olivat tammi–kesäkuussa 22 miljoonaa euroa (22) 
sekä poistot ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä 5 miljoonaa euroa (4). 
Toimintakuluista henkilöstökulut olivat 15 miljoonaa euroa (15) eli  
68 prosenttia ja muut hallintokulut 7 miljoonaa euroa (7). 

Kulujen ja poistojen yhteismäärä kasvoi vertailukaudesta 5 prosenttia.
Kasvu johtui poistojen kasvusta ja keskeytetyn rahoitusjärjestelmä-
projektin seurauksena tehdystä alaskirjauksesta.

Toteutuneet ja odotettavissa olevat tappiot
Koronapandemian vaikutukset maailmantalouteen ovat olleet 
ennen kokemattomat, ja pandemian taloudelliset ja poliittiset 
kokonaisvaikutukset tulevat olemaan hyvin laaja-alaisia. Keskeistä 
tilanteessa on kuitenkin edelleen epävarmuus. Koska pandemiaa ei ole 
rokotuksista huolimatta onnistuttu voittamaan, kokonaisvaikutuksia 
on vielä vaikea arvioida. Finnveran luottotappiovarausten määrään 
vaikuttavat muutokset talouskehitysennusteissa ja muun muassa 
yksittäisten riskin kohteiden riskiluokituksissa. IMF:n huhtikuun ennusteen 
mukaan bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan vuonna 2021 
maailmanlaajuisesti 6,0 prosenttia ja kehittyneissä maissa 5,1 prosenttia. 
Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 
tänä vuonna 2,9 prosenttia ja valtiovarainministeriön ennusteen mukaan 
2,6 prosenttia. 

Vaikka talousennusteet arvioivat kasvua, Finnveran vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan isojen riskinkohteiden liiketoiminnoissa 
ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut merkittävää elpymistä eikä 
takuusitoumusten luottoriski ole olennaisesti pienentynyt, mikä olisi 
ollut peruste tappiovarausten purkamiselle. Riskinkohteissa tapahtuvia 
muutoksia seurataan yhtiössä aktiivisesti.
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Konsernin toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot olivat 
tammi−kesäkuussa yhteensä 17 miljoonaa euroa (494). Toteutuneet 
tappiot olivat 14 miljoonaa euroa (17), ja odotettavissa olevat tappiot eli 
tappiovaraukset kasvoivat yhteensä 2 miljoonaa euroa (477). Tappioita 
kattavat luottotappiokorvaukset olivat 11 miljoonaa euroa (12). Valtio 
korotti kotimaan rahoituksen luottotappiokorvauksen koronapandemian 
seurauksena 50 prosentista 80 prosenttiin, minkä jälkeen konsernin 
vastuuosuus alkuvuoden tappioista oli 6 miljoonaa euroa (481).

Kotimaan rahoituksen odotettavissa olevat tappiot, sisältäen pk- ja 
midcap-yritysten vientitakaukset, kasvoivat tammi−kesäkuussa  
10 miljoonaa euroa. Tappiovarausten määrä oli kesäkuun lopussa  
59 miljoonaa euroa, kun vastaava määrä oli edellisen vuoden lopussa 
49 miljoonaa euroa. Kotimaan rahoituksen makrotaloudellisten 
indikaattoreiden PIT-PD-taulukot (point in time probability of default) on 
pidetty puolivuosikatsauksessa tilinpäätöstä 2020 vastaavina.

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta jouduttiin tekemään vuodelle 
2020 mittavat, yhteensä 1 222 miljoonan euron luottotappiovaraukset 
makrotalouden ennusteiden ja yksittäisten riskinkohteiden riskiluokitusten 
heikentymisen seurauksena. Tehdyistä tappiovarauksista alus- ja 
telakkatoimialan osuus oli noin 90 prosenttia. Alkuvuonna 2021 ei ole 
jouduttu tekemään merkittäviä uusia vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
tappiovarauksia eikä olennaisia lopullisia tappioita ole realisoitunut. 
Perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle 
ei ollut. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiovaraukset on 
pidetty puolivuosikatsauksessa ennallaan edellisen vuoden tilinpäätöstä 
vastaavina. Taseen tappiovaraukset olivat kesäkuun lopussa näin 
ollen 1 295 miljoonaa euroa (1 295). Finnveran keskittymäriskien 
perusteella makrotaloudellisena ennusteena tappiovarauslaskennassa 
ovat tilinpäätöksessä 2020 käytetyt IMF:n talousennusteet kolmella eri 
skenaarion toteutumistodennäköisyydellä.

Ongelmasaamiset
EU-tasolla harmonisoidun laskentatavan mukainen pk- ja midcap-
rahoituksen ongelmasaamisten määrä oli kesäkuun lopussa 113 miljoonaa 
euroa (30.6.2020: 111). Ongelmasaamisten osuus vastuukannasta oli 
tehdyt tappiovaraukset huomioiden 3,8 prosenttia (4,3). Ongelmasaamiset 
suhteessa vastuukantaan olivat 0,8 prosenttia (0,9), kun suhdeluvussa 
huomioidaan yhtiön valtiolta saama luottotappiokorvaus.

Viennin rahoituksen ongelmasaamisten määrä oli kesäkuun lopussa  
6 miljoonaa euroa (30.6.2020: 77). Ongelmasaamiset suhteessa 
vastuukantaan olivat 0,03 prosenttia (0,3).

Pitkän aikavälin itsekannattavuus
Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, mikä tarkoittaa, 
että yhtiön toiminnan menot pitää pitkällä aikavälillä pystyä kattamaan 
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 vuoteen 2019 saakka, minä aikana on kasvatettu 
tappiopuskureita mahdollisia tulevia tappioita varten. Koronapandemian 
johdosta tehtyjen mittavien vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
tappiovarausten seurauksena vuoden 2020 vientitakuu- ja erityistakaus-
toiminnan tulos oli 1 178 miljoonaa tappiollinen. Tappiota katettiin 
aikaisempien tilikausien voittovaroilla 829 miljoonaa euroa, ja sen ylittänyt 
osuus 349 miljoonaa euroa katettiin valtiontakuurahastosta.

Finnveran tuloksen ja pitkän aikavälin itsekannattavuuden toteutumiseen 
vaikuttavat vuonna 2021 ja tulevina vuosina merkittävästi yhtiön 
riskiä vastaava hinnoittelu, vastuukantojen suuruus ja riskisyys sekä 
koronapandemian eteneminen ja pandemian aiheuttaman epävarmuuden 
poistuminen.

Tase ja taseen ulkopuoliset vastuut 30.6.2021
Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 12 324 miljoonaa 
euroa (12 673). Tase pieneni alkuvuonna 3 prosenttia eli 349 miljoonaa 
euroa, mikä johtui erityisesti vientiluottokannan alenemisesta. Konsernin 
luottokanta oli kesäkuun lopussa 6 710 miljoonaa euroa (7 032) eli  
5 prosenttia edellisvuoden loppua pienempi. Yleiseen liikkeeseen 
laskettujen velkakirjojen tasearvo oli 10 217 miljoonaa euroa (10 379).

Emoyhtiön pk- ja midcap-rahoituksen takauskanta kasvoi alkuvuoden 
aikana 18 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 2 070 miljoonaa euroa  
(1 759). 

Vientitakuulain enimmäismäärän mukaiset vientitakuuvastuut, eli 
voimassa olevat kokonaisvastuut ja puolet tarjousvastuista päätöspäivän 
valuuttakurssilla, olivat kesäkuun lopussa 19 179 miljoonaa euroa 
(19 497) eli hieman edellisen vuoden loppua alemmalla tasolla. Emoyhtiön 
vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut, eli voimassa olevat 
vastuut ja tarjousvastuut yhteensä sisältäen vientitakaukset, olivat 
21 971 miljoonaa euroa (22 408). Nostetut vastuut pienenivät alkuvuoden 
aikana 3 prosenttia ja olivat 11 363 miljoonaa euroa (11 762). 

Konsernitaseen ulkopuoliset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vastuut 
olivat 15 662 miljoonaa euroa (15 426). Kesäkuun lopussa vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan jälleenvakuutusten enimmäiskorvausmäärä oli 
noin 1,2 miljardia euroa, josta portfoliojälleenvakuutus 0,2 miljardia euroa 
päättyi 30.6.2021.

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 
47 miljoonaa euroa (48) ja vastaavasti velat 19 miljoonaa euroa (19).
Konsernilla oli pitkäaikaisia velkoja kesäkuun lopussa yhteensä 
10 307 miljoonaa euroa (10 469), joka muodostui lähes kokonaan 
joukkovelkakirjalainoista.
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Konsernin vapaa oma pääoma oli kesäkuun lopussa yhteensä  
538 miljoonaa euroa (473), josta kotimaan toiminnan rahasto oli  
351 miljoonaa euroa (282), vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 
0 euroa (829 miljoonaa euroa), pääomasijoitustoiminnan rahasto  
15 miljoonaa euroa (15) ja kertyneet voittovarat 171 miljoonaa euroa 
(-653). 

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kertyneiden tappiopuskureiden 
määrä oli kesäkuun lopussa tammi–kesäkuun 2021 ja vuoden 2020 tulos 
huomioon ottaen 380 miljoonaa euroa (342), kun Finnveran taseessa 
olevan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston lisäksi huomioidaan 
valtiontakuurahaston vapaat varat 342 miljoonaa euroa (342). Konsernin 
tappiopuskureiden määrä oli tehtyjen tappiovarausten jälkeen yhteensä 
880 miljoonaa euroa (815) ja 4 prosenttia kokonaisvastuista (3). 

Taseen vapaassa omassa pääomassa oleva pääomasijoitustoiminnan 
rahasto muodostuu Euroopan aluekehitysrahastosta pääoma-
sijoitustoimintaan saaduista varoista.

Finnvera-konserni 30.6.2021 31.12.2020 Muutos Muutos
Tase Me Me Me %
Osakepääoma 197 197 0 0 %
Ylikurssirahasto ja 
käyvän arvon rahasto

45 57 -12 -21 %

Vapaa oma pääoma yhteensä 538 473 65 14 %
Kotimaan toiminnan 
rahasto

351 282 69 24 %

Vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan 
rahasto

0 829 -829 -100 %

Pääomasijoitustoiminnan 
rahasto

15 15 0 0 %

Kertyneet voittovarat 171 -653 825 -
Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma

780 727 53 7 %

Taseen loppusumma 12 324 12 673 -349 -3 %

Varainhankinta
Tammi−kesäkuussa ei tehty pitkäaikaista varainhankintaa, kuten ei 
myöskään edellisenä vuonna vastaavalla jaksolla. Pitkäaikaisia lainoja 
lyhennettiin tammi−kesäkuussa 0,05 miljoonaa euroa (7). 

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 22,4 prosenttia (25,1) ja 
leverage ratio 20,0 prosenttia (21,9).

Riskipainotetut saamiset olivat konsernin kotimaan toiminnassa kesäkuun 
2 756 miljoonaa euroa (2 436). Näistä varsinaiseen liiketoimintaan liittyviä 
lainoja ja takauksia oli 2 379 miljoonaa euroa (2 079) eli 86 (85) prosenttia 
riskipainotetuista saamisista. 

Finnvera-konserni, 
kotimaan toiminta 30.6.2021 31.12.2020 Muutos Muutos
Vakavaraisuuspääoma Me Me Me  %
Kotimaan toiminnan 
oma pääoma

628 629 -2 -0,3 %

Aineettomat hyödykkeet -10 -18 8 46 %
Yhteensä 618 612 7 1 %

Finnvera-konserni, 
kotimaan toiminta 30.6.2021 31.12.2020 Muutos Muutos
Riskipainotetut erät Me Me Me %
Saamiset luottolaitoksilta 6 5 1 17 %
Saamiset asiakkailta 2 379 2 079 300 14 %
Sijoitukset ja johdannaiset 65 68 -4 -5 %
Korko- ja muut 
saamiset, maksetut 
ennakot, muut varat

15 16 -1 -7 %

Sitovat luottolupaukset 114 91 23 26 %
Operatiivinen riski 177 177 0 0 %
Yhteensä 2 756 2 436 320 13 %

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 valtion-
takuurahaston varat, viennin rahoituksen arvioitu Tier 1 -vakavaraisuus 
olisi 1,3 prosenttia (1,3).
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Riskiasema
Kotimaan rahoituksen vastuukanta, sisältäen pk- ja midcap-rahoituksen 
vientitakaukset ja -takuut, oli vuoden 2021 kesäkuussa 3 220 miljoonaa 
euroa (2 871), mikä oli 349 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 
vaihteessa. Vastuukannan kasvu johtui pääasiassa muutamista 
suurehkoista hankkeista sekä yritysten toiminnan piristymisestä, joka vaati 
rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan. 

Kotimaan rahoituksen luottosalkun laatu on pysynyt alkuvuonna 
tavoitteiden mukaisena. Vuonna 2020 alkanut koronatilanne ei ole 
sanottavasti näkynyt luottojen hoidossa, ja vuoden 2021 aikana 
rahoituksen uudelleenjärjestelyjä on tehty merkittävästi edellisvuotta 
vähemmän. Yksittäisiin asiakkaisiin liittyvät riskit sekä järjestämättömien 
luottojen ja rästien määrät ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. 
Vastuukannan odotettu tappio (EL) nousi alkuvuonna lievästi ja 
oli katsauskauden lopussa 3,51 prosenttia vastuukannasta (3,21). 
Vastuukannan riskiluokittainen jakauma pysyi myös lähes ennallaan. 
Vastuista 83 prosenttia oli luottoluokitukseltaan B- tai sitä paremmassa 
luokassa. Luotto- ja takaustappiot sekä tappiovaraukset olivat  
21 miljoonaa euroa (-3) eli 0,64 prosenttia vastuukannasta. Edellisvuoden 
poikkeava määrä johtui valtion luotto- ja takaustappiokorvauksen 
muutoksesta, mikä vähensi vuonna 2020 IFRS-luottotappiovarauksen 
määrää Finnveran toimintalain mukaisessa rahoituksessa.

Suuryritykset-liiketoiminnan vientitakuu- ja erityistakausvastuut olivat 
katsauskauden lopussa 21 544 miljoonaa euroa (22 000), mikä on  
456 miljoonaa euroa pienempi kuin vuodenvaihteessa. Voimassa 
olevien takuiden 19 464 miljoonan euron (19 183) ja sitovien tarjousten 
2 080 miljoonan euron (2 817) määrästä noin 80 prosenttia oli EU- ja 
OECD-maista. 

Toimialoista suurimmat olivat alus- ja telakka-, tele- sekä metsäteollisuus. 
Näiden osuus oli yhteensä 83 prosenttia kokonaisvastuukannasta. 

Vastuista 28 prosenttia oli investointitasoa olevassa BBB- tai sitä 
paremmissa riskiluokissa.

Vuonna 2020 eikä alkuvuonna 2021 syntynyt lopullisia merkittäviä 
vientitakuutappioita, mutta laskennallinen odotettu tappio (ECL) on 
merkittävästi viime vuoden kesäkuuta korkeammalla tasolla. Näiden 
tappiovarausten nousu on johtunut pääosin koronapandemian 
aiheuttamasta talousnäkymän heikentymisestä ja varustamojen 
riskiluokitusten laskusta.

Tytäryhtiöistä Suomen Vientiluotto Oy:lle vientiluottojen rahoituksesta 
syntynyt sopimuskanta oli kesäkuun lopussa 13 066 miljoonaa euroa 
(13 335), joka laski vuoden alusta 269 miljoonaa euroa. Sopimuskantaan 
sisältyvät luottokanta ja sitovat luottolupaukset. Tarjousten määrä oli  
193 miljoonaa euroa. Vientiluottojen luottoriski on katettu emoyhtiö 
Finnvera Oyj:n vientitakuilla. Nämä vientitakuut sisältyvät edellä mainittuun 
viennin rahoituksen kokonaisvastuukantaan.

Varainhallinnan tilivarat ja sijoitukset olivat kesäkuun lopussa 
4 277 miljoonaa euroa (4 013). 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 95 prosenttia oli vähintään A- (Finnveran riskiluokka) 
luokitelluissa sijoituskohteissa tai tilipankeissa. Talletusten ja sijoitusten 
odotettu tappio (EL) oli 2,2 miljoonaa euroa eli 0,05 prosenttia.

Yhtiö suojaa korko- ja valuuttariskiä johdannaisilla, joiden nimellisarvo 
oli kesäkuun lopussa 12 817 miljoonaa euroa (12 212). 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 99 miljoonaa 
euroa. Varainhankinnan rakenteellisesta rahoitusvajeesta johtuva 
varainhankinnan kustannusriski oli 37 miljoonaa euroa, taseen 
korkoherkkyys 200 bps muutokselle -27 miljoonaa euroa ja avoin 
valuuttapositio 19 miljoonaa euroa.

Hallinto
Henkilöstö 
Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 369 henkilöä (30.6.2020: 
372), joista vakituisessa työsuhteessa oli 342 henkilöä (328) ja 
määräaikaisessa työsuhteessa 27 (44). Määräaikaisista työntekijöistä 
kesätyöntekijöitä oli 12 (20). Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä 
oli katsauskaudella 365 henkilöä (360) ja henkilöstökulut 15 miljoonaa 
euroa (15). Lisäksi koronatilanteen kasvattaman hakemusmäärän 
käsittelyyn rekrytoitua vuokratyövoimaa oli kesäkuun lopussa 21 henkilöä 
(48).

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja
Finnveran yhtiökokous valitsi 12.3.2021 Finnveran hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi DI Petri Ekmanin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin 
KTM Hannu Jaatinen.

Finnveran hallituksen I varapuheenjohtajana jatkoi ylijohtaja Antti Neimala 
ja II varapuheenjohtajana ylijohtaja Terhi Järvikare. Jäseninä jatkoivat KTM 
Ritva Laukkanen, ekonomi Pirkko Rantanen-Kervinen ja yrittäjäneuvos, 
hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting.

Hallitusta avustavat sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa kolme 
valiokuntaa: tarkastus-, riski- ja palkitsemisvaliokunta. 
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Finnveran hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä ekonomisti Anni 
Marttinen SAK:sta, Suomen Ekonomien puheenjohtaja Martin Paasi ja 
kehityspäällikkö Arja Parkkinen Finnverasta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkoi kansanedustaja Sofia 
Vikman ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Johannes Koskinen. 
Hallintoneuvoston jäseninä jatkoivat 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), Suomen Yrittäjien 
hallituksen varapuheenjohtaja Anne Niemi (Suomen Yrittäjät ry) ja johtaja 
Tommi Toivola (Elinkeinoelämän Keskusliitto).

Varsinainen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab ja päävastuullinen 
tilintarkastaja KHT Marcus Tötterman.

Muut katsauskauden tapahtumat 
Kotimaan rahoituksen kysyntä tasoittui, viennin rahoitus 
keskittyi metsä- ja telealoille
Finnveran kotimaan rahoituksen kysyntä tasaantui alkuvuonna 2021 
koronan vuoksi poikkeukselliseen vuodentakaiseen ajankohtaan 
nähden. Lainajärjestelyjä, lyhennyslykkäyksiä ja kasvun edellyttämää 
käyttöpääomarahoitusta haettiin edelleen tavanomaista enemmän, 
mutta kysyntä oli kuitenkin edellisvuotta pienempää. Matkailu- ja 
ravintola-alan yritysten hakemien lyhennysvapaiden määrä oli 
Finnverassa yli kaksinkertainen normaaliaikoihin nähden. 

Lyhennyslykkäysten lisäksi koronapandemia ei ole sanottavasti 
näkynyt asiakkaiden kyvyssä hoitaa luottojaan. Konkurssien ja 
yrityssaneerausten määrä kasvoi lievästi keväällä, mutta määrät ovat 
sen jälkeen laskeneet.

Rahoitusta myönnettiin toimialoista eniten teollisuuteen, jonka osuus 
myönnetystä rahoituksesta oli alkuvuonna jopa 67 prosenttia (41). Liike-
elämän palvelujen, kaupan ja kuluttajapalvelujen sekä matkailun osuudet 
myönnetystä rahoituksesta laskivat vertailukaudesta. 

Omistajanvaihdokset vähenivät selvästi koronapandemian vuoksi vuonna 
2020. Omistajanvaihdosten suma lähti purkautumaan alkuvuonna 2021, 
ja Finnveran omistajanvaihdoksiin myöntämä rahoitus nousi heti vuoden 
alussa korkeimmilleen viiteen vuoteen. Kesäkuun loppuun mennessä 
omistajanvaihdoksia rahoitettiin 83 miljoonalla eurolla (65).

Viennin rahoituksen kysyntä väheni alkuvuonna yksittäisten suurten 
hakemusten ja erityisesti uusien alushankkeiden puuttuessa. 
Rahoituspäätösten kappalemäärää kasvatti luottovakuutuksen 
tarjoaminen länsimaihin korona-ajan poikkeusluvan nojalla. 

Koronan kielteiset vaikutukset näkyivät edelleen voimakkaimmin 
risteilyalustoimialalla. Alussektorilla Finnvera myönsi Rauma Marine 
Constructionsille vientitakuun Tallink-varustamon tilaaman matkustaja-
aluksen rakennusaikaiselle rahoitukselle. Suuret rahoitushankkeet 
painottuivat metsä- ja teletoimialoille. Suurimpia yksittäisiä hankkeita oli 
Metsä Fibren biotuotetehdas Kemiin, johon Finnvera myönsi vientitakuun 
500 miljoonan euron lainalle 80 prosentin takuukatteella. Finnvera 
osallistui myös merkittävällä osuudella Fintoil Hamina Oy:n 70 miljoonan 
euron vihreään joukkovelkakirjalainaan.  

Finnvera liittyi Euroopan investointipankin takausohjelmaan
Finnvera liittyi 1.4.2021 Euroopan investointipankki -ryhmän (EIP) 
Pan-European Guarantee Fund (EGF) -takausohjelmaan. Finnvera 
voi myöntää kaikkiaan 650 miljoonaa euroa käyttöpääoma- ja 
investointilainoja pääasiassa suurten yritysten rahoitustarpeisiin. 
Rahoituksella on EIP:n 75 prosentin takaus. Takausohjelma on voimassa 
vuoden 2021 loppuun asti.

Finnvera edistää toimintansa vastuullisuutta – liittyi 
Poseidon Principlesiin
Finnvera sitoutui huhtikuussa 2021 alusrahoituksen ilmastovaikutuksia 
seuraaviin Poseidon Principles -periaatteisiin. Laivanrakennustoimiala on 
Suomessa merkittävä, ja Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
noin 22 miljardin euron vastuista yli puolet liittyy alusrahoitukseen. 
Sitoutuminen Poseidon Principlesiin on konkreettinen askel Finnveran 
yritysvastuussa.

Finnvera on käynnistänyt määrittelytyön, miten Suomen hallitusohjelmaan 
kirjatut ilmastotavoitteet vaikuttavat Finnveran toimintaan. Kestävän 
rahoituksen Sustainable Finance Frameworkin kehittämiseksi on 
käynnistetty projekti, ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia yritysten ja 
hankkeiden luottoriskiin sekä arvioiden hyödyntämistä luottoprosessissa 
selvitetään.

Arvioitu varainhankinnan määrä 1,0–1,5 miljardia euroa 
vuonna 2021
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ei tehty pitkäaikaista varainhankintaa. 
Varainhankintasuunnitelman mukaisesti Finnveran vuoden 2021 arvioitu 
varainhankinnan määrä on 1,0–1,5 miljardia euroa.

Eduskunta hyväksyi varautumisen vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan pääomittamiseen 
Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 varautumisen Finnveran vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan pääomittamiseen 650 miljoonalla eurolla osana 
vuoden kolmatta valtion lisätalousarviota. Järjestelyllä varaudutaan 
tilanteeseen, jossa valtiontakuurahastossa jäljellä olevat varat eivät 
riittäisi Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta syntyvän 
tappiollisen erillistuloksen kattamiseen. Valtiontakuurahasto on 
valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka varat ovat kertyneet 
Finnveran edeltäjäorganisaatioiden toiminnasta. Valtiontakuurahastolain 
mukaan valtio vastaa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
tappiollisesta tuloksesta, jos Finnveran taseeseen kertyneet vientitakuu- 
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ja erityistakaustoiminnan voittovarat eivät riitä tappiollisen tuloksen 
kattamiseen.

Elinkeino- ja omistajapoliittisia tavoitteita täydennettiin 
ohjauskirjeellä
Suomen hallitus linjasi puoliväli- ja kehysriihessä toimia, joilla Finnveran 
tuotteita kehittämällä ja käyttöä tehostamalla vauhditetaan yritysten 
vientiä ja kasvua.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi Finnveralle huhtikuussa 2020 
ohjauskirjeen täydentämään elinkeino- ja omistajapoliittisia tavoitteita 
yritysten auttamiseksi koronapandemiasta johtuvan kriisin yli. Tavoitteisiin 
sisältyi Finnveran palvelujen ja toiminnan muokkaaminen yritysten tarpeita 
vastaavaksi. Ministeriö jatkoi antamaansa ohjeistuksen voimassaoloa 
22.6.2021 päivätyllä kirjeellä vuoden 2021 loppuun saakka. 

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa aktiivisesti koronapandemian 
aiheuttamia vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin ja tekee tarvittavat 
muutokset sekä Finnveran rahoitusvaltuuksiin että valtion luotto- ja 
takaustappiokorvaussitoumukseen. Eduskunta hyväksyi toukokuussa 
2020 Finnveran kotimaan rahoituksen valtuuksien noston 4,2 miljardista 
eurosta 12 miljardiin euroon. Lisäksi Finnveran kotimaan rahoituksessa 
valtion maksamaa luotto- ja takaustappiokorvausta nostettiin 50 
prosentista 80 prosenttiin. Korotus on voimassa toistaiseksi mutta 
enintään vuoden 2022 loppuun saakka. 

Suurten yritysten käyttöpääomarahoitus jatkuu 
Finnvera voi taata koronan aiheuttamissa tilanteissa suuryritysten 
käyttöpääomatarpeita enintään 100 miljoonaan euroon asti vuoden 2021 
loppuun saakka. Mahdollisuus jatkaa suurten yritysten käyttöpääoman 
rahoitusta jatkuu talouspoliittisen ministerivaliokunnan 22.6.2021 tekemän 
päätöksen mukaisesti. Finnveran takaus voi olla enintään 80 prosenttia ja 
vastuiden kokonaismäärä enintään 100 miljoonaa euroa kuitenkin siten, 
että Finnverasta ei tule päärahoittajaa. 

Finnvera pilotoi velkarahastoa kotimaan takauksen 
edunsaajana
Rahoitusmarkkinoiden monipuolistuminen ja pankkien rinnalle tulleet 
uudet yritysrahoittajat ovat tuoneet myös Finnverassa tarpeen arvioida 
kotimaan takausten edunsaajien laajentamista. Rajatussa pilotoinnissa 
edunsaajaksi on hyväksytty GOS Private Debt I Ky, jonka myöntämiä 
luottoja Finnvera voi taata. GOS Private Debt I Ky on toukokuussa 2020 
perustettu kotimainen 10 miljoonan euron velkarahasto, joka rahoittaa 
suomalaisia pk-yrityksiä. Velkarahaston sijoittajina ovat kotimaiset 
institutionaaliset sijoittajat Tesi (50 %) ja Säästöpankkiryhmä (40 %) 
sekä rahaston hallinnoinnista vastaava GOS Consulting Oy (10 %). 
Myönnettävien luottojen määrä on 100 000–1 000 000 euroa. Pilotoinnin 
aikana kerätään käytännön kokemuksia velkarahastoyhteistyön 
toimivuudesta Finnveran rahoituksessa.

Euroopan Investointirahaston ja Finnveran välisen COSME-
sopimuksen ehtoja päivitettiin
Euroopan Investointirahaston (EIR) ja Finnveran väliseen COSME-
sopimukseen sovittiin ehtomuutos, joka mahdollistaa COSME-vasta-
takauksen hyödyntämisen pk-yritysten koronapandemiasta johtuviin 
käyttöpääomatarpeisiin 31.12.2021 saakka aiemmin sovitun 30.6.2021 
sijaan. COSME-vastatakausta hyödynnetään Finnveran pk-takauksessa. 
Pk-takauksen takaustaso on 80 prosenttia pankin myöntämän lainan 
määrästä.

Rahoitusjärjestelmäuudistuksen hankinta suunnitellaan 
uudelleen
Finnveran mittavan rahoitusjärjestelmäuudistuksen hankintamenettely 
keskeytettiin maaliskuussa 2021. Hankinnan suunnittelu on käynnistetty 
uudelleen.

Mauri Kotamäki nimitettiin Finnveran pääekonomistiksi
VTT Mauri Kotamäki nimitettiin Finnveran pääekonomistiksi. Hän 
aloitti tehtävässä 2.8.2021. Kotamäki analysoi rahoituksen vaikutuksia 

yritysten menestykselle ja Suomen taloudelle ja tuo Finnveran näkökulmia 
talouskeskusteluun. 

Rahoituksen näkymät
Finnveran kotimaan rahoituskysynnän arvioidaan jatkuvan vuoden 
2021 jälkipuoliskolla rauhallisena ja kysynnän odotetaan siirtyvän 
käyttöpääomarahoituksen lisäksi pk-yritysten investointeihin. Arvioimme
suuryritysten investointien vauhdittavan myös pk-sektorin investointi-
suunnitelmien käynnistymistä ja toteuttamista loppuvuonna. Pankeilla 
on aiempaa enemmän käytössään Euroopan investointipankki 
-ryhmän myöntämiä takausohjelmia, mikä voi pienentää Finnveran 
rahoituskysyntää.

Koronapandemian ja maailmantalouden epävarmuuden pitkittymisen 
seurauksena uusien suurten vientihankkeiden määrä on vähentynyt, mikä 
vaikuttaa vientitakuiden ja -luottojen tuleviin volyymeihin. Kokonais-
kysyntään vaikuttaa edellisvuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden 
toteutuminen. Viennin rahoituksen kysyntä keskittynee pääasiassa metsä- 
ja telesektoreille. Alus- ja telakkasektorin näkymiin ja vienninrahoituksen 
kysyntään vaikuttaa voimakkaasti se, milloin varustamot pääsevät 
käynnistämään toimintaansa laajemmin uudelleen. Luottovakuuttamisen 
ennakoidaan pysyvän hieman normaalia korkeammalla tasolla. Suurten 
yritysten käyttöpääomarahoitus on vuoden 2021 loppuun saakka 
mahdollista Euroopan investointipankin EGF-takausohjelman kautta.

Vuoden 2021 tuloskehitykseen vaikuttaa olennaisesti pandemian 
aiheuttaman epävarmuuden poistuminen. Jos talouskehitys ja Finnveran
yksittäisten suurten riskin kohteiden liiketoiminta lähtee riittävälle 
kasvu-uralle rajoittaen tai pienentäen merkittäviä tappiovaraus- ja tappio-
kirjauksia, on mahdollista, että Finnvera-konsernin koko vuoden 2021 
tulos on voitollinen. Jos taas talous ja yritystoiminta elpyvät  hitaammin, 
konsernin tulos voi olla vuoden 2020 tapaan merkittävästikin tappiollinen.
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Laaja tuloslaskelma
Konserni

(1 000 e) Liite 1–6 2021 1–6 2020
Korkotuotot

- Luotonannosta asiakkaille 24 399 60 899
- Asiakkaille ohjattu korkotuki 1 35
- Muut korkotuotot 559 5 855

Korkotuotot yhteensä 3 24 959 66 789
Korkokulut1 1 817 -43 011
Korkokate 26 775 23 778
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 4 77 625 67 603
Voitot/tappiot käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä 
ja valuuttatoiminnan nettotuotot

6 -2 469 -2 181

Sijoitustoiminnan nettotuotot 251 6
Liiketoiminnan muut tuotot 79 119
Toimintakulut yhteensä -22 381 -22 173

- Henkilöstökulut -15 219 -14 765 -14 765
- Muut toimintakulut -7 162 -7 408 -7 408

Poistot ja arvonalentumiset -4 630 -3 622
Liiketoiminnan muut kulut -198 -203
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden muutos, netto

5 -5 676 -481 441

- Toteutuneet luottotappiot -14 158 -16 575
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 10 905 12 155
- Odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos 

-2 423 -477 022

Liikevoitto/ -tappio 69 376 -418 113
Tuloverot -4 843 -5 122
Tilikauden voitto/tappio 64 533 -423 235

1 Korkokulut-erä sisältää johdannaisvakuuksien viitekoron muutoksesta johtuvan -1,8 meur kertaluonteisen erän.

Konserni
(1 000 e) Liite 1–6 2021 1–6 2020
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä 
tulosvaikutteisesti

- Etuuspohjaisten eläkkeiden 
uudelleenarvostus

- -

- Käypään arvoon arvostettavien 
velkojen luottoriskin muutos

-3 517 8 076

Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi

- Sijoitusten käyvän arvon muutos 329 1 617
- Sijoitusten odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos

-1 660 484

- Rahavirran suojaus -6 937 1 024
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -11 785 11 201
Tilikauden laaja tulos yhteensä 52 748 -412 034

Tilikauden voiton/tappion jakautuminen 
emoyhtiön omistajille

64 533 -423 235

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen 
emoyhtiön omistajille

52 748 -412 034
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Tase
Konserni

(1 000 e) Liite 30.6.2021 31.12.2020
VARAT
Saamiset luottolaitoksilta 7

- Pankkitilit 698 014 417 974
- Sijoitustilit ja määräaikaiset talletukset 203 732 199 094
- Muut 55 535 56 885

957 281 673 954
Saamiset asiakkailta 7

- Luotot 6 709 630 7 031 585
- Saamistodistukset 42 461 10 725
- Takaussaamiset 32 801 27 055
- Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta 19 033 18 243

6 803 924 7 087 608
Sijoitukset

- Saamistodistukset 6, 7, 8 3 438 733 3 459 967
- Sijoitukset samaan konserniin 
kuuluvissa yrityksissä

- -

- Muut osakkeet ja osuudet 6, 7, 8, 9 13 723 13 723
3 452 456 3 473 690

Johdannaissopimukset 6, 7, 8 554 203 850 820
Aineettomat hyödykkeet 9 570 17 759
Aineelliset hyödykkeet 10 733 13 335
Muut varat

- Luottotappiosaamiset valtiolta 10 933 24 068
- Muut 355 016 355 735

365 949 379 804
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 7 122 466 127 814
Verosaamiset 35 30
Myytävänä olevat luovutettavat varat 7 47 058 48 135
VARAT YHTEENSÄ 12 323 674 12 672 948

Konserni
(1 000 e) Liite 30.6.2021 31.12.2020
VELAT
Velat muille yhteisöille 7, 10 74 583 74 583
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6, 7, 8, 10, 11 10 216 736 10 378 929
Johdannaissopimukset 6, 7, 8 6 136 12 392
Varaukset 5 204 154 199 309
Muut velat 7 104 668 67 020
Siirtovelat ja saadut ennakot 7 915 605 1 193 403
Verovelat 3 313 1 746
Myytävänä olevat luovutettavat velat 7 18 830 18 663
Velat 11 544 024 11 946 046
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 196 605 196 605
Ylikurssirahasto 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto -5 785 6 000
Vapaat rahastot

- Kotimaan toiminnan rahasto 351 120 282 241
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto - 828 911
- Pääomasijoitustoiminnan rahasto 15 252 15 252

Kertyneet voittovarat 171 422 -653 143
Vapaa oma pääoma 537 794 473 261
Oma pääoma yhteensä, emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma

779 650 726 902

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 323 674 12 672 948
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Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Taulukko 1:ssä vastuut on jaoteltu niiden sopimusvaiheen mukaan. Taulukko 2:ssa vastuut on 
eriytetty ensimmäisen taulukon luvuista liiketoiminnoittain ja sopimusvaiheen mukaan.

Taulukko 1: Taseen ulkopuoliset sitoumukset vastuiden tilan mukaan

Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 31.12.2020

Voimassa olevat nostetut vastuut (A+D+G) 5 679 221 5 440 731
Voimassa olevat nostamattomat vastuut (B+E+F+H) 7 724 210 6 927 088
Tarjousvastuut (C+I) 2 258 859 3 058 416

 Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 15 662 290 15 426 234

Taulukko 2: Taseen ulkopuoliset sitoumukset liiketoiminnoittain

Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 31.12.2020
Kotimaan toiminta

A) Voimassaolevat takaukset 2 069 581 1 758 619
B) Sitovat rahoituslupaukset 124 213 18 994
C) Takaustarjoukset 103 819 162 197

Kotimaan toiminta yhteensä 2 297 612 1 939 811
Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset
Voimassa olevat vastuut (nostetut ja nostamattomat)

D) Nostetut vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 3 506 238 3 566 524
E) Nostamattomat vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 1 582 376 1 091 445
F) Konserni: tytäryhtiön myöntämät nostomattomat vientiluotot (sitovat rahoituslupaukset) 5 962 918 5 793 152
G) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostettu 103 403 115 587
H) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostamaton 54 703 23 497

Tarjousvastuut
I) Vientitakuut ja erityistakaukset 2 155 040 2 896 218

Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset 13 364 678 13 486 424
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 15 662 290 15 426 234

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 korko ei sisällä sisäistä korkovastuuta tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:lle. 

Taulukko 3: Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla
Emoyhtiö

(1 000 e) 30.6.2021 31.12.2020
Vientitakuulain mukainen vastuu 19 179 468 19 496 798
 
Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen lasketaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna ilmoitetaan voimassa oleva 
vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuista puolet. Valuuttamääräiset erät muutetaan euromääräisiksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin.

Taulukko 4: IAS 37:n mukaiset ehdolliset velat

Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 31.12.2020
Valtiontakuurahastolain mukaisen tappion kattamiseksi tehtävästä 
rahastomaksusta syntynyt ehdollinen velka

349 023 349 023
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Oman pääoman muutoslaskelma
 Käyvän arvon rahasto

(1 000 e) Osakepääoma Ylikurssirahasto

Käypään  
arvoon laajan  

tuloksen kautta
Rahavirran 

suojaus
Velkojen luotto-
riskin muutos

Kotimaan 
toiminnan rahasto

Vientitakuu- ja 
erityistakaus-

toiminnan rahasto
Pääomasijoitus-

toiminnan rahasto Voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä
30.6.2021
Konsernin oma pääoma, emoyrityksen 
omistajille kuuluva pääoma

 

Raportoitu oma pääoman erä 1.1. 196 605 51 036 15 719 -8 741 -978 282 241 828 911 15 252 -653 143 726 902
Edellisen tilikauden voiton/tappion siirto rahastoihin - - - - - 68 879 -828 911 - 760 031 -
Laajan tuloksen kautta kirjattavien etuuspohjaisten 
eläkkeiden uudelleen arvostus

- - - - - - - - - -

Käypään arvoon arvostettavien velkojen luottoriskin muutos - - - - -3 517 - - - - -3 517
Rahavirran suojaus - - - -6 937 - - - - - -6 937
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien 
muiden sijoitusten käyvän arvon muutos

- - 329 - - - - - - 329

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien sijoitusten ECL:n muutos

- - -1 660 - - - - - - -1 660

Tilikauden voitto/tappio - - - - - - - - 64 533 64 533
Konsernin oma pääoma yhteensä 30.6. 196 605 51 036 14 387 -15 678 -4 495 351 120 - 15 252 171 422 779 650

31.12.2020
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

- - - - - - - - 614 614

Käypään arvoon arvostettavien velkojen luottoriskin muutos - - - - 6 087 - - - - 6 087
Rahavirran suojaus - - - -8 741 - - - - - -8 741
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien 
muiden sijoitusten käyvän arvon muutos

- - 10 701 - - - - - - 10 701

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien sijoitusten ECL:n muutos

- - 3 355 - - - - - - 3 355

Tilikauden voitto/tappio - - - - - - - - -747 954 -747 954
Konsernin oma pääoma yhteensä 31.12. 196 605 51 036 15 719 -8 741 -978 282 241 828 911 15 252 -653 143 726 902
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Rahavirtalaskelma
Konserni

(1 000 e) 30.6.2021 30.6.2020
Liiketoiminnan rahavirta
Myönnettyjen luottojen nostot -273 701 -578 643
Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut 672 235 647 173
Tehdyt sijoitukset -1 684 -496
Luovutustulot sijoituksista 3 902 700
Saadut korot 33 719 76 781
Maksetut korot 122 -49 487
Valtiolta saatu (+) ja palautettu (-) korkotuki, netto - 191
Palkkiotuotoista ja -kuluista saadut maksut netto 68 005 63 981
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 136 261
Maksut liiketoiminnan kuluista -22 737 -21 325
Maksetut korvaukset (-) ja saatu takaisinperintä (+) -14 755 -9 146
Luottotappiokorvaukset valtiolta, netto 24 041 9 518
Maksetut/palautetut verot -3 115 -1 792
Liiketoiminnan rahavirta (A) 486 167 137 718
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 671 -1 001
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - -
Investoinnit lyhytaikaisiin ja muihin likvideihin sijoituksiin -2 094 537 -3 816 626
Luovutustulot lyhytaikaisista ja muista likvideistä sijoituksista 2 155 755 3 392 455
Investoinnit muihin sijoituksiin -135 -217
Luovutustulot muista sijoituksista 1 673 592
Saadut osingot investoinneista 6 6
Investointien rahavirta (B) 61 092 -424 791
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot - -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -51 -7 378
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-), netto - -
Maksut vuokrasopimusveloista -1 869 -1 806
Pääomalainojen nostot   - -
Pääomalainojen ja palautusvelvollisten velkojen 
takaisinmaksut valtiolle    

- -

Annetut (-) / saadut (+) vakuudet johdannaisista, netto -265 880 279 870
Rahoituksen rahavirta (C) -267 800 270 686
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / (vähennys-) 279 459 -16 387
Rahavarat tilikauden alussa1 620 469 408 923
Rahavarojen valuuttakurssimuutokset1  6 619 5 204
Rahavarat tilikauden lopussa1   906 547 397 740
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” 
      
       
       

.

Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 30.6.2020
Rahavarat tilikauden lopussa
Pankki- ja sijoitustilit 786 851 397 740
Lyhytaikaiset talletukset 119 695 -
Yhteensä 906 547 397 740

Rahoituksesta johtuvat velkojen muutokset
Konserni 2021

(1 000 e)
Avaava 

saldo 1.1. Nostot
Takaisin-

maksut

Käypien 
arvojen 

muutokset

Valuutta-
kurssi-

muutokset
Muut 

muutokset
Loppu saldo 
30.6.2021

Pitkäaikaiset velat luottolaitoksille - - - - - - -
Lyhytaikaiset velat luottolaitoksille - - - - - - -
Pitkäaikaiset velat muille yhteisöille 74 583 - - - - - 74 583
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 10 378 929 - - -231 076 67 325 1 558 10 216 736
Pääomalainat 15 867 - - - - - 15 867
Annetut vakuudet johdannaisista1 -2 360 1 170 - - - - -1 190
Saadut vakuudet johdannaisista2 854 070 -267 050 - - - - 587 020
Yhteensä 11 321 089 -265 880 - -231 076 67 325 1 558 10 893 016

Konserni 2020

(1 000 e)
Avaava 

saldo 1.1. Nostot
Takaisin-

maksut

Käypien 
arvojen 

muutokset

Valuutta-
kurssi-

muutokset
Muut 

muutokset
Loppu saldo 
30.6.2020

Pitkäaikaiset velat luottolaitoksille - - - - - - -
Lyhytaikaiset velat luottolaitoksille - 515 247 -515 247 - - - -
Pitkäaikaiset 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 johdannaisista1 -38 030 21 970 - - - - -16 060
Saadut vakuudet johdannaisista2 418 400 257 900 - - - - 676 300
Yhteensä 10 616 528 795 117 -522 706 292 513 5 208 3 583 11 190 244
1 Sisältyy tilinpäätöksessä taseen riville Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
2 Sisältyy tilinpäätöksessä taseen riville Siirtovelat ja saadut ennakot
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Puolivuosikatsauksen liitetiedot 

1 Puolivuosikatsauksen 
laatimisperiaatteet
Finnvera-konserniin kuuluvat 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, International Financial Reporting Standards) 
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 IFRS-standardit edellyttävät. Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet on esitetty konsernin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. 
Puolivuosikatsausta on luettava yhdessä konsernitilinpäätöksen 2020 
kanssa. Puolivuosikatsaus sisältää vain konsernia koskevat tiedot.  

Finnveran hallitus on 10.8.2021 hyväksynyt puolivuosikatsauksen ajalta 
1.1.2021–30.6.2021. 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.

Finnvera siirtyy vuoden 2022 alusta katsausten julkistamiseen 
neljännesvuosittain.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin 
liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Finnverassa keskeiset oletukset ja harkinta liittyvät asiakkaiden laina- ja 
muiden saamisten, takaus- ja vientitakuuvastuiden sekä vientiluottojen 
odotettavissa olevien luottotappioiden arviointiin. Odotettavissa olevat 
luottotappiot muodostavat tuloslaskelman merkittävimmän kuluerän. 
Odotettavissa olevien tappioiden kirjaaminen edellyttää johdon harkintaa 
ECL-laskentaan vaikuttavista laskentakomponenteista, kuten esimerkiksi 
luottotappioiden todennäköisyyksistä (PIT-PD), makrotaloudellisista 
skenaarioista ja niiden painotuksista sekä saamisten odotettavissa 
olevista rahavirroista, niiden ajoittumisesta ja efektiivisestä korosta. 
IFRS 9 -standardiin liittyvistä johdon arvioista ja tappiovarauslaskennan 
periaatteista on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
1.1.-31.12.2020 laatimisperiaatteiden kohdassa Odotettavissa olevien 
luottotappioiden (ECL) laskenta. 

Tämän puolivuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon 
tekemät, konsernin laatimisperiaatteisiin ja keskeisimpiin 
epävarmuustekijöihin liittyneet arviot ovat vastaavia kuin edellisessä 
tilinpäätöksessä. Luottotappiovarausten määrään vaikuttavat 
muutokset talouskehitysennusteissa ja muun muassa yksittäisten 
riskin kohteiden riskiluokituksissa. IMF:n huhtikuun ennusteen 
mukaan bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan vuonna 2021 
maailmanlaajuisesti 6,0 prosenttia ja kehittyneissä maissa 5,1 prosenttia. 
Vaikka talousennusteet arvioivat kasvua, Finnveran vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan isojen riskinkohteiden liiketoiminnoissa 
ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana merkittävää elpymistä eikä 
takuusitoumusten luottoriski ole olennaisesti pienentynyt, mikä olisi 
ollut peruste tappiovarausten purkamiselle. Näin ollen vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan tappiovaraukset on pidetty puolivuosikatsauksessa 
ennallaan edellisen vuoden tilinpäätöstä vastaavina. Riskinkohteissa 
tapahtuvia muutoksia seurataan yhtiössä aktiivisesti.
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2 Tulos segmenteittäin
Pk- ja midcap-rahoitus Viennin rahoitus Pääomasijoitustoiminta Konserni yhteensä

(1 000 e) Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset
Kasvavat ja kansain-

välistyvät yritykset Suuryritykset Vientiluotot
Konserni
1–6/2021
Korkokate 2 575 5 576 4 493 654 13 451 27 26 775
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 4 458 11 250 10 275 45 113 6 529 -1 77 625
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

- - - 91 -3 388 828 -2 469

Sijoitustoiminnan nettotuotot - - - - 251 - 251
Liiketoiminnan muut tuotot 2 16 8 53 0 - 79
Toimintakulut -3 537 -6 062 -5 036 -6 037 -1 619 -91 -22 381
Poistot ja arvonalentumiset -746 -1 565 -1 007 -1 005 -308 - -4 630
Liiketoiminnan muut kulut -43 -57 -44 -44 -11 - -198
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden muutos, netto

-1 195 -3 067 -5 388 -4 249 8 196 27 -5 676

- Toteutuneet luottotappiot -3 617 -3 650 -7 424 533 - - -14 158
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 2 880 2 905 5 120 - - - 10 905
- Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos (lisäys – / pienennys +)

-458 -2 322 -3 084 -4 782 8 196 27 -2 423

Liikevoitto/ -tappio 1 514  6 090 3 302 34 577 23 103  791 69 376
Tuloverot - - - - -4 589 -253 -4 843
Tilikauden voitto/tappio 1 514 6 090 3 302 34 577 18 514 538 64 533

 
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

Sijoitustoiminnan nettotuotot - - - - 6 - 6
Liiketoiminnan muut tuotot 32 74 35 36 0 -59 119
Toimintakulut -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 - -203
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden muutos, netto

10 539 15 626 -10 783 -492 775 -4 118 70 -481 441

- Toteutuneet luottotappiot -3 741 -8 965 -2 821 -1 075 - 27 -16 575
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 2 993 6 995 2 167 - - 12 155
- Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos (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
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3 Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
arvostettavista eristä

Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 30.6.2020
Korkotuotot, jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat erät 25 834 63 713
Korkotuotot, käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettavat erät -486 -402
Korkotuotot, käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat erät -390 3 479
Korkotuotot yhteensä 24 959 66 789

 
4 Palkkiotuotot ja -kulut tuloslaskelmaerittäin

Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 30.6.2020
Palkkiotuotot takauksista
Vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta 55 200 48 164
Pk- ja midcap-rahoitus 20 664 16 586
Yhteensä 75 864 64 750

Toimitus- ja käsittelymaksut 
Vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta 1 015 1 009
Pk- ja midcap-rahoitus 1 487 2 120
Yhteensä 2 502 3 129

Palkkiotuotot luotonannosta
Vientiluotot 6 517 6 991
Pk- ja midcap-rahoitus 885 966
Yhteensä 7 402 7 958

Muut palkkiotuotot
Korontasaus, vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta 180 176
Muut palkkiotuotot, pk- ja midcap-rahoitus 288 120
Yhteensä 468 296

Kaikki palkkiotuotot yhteensä 86 236 76 132

Palkkiokulut
Jälleenvakuutus, vientitakuu- ja erityisrahoitustoiminta -8 428 -8 168
Varainhankinta -9 -215
Maksuliikenne -174 -146
Kaikki yhteensä -8 611 -8 530

Palkkiotuotot ja kulut, netto 77 625 67 603

5 Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL)
5.1 Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa olevien luottotappioiden muutos, netto

Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 30.6.2020
Toteutuneet luottotappiot -14 158 -16 575

- Luotoista -4 469 -7 844
- Takauksista -9 189  -7 323
- Vienti- ja erityistakauksista -500 -1 407

Saatu luottotappiokorvaus valtiolta 10 905 12 155
Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL 
muutos vähennys (+) / lisäys (-), netto

-2 423 -477 022

- ECL, brutto tilikauden alussa 1 378 631 241 602
- ECL, brutto tilikauden lopussa 1 381 053 718 623

Yhteensä, netto -5 676  -481 441

5.2 Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos
Konserni 30.6.2021 Konserni 30.6.2020

Rahoitusvarat (1 000 e)
ECL 

31.12.2020
ECL 

30.6.2021
ECL-

muutos
ECL 

31.12.2019
ECL 

30.6.2020
ECL-

muutos
Vaadittaessa maksettavat 
saamiset luottolaitoksilta

-701 -406 295 -115 -507 -392

Sijoitustilit ja määräaikaistalletukset -369 -110 259 - -348 -348
Saamiset asiakkailta -1 167 447 -1 171 960 -4 513 -187 837 -525 955 -338 118
Saamistodistukset -5 745 -813 4 932 - -2 738 -2 738
Muut varat -132 -120 12 -155 -149 7
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot -851 -1 077 -226 -1 534 -1 012 522
Myytävänä olevat luovutettavat varat -4 -1 3 -38 -1 37
Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos: vähennys (+) / lisäys (-)

-1 175 249 -1 174 487 762 -189 680 -530 711 -341 032

Rahoitusvelat (1 000 e)
Varaukset -199 309 -204 154 -4 845 -51 205 -186 711 -135 506
Oma pääoma – Käyvän arvon rahasto -4 072 -2 412 1 660 -717 -1 201 -484
Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos: vähennys (+) / lisäys (-)

-203 381 -206 566 -3 185 -51 922 -187 912 -135 990

Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos: vähennys (+) / lisäys (-), netto

-2 423 -477 022
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5.3 Odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset vaiheiden välillä

5.3.1 Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta -erien odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutokset vaiheiden välillä

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
(1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 701 - - 701 114 - - 114
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana 1 - - 1 -21 - - -21
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

1 253 - - 1 253 61 - - 61

Tilivarojen väheneminen -684 - - -684 -92 - - -92
PD-muutoksen vaikutus -865 - - -865 638 - - 638
ECL raportointikauden lopussa 406 - - 406 701 - - 701
ECL:n nettomuutos raportointikaudella -295 586

5.3.2 Sijoitustilien ja määräaikaistalletusten odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset 
vaiheiden välillä  

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
(1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 369 - - 369 - - - -
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 sijoituksista

377 - - 377 30 - - 30

Tilivarojen väheneminen -369 - - -369 - - - -
PD-muutoksen vaikutus -267 - - -267 339 - - 339
ECL raportointikauden lopussa 110 - - 110 369 - - 369
ECL:n nettomuutos raportointikaudella -259 369

5.3.3 Saamiset asiakkailta -erien odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset vaiheiden välillä1

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
(1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 567 1 126 512 41 474 1 168 554 11 465 51 900 126 393 189 757
ECL-muutos vaiheella 
raportointijakson aikana

-183 -310 -1 203 -1 696 -10 128 -24 059 23 414 -10 774

Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - -491 -62 -553 - -888 -1 410 -2 298
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 -101 - -155 -256 -2 571 - -2 955 -5 526
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 -138 -473 - -611 -521 -667 - -1 188
Lisäykset vaiheelta 1 - 497 3 215 3 712 - 1 098 961 8 129 1 107 091
Lisäykset vaiheelta 2 79 - 1 604 1 683 250 - 2 700 2 950
Lisäykset vaiheelta 3 19 44 - 63 124 165 - 289
Odotettavissa olevat tappiot 
uusista rahoituksista

1 259 1 608 4 134 7 001 1 423 841 10 304 12 569

Rahoituksien takaisinmaksut/
takauksien päättymiset

-199 -128 -3 291 -3 618 -1 442 -36 704 -100 631 -138 778

PD-muutoksen vaikutus 3 8 53 63 5 337 41 507 4 46 848
Luottotappiokorvausprosentin 
muutoksen vaikutus

- - - - -3 371 -4 542 -24 473 -32 386

ECL raportointikauden lopussa 1 306 1 127 267 45 769 1 174 342 567 1 126 512 41 474 1 168 554
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 5 789 978 796

1 Taulukot sisältävät kotimaan rahoituksen lainat, takaussaamiset, takaisinperintäsaamiset, korkosaamiset, palkkiotuottosaamiset, pk-jvk-lainat, 
Veraventure Oy:n kauppahintasaamiset sekä Suomen Vientiluotto Oy:n nostetut vientiluotot.

5.3.4 Saamistodistusten (jaksotettu hankintameno)  
odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset vaiheiden välillä 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
(1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 5 745 - - 5 745 - - - -
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

1 470 - - 1 470 1 585 - - 1 585

Tilivarojen väheneminen -5 514 - - -5 514 - - - -
PD-muutoksen vaikutus -888 - - -888 4 159 - - 4 159
ECL raportointikauden lopussa 813 - - 813 5 745 - - 5 745
ECL:n nettomuutos raportointikaudella -4 932 5 745
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5.3.5 Taseen ulkopuolisten erien odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset vaiheiden välillä 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
(1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 35 749 138 616 24 944 199 309 30 637 16 532 4 037 51 205
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana 25 -342 -130 -447 185 2 394 -20 446 -17 867
Siirtymät vaiheelle 1 vaiheilta 2 ja 3 - -700 0 -700 - -965 71 -894
Siirtymät vaiheelle 2 vaiheilta 1 ja 3 -276 - -129 -405 -7 352 - -33 -7 385
Siirtymät vaiheelle 3 vaiheilta 1 ja 2 -69 -89 - -158 -154 -881 - -1 035
Lisäykset vaiheelta 1 - 997 784 1 781 - 109 256 42 026 151 282
Lisäykset vaiheelta 2 192 - 383 575 131 - 1 985 2 117
Lisäykset vaiheelta 3 - 9 - 9 2 3 - 5
Odotettavissa olevat tappiot 
uusista rahoituksista

12 262 15 - 12 277 25 597 939 1 107 27 643

Rahoituksien takaisinmaksut/
takauksien päättymiset

-7 551 -563 -502 -8 616 -9 251 -8 676 -2 201 -20 129

PD-muutoksen vaikutus 340 184 5 529 13 741 24 329 - 38 070
Luottotappiokorvausprosentin 
muutoksen vaikutus

- - - - -17 787 -4 315 -1 602 -23 704

ECL raportointikauden lopussa 40 672 138 126 25 356 204 154 35 749 138 616 24 944 199 309
ECL:n nettomuutos raportointikaudella 4 845 148 103

5.3.6 Laajan tuloksen kautta kirjattavien ja hankintamenoon arvostettavien saamistodistusten 
odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset vaiheiden välillä 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
(1 000 e) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
ECL raportointikauden alussa 3 950 - - 3 950 490 - - 490
ECL-muutos vaiheella raportointijakson aikana 11 - - 11 -5 - - -5
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

749 - - 749 349 - - 349

Tilivarojen väheneminen -555 - - -555 -311 - - -311
PD-muutoksen vaikutus -2 929 - - -2 929 3 601 - - 3 601
Korjauserä - - - - -174 - - -174
ECL raportointikauden lopussa 1 227 - - 1 227 3 950 - - 3 950
ECL:n nettomuutos raportointikaudella -2 723 3 460

5.4 Pääomien jakautuminen riskiluokittain

5.4.1 Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat 
ja toteutuneet luottotappiot

Riskiluokka 
(1 000 e) 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

AAA - - - - - - - -
AA 342 168 - - 342 168 316 437 - - 316 437
A 356 252 - - 356 252 102 236 - - 102 236
BBB - - - - - - - -
BB 51 535 - - 51 535 52 886 - - 52 886
B - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
D - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta - - - - - - - -
Yhteensä 749 954 - - 749 954 471 559 - - 471 559
Odotettavissa olevat 
luottotappiot

406 - - 406 701 - - 701

Toteutuneet 
luottotappiot

- -

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

Riskiluokka 
(1 000 e) 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

AAA - - - - - - - -
AA - - - - - - - -
A 203 842 - - 203 842 199 463 - - 199 463
BBB - - - - - - - -
BB - - - - - - - -
B - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
D - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta - - - - - - - -
Yhteensä 203 842 - - 203 842 199 463 - - 199 463
Odotettavissa olevat 
luottotappiot

110 - - 110 369 - - 369

Toteutuneet 
luottotappiot

- -
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5.4.3 Saamiset asiakkailta riskiluokittain ja niiden odotettavissa olevat ja toteutuneet luottotappiot1

Riskiluokka 
(1 000 e) 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

AAA - - - - 87 - - 87
AA 415 - - 415 1 803 - - 1 803
A 8 559 77 228 8 864 23 641 71 222 23 933
BBB 2 382 873 2 329 493 2 385 695 2 416 588 2 288 2 159 2 421 035
BB 1 445 157 5 941 9 192 1 460 291 1 593 837 10 537 10 775 1 615 149
B 241 466 2 334 037 17 213 2 592 715 76 830 2 368 738 20 760 2 466 329
CCC 17 139 1 591 480 5 960 1 614 579 410 1 568 970 7 130 1 576 510
D 1 807 1 999 132 052 135 857 109 49 101 363 101 521
Ei riskiluokitusta 30 010 - - 30 010 30 649 - - 30 649
Yhteensä 4 127 426 3 935 862 165 138 8 228 425 4 143 955 3 950 653 142 408 8 237 016
Odotettavissa olevat 
luottotappiot

1 306 1 127 267 45 769 1 174 342 567 1 126 512 41 474 1 168 554

Toteutuneet 
luottotappiot

4 469 24 898

1 Taulukot sisältävät pk-lainat, takaussaamiset, takaisinperintäsaamiset, korkosaamiset, palkkiotuottosaamiset, pk-jvk-lainat, Veraventure Oy:n 
kauppahintasaamiset sekä Suomen Vientiluotto Oy:n nostetut vientiluotot.

5.4.4 Saamistodistukset (jaksotettu hankintameno) riskiluokittain  
ja niiden odotettavissa olevat ja toteutuneet luottotappiot

Riskiluokka 
(1 000 e) 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

AAA - - - - - - - -
AA 649 715 - - 649 715 591 523 - - 591 523
A 35 698 - - 35 698 48 947 - - 48 947
BBB 158 936 - - 158 936 275 069 - - 275 069
BB - - - - 47 950 - - 47 950
B - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
D - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta - - - - - - - -
Yhteensä 844 349 - - 844 349 963 489 - - 963 489
Odotettavissa olevat 
luottotappiot

813 - - 813 5 745 - - 5 745

Toteutuneet 
luottotappiot

- -

5.4.5 Laajan tuloksen kautta kirjattavat saamistodistukset riskiluokittain ja niiden odotettavissa 
olevat ja toteutuneet luottotappiot

Riskiluokka 
(1 000 e) 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

AAA 381 566 - - 381 566 385 146 - - 385 146
AA 845 601 - - 845 601 870 649 - - 870 649
A 1 180 467 - - 1 180 467 1 041 141 - - 1 041 141
BBB 50 618 - - 50 618 67 768 - - 67 768
BB - - - - - - - -
B - - - - - - - -
CCC - - - - - - - -
D - - - - - - - -
Ei riskiluokitusta - - - - - - - -
Yhteensä 2 458 252 - - 2 458 252 2 364 703 - - 2 364 703
Odotettavissa olevat 
luottotappiot

1 227 - - 1 227 3 950 - - 3 950

Toteutuneet tappiot - -

5.4.6 Taseen ulkopuoliset erät riskiluokittain ja niiden toteutuneet ja odotettavissa olevat 
luottotappiot

Riskiluokka 
(1 000 e) 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

AAA - - - - 680 - - 680
AA 14 802 - - 14 802 24 166 - - 24 166
A 46 064 - - 46 064 76 906 - - 76 906
BBB 1 618 885 - - 1 618 885 1 443 680 - - 1 443 680
BB 2 589 543 23 059 - 2 612 602 2 843 994 - - 2 843 994
B 1 320 842 868 953 - 2 189 795 569 323 1 083 293 - 1 652 616
CCC 271 334 469 719 - 741 053 4 622 330 883 - 335 505
D 419 - 84 988 85 407 261 - 87 880 88 141
Ei riskiluokitusta 76 324 61 653 - 137 977 149 850 46 246 - 196 096
Yhteensä 5 938 212 1 423 384 84 988 7 446 585 5 113 482 1 460 422 87 880 6 661 784
Odotettavissa olevat 
luottotappiot

40 672 138 126 25 356 204 154 35 749 138 616 24 944 199 309

Toteutuneet tappiot 9 689 107 317
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5.5 Myytävänä olevat luovutettavat varat vaiheittain ja niiden odotettavissa olevat luottappiot (ECL)

Varat 
(1 000 e) 

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

Saamiset 
luottolaitoksilta

2 021 - - 2 021 2 021 - - 2 021

Saamiset asiakkailta 300 - - 300 400 - - 400
Yhteensä 2 321 - - 2 321 2 421 - - 2 421
Odotettavissa 
olevat luottotappiot 
myytävänä olevista 
luovutettavista eristä

1 - - 1 4 4

Toteutuneet tappiot - -

5.6 Tase-eriin kohdistuvat odotettavissa olevat luottotappiot

5.6.1 Odotettavissa olevat luottotappiot tase-erittäin

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Varat (1 000 e) Brutto ECL Netto Brutto ECL Netto
Vaadittaessa maksettavat 
saamiset luottolaitoksilta

753 954 -406 753 549 475 560 -701 474 859

Sijoitustilit ja määräaikaistalletukset 203 842 -110 203 732 199 463 -369 199 094
Saamiset asiakkailta 7 975 884 -1 171 960 6 803 924 8 255 055 -1 167 447 7 087 608
Saamistodistukset 3 439 546 -813 3 438 733 3 465 712 -5 745 3 459 967
Muut varat 366 068 -120 365 949 379 936 -132 379 804
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 123 543 -1 077 122 466 128 665 -851 127 814
Myytävänä olevat luovutettavat varat 47 059 -1 47 058 48 139 -4 48 135
Yhteensä 12 909 898 -1 174 487 11 735 410 12 952 530 -1 175 249 11 777 281

Velat (1 000 e)
Varaukset -204 154 -199 309
Oma pääoma – Käyvän arvon rahasto -2 412 -4 072
Yhteensä -206 566 -203 381

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

Konserni 30.6.2021 Konserni 31.12.2020
Varat (1 000 e) Brutto ECL Netto Brutto ECL Netto
Vaadittaessa maksettavat 
saamiset luottolaitoksilta

4 285 -1 4 284 2 331 -4 2 327

Saamiset asiakkailta 300 0 300 400 0 400
Sijoitukset samaan konserniin 
kuuluvissa yrityksissä

- - - - - -

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 9 696 0 9 696 9 871 0 9 871
Sijoitukset muihin 
osakkeisiin ja osuuksiin

32 778 0 32 778 35 536 0 35 536

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot - - - - - -
Laskennalliset verosaamiset - - - - 0 -
Yhteensä 47 059 -1 47 058 48 139 -4 48 135
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6 Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot
Konserni

(1 000 e) Osinkotuotot
Myyntivoitot 

ja -tappiot
Käyvän arvon 

muutokset Yhteensä
30.6.2021
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä
Johdannaissopimuksista - - -230 100 -230 100
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista - - 234 593 234 593
Saamistodistuksista - - -7 874 -7 874
Osakkeista ja osuuksista 6 1 187 -365 828
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä 6 1 187 -3 746 -2 553

Rahoitusinsrumenttiluokittain, IFRS 9
Jaksotettu hankintameno, käyvän arvon suojaus - - 188 901 188 901
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta, käyvän arvon suojaus - - -7 375 -7 375
Valinnaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät - - 45 192 45 192
Pakollisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät 6 1 187 -230 465 -229 272
Yhteensä 6 1 187 -3 746 -2 553
Valuuttatoiminnan nettotuotot (+) / kulut (-) 84
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä 
ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä

-2 469

Konserni

(1 000 e) Osinkotuotot
Myyntivoitot  

ja -tappiot
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 -902 -503
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä yhteensä 6 392 -4 388 -3 989

Rahoitusinsrumenttiluokittain, IFRS 9
Jaksotettu hankintameno, käyvän arvon suojaus - - -249 302 -249 302
Valinnaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät - - -64 683 -64 683
Pakollisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät 6 392 309 597 309 996
Yhteensä 6 392 -4 388 -3 989
Valuuttatoiminnan nettotuotot (+) / kulut (-) 1 808
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä 
ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä

-2 181

Suomen Vientiluotto Oy:n liiketoiminta-alueena on konsernissa vientiluottojen rahoitustoiminta. Emoyhtiö hoitaa erillisen hallinnointisopimuksen perusteella Suomen Vientiluotto Oy:n lukuun vientiluottojen 
rahoitukseen liittyvän varainhankinnan ja -hallinnan. Suomen Vientiluotto Oy:lle kuuluva vientiluottojen rahoitukseen liittyvä osuus velkojen ja johdannaisten käyvän arvon muutoksesta on kirjattu Finnvera 
Oyj:n tilinpäätöksessä joko velaksi tai saamiseksi Suomen Vientiluotto Oy:ltä riippuen kumulatiivisen muutoksen lopputulemasta, jolloin tämä osuus velkojen ja johdannaisten käyvän arvon muutoksesta tulee 
konsernitilinpäätökseen Suomen Vientiluotto Oy:n luvuista.     
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7 Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja käyvät arvot
Konserni, IFRS 9 Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat

Rahoitusvarat 
(1 000 e)

Jaksotettu 
hankintameno Pakolliset

Nimenomaisesti 
luokiteltu käypään 

arvoon tuloksen 
kautta (käyvän 

arvon optio)

Käypään 
arvoon laajan 

tuloksen 
kautta Yhteensä Käypä arvo1

30.6.2021
Saamiset luottolaitoksilta 957 281 - - - 957 281 958 770
Saamiset asiakkailta 6 761 463 - - 42 461 6 803 924 6  943 114
Lyhytaikaiset saamistodistukset 843 535 - - - 843 535 843 535
Joukkovelkakirjasijoitukset - - 136 946 2 458 252 2 595 198 2 595 198
Johdannaissopimukset - 554 203 - - 554 203 554 203
Muut osakkeet ja osuudet - 13 723 - - 13 723 13 723
Myytävänä olevat 
luovutettavat varat 

4 584 42 474 - - 47 058 47 058

Muut rahoitusvarat 454 490 - - - 454 490 454 490
Yhteensä 9 021 353 610 399 136 946 2 500 713 12 269 411 12 410 090

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat

Rahoitusvarat 
(1 000 e)

Jaksotettu 
hankintameno Pakolliset

Nimenomaisesti 
luokiteltu käypään 

arvoon tuloksen 
kautta (käyvän 

arvon optio)

Käypään 
arvoon laajan 

tuloksen 
kautta Yhteensä Käypä arvo1

31.12.2020
Saamiset luottolaitoksilta 673 954 - - - 673 954 675 118
Saamiset asiakkailta 7 076 883 - - 10 725 7 087 608 7 233 363
Lyhytaikaiset saamistodistukset 957 744 - - - 957 744 957 744
Joukkovelkakirjasijoitukset - - 137 520 2 364 703 2 502 223 2 502 223
Johdannaissopimukset - 850 820 - - 850 820 850 820
Muut osakkeet ja osuudet - 13 723 - - 13 723 13 723
Myytävänä olevat 
luovutettavat varat 

2 727 45 407 - - 48 135 48 135

Muut rahoitusvarat 452 955 - - - 452 955 452 955
Yhteensä 9 164 263 909 950 137 520 2 375 428 12 587 161 12 734 081
1 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).

Konserni, IFRS 9 Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat

Rahoitusvelat 
(1 000 e)

Jaksotettu 
hankintameno Pakolliset

Käyvän  
arvon optio Yhteensä Käypä arvo1

30.6.2021
Velat muille yhteisöille 74 583 - - 74 583 81 539
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 061 319 - 3 155 416 10 216 736 10 213 003
Johdannaissopimukset - 6 136 - 6 136 6 136
Muut rahoitusvelat  730 607 - - 730 607 730 607
Pääomalainat - - - - -
Myytävänä olevat luovutettavat velat 15 867 - - 15 867 15 867
Yhteensä 7 882 377 6 136 3 155 416 11 043 929 11 047 152

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat

Rahoitusvelat 
(1 000 e)

Jaksotettu 
hankintameno Pakolliset

Käyvän 
arvon optio Yhteensä Käypä arvo1

31.12.2020
Velat muille yhteisöille 74 583 - - 74 583 82 698
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 193 572 - 3 185 357 10 378 929 10 362 960
Johdannaissopimukset - 12 392 - 12 392 12 392
Muut rahoitusvelat  947 182 - - 947 182 947 182
Pääomalainat - - - - -
Myytävänä olevat luovutettavat velat 15 867 - - 15 867 15 867
Yhteensä 8 231 204 12 392 3 185 357 11 428 953 11 421 099

1 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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Käyvän arvon määritysperiaatteet erille, jotka arvostetaan käypään arvoon kirjanpidossa

1. Saamistodistukset
Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin 
tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.

2. Johdannaissopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimusten sekä valuuttatermiinien käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon 
perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja 
ja muuta markkinainformaatiota. Konserni käyttää näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä 
yleisesti käytettyjä arvostusmalleja. Käyvät arvot vastaavat markkinoiden keskihintoja tilanteissa, joissa 
konserni siirtäisi tai purkaisi johdannaissopimuksen tavanomaisessa liiketoimessa tilikauden päättymispäivän 
markkinaolosuhteissa. Johdannaissopimuksiin liittyvää luottoriskiä pienennetään vakuusjärjestelyillä. Käypiä 
arvoja seurataan päivittäin vastapuolilta saatujen laskelmien ja oman arvostuslaskennan avulla.

3. Muut osakkeet ja osuudet
Konsernin muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy 13,7 miljoonaa euroa (13,7) konsernin ulkopuolisia sijoituksia 
listaamattomiin yhtiöihin. Osakkeiden arvostus on esitetty hankintamenon mukaisesti, mikä konsernin arvion 
mukaan vastaa osakkeiden käypää arvoa.  

4. Myytävänä olevat luovutettavat varat
Muut osakkeet ja osuudet: Emoyhtiön ja konsernin myytävänä oleviin luovutettavin varoihin sisältyy 
10,4 miljoonaa euroa (11,9) käypään arvoon arvostettavia pääomasijoituksia konsernin ulkopuolisessa yhtiössä, 
Innovestor Kasvurahasto I Ky:ssä. Näiden arvo on pääomalaina- ja muiden sopimusehtojen perusteella sidottu 
sijoitusten hankintamenoon siten, että sijoitusten hankintameno vastaa niiden käypää arvoa.  
 

Lisäksi konsernissa erä sisältää 9,7 miljoonaa euroa (9,9) sijoituksia osakkuusyrityksissä sekä 22,3 miljoonaa 
euroa (23,6) sijoituksia muihin osakkeisiin ja osuuksiin. Nämä erät koostuvat EAKR-Aloitusrahasto Oy:n 
pääomasijoituksista, joiden käypä arvo määritetään yhtiön hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä, 
joka noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen 
yritysten arvonmääritysperiaatteita ja suosituksia. Menetelmässä sijoituksen käyvän arvon määrittely perustuu 
ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hallituksen hyväksymään 
kohdeyhtiön arvostukseen. Kohdeyritysten arvonmääritystä tehdään vuoden mittaan jatkuvasti, arvonmääritykset 
päivitetään puolivuosittain konsernin raportointiin erillisessä prosesissa, jossa sijoituksia tarkastellaan 
sijoituskohteittain.  
 
Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. 

5. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut velat
Käyvät arvot yleiseen liikkeeseen lasketuille joukkovelkakirjoille, jotka eivät ole suojauslaskennan alla perustuvat 
kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymispäivän hintoihin.
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8 Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon  
arvostamisen hierarkia

Konserni
(1 000 e) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Rahoitusvarat 30.6.2021
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

- Joukkovelkakirjasijoitukset - 136 946 - 136 946
- Johdannaissopimukset - 554 203 - 554 203
- Muut osakkeet ja osuudet - - 13 723 13 723
- Myytävänä olevat luovutettavat varat - - 42 474 42 474

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat 
- Saamiset asiakkailta – Saamistodistukset  - 42 461 - 42 461
- Joukkovelkakirjasijoitukset - 2 458 252 - 2 458 252

Yhteensä - 3 191 862 56 196 3 248 058

Rahoitusvelat 30.6.2021
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

- Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 3 155 416 - 3 155 416
- Johdannaissopimukset - 6 136 - 6 136

Yhteensä - 3 161 552 - 3 161 552

Rahoitusvarat 31.12.2020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

- Joukkovelkakirjasijoitukset - 137 520 - 137 520
- Johdannaissopimukset - 850 820 - 850 820
- Muut osakkeet ja osuudet - - 13 723 13 723
- Myytävänä olevat luovutettavat varat   - - 45 407 45 407

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat 
- Saamiset asiakkailta – Saamistodistukset  - 10 725 - 10 725
- Joukkovelkakirjasijoitukset - 2 364 703 - 2 364 703

Yhteensä - 3 363 769 59 130 3 422 899

Rahoitusvelat 31.12.2020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

- Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 3 185 357 - 3 185 357
- Johdannaissopimukset - 12 392 - 12 392

Yhteensä - 3 197 749 - 3 197 749

Taulukossa on esitetty erät jotka arvostetaan toistuvasti käypään arvoon kirjanpidossa. Jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettujen rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot sekä käyvän arvon hierarkiatasot 
on esitetty liitetiedossa 7.

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 nyky arvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään 
kauden päättymispäivän markkina korkoja ja muuta markkinainformaatiota. Käyvät arvot 
yleiseen liikkeeseen lasketuille joukko velkakirjoille, jotka eivät ole suojauslaskennan 
alla, perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden päättymis päivän hintoihin. 
Joukkovelkakirjasijoitusten käyvät arvot perustuvat kolmannen osapuolen määrittämiin kauden 
päättymispäivän hintoihin tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon. 

Taso 3 
Muihin osakkeisiin ja osuuksiin listaamattomissa yhtiöissä sisältyvien konsernin ulkopuolisten 
sijoitusten arvostus on esitetty hankintamenon mukaisesti, mikä konsernin arvion mukaan 
vastaa osakkeiden käypää arvoa. 

Emoyhtiön ja konsernin myytävänä oleviin luovutettavin varoihin sisältyvät muut osakkeet 
ja osuudet: erään sisältyy pääomasijoituksia konsernin ulkopuolisessa yhtiössä, Innovestor 
Kasvurahasto I Ky:ssä. Näiden arvo on pääomalaina- ja muiden sopimusehtojen perusteella sidottu 
sijoitusten hankintamenoon siten, että sijoitusten hankintameno vastaa niiden käypää arvoa. 

Lisäksi konsernin myytävänä oleviin luovutettaviin varoihin sisältyy muita osakkeita ja osuuksia 
sekä sijoitukset osakkuusyrityksissä: Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden 
pääomasijoitusten käyvän arvon määrittelyn pohjana on IPEV:n (International Equity and Venture 
Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteet ja suositukset.

Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä 
Raportointikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen 
hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä.
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9 Erittely hierarkiatason 3 tapahtumista
TASO 3, Rahoitusvarat Konserni
(1 000 e) 30.6.2021 31.12.2020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Saldo 1.1. 59 130 60 164
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä 822 108
Hankinnat 1 819 1 647
Myynnit -5 575 -3 787
Muu - 998
Saldo kauden lopussa 56 196 59 130
Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, 
jotka ovat vielä konsernin hallussa

-359 -1 246

10 Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
Konserni 2021

(1 000 e) Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
Velat 1.1.2021 74 583 74 583
Nostot - -
Takaisinmaksut - -
Lyhytaikaisten velkojen nostot (+) / takaisinmaksut (-), netto1 - -
Ennenaikaiset takaisinmaksut - -
Käyvän arvon muutokset -
Valuuttakurssimuutokset - -
Velat 30.6.2021 74 583 74 583

Konserni 2020
(1 000 e) Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
Velat 1.1.2020 82 042 82 042
Nostot - -
Takaisinmaksut -7 458 -7 458
Lyhytaikaisten velkojen nostot (+) / takaisinmaksut (-), netto1 0 0
Ennenaikaiset takaisinmaksut - -
Käyvän arvon muutokset -
Valuuttakurssimuutokset - -
Velat 31.12.2020 74 583 74 583
1 Lyhytaikaisten velkojen bruttosummat on esitetty rahavirran liitetiedoissa.

11 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Liikkeeseenlaskija ja ISIN Emoyhtiö/Konserni 

Kirjanpitoarvo

(1 000 e) Korko
Nimellisarvo 

(tuhatta) Valuutta
Liikkeeseen- 

laskupäivä Eräpäivä
Velat 

30.6.2021
Velat 

31.12.2020
Finnvera Oyj - XS1951364915 2,800 % 30 000 AUD 14.2.2019 14.8.2029 20 523 21 304
Finnvera Oyj - XS1951364915 2,800 % 30 000 AUD 13.11.2019 14.8.2029 20 523 21 304
Finnvera Oyj - XS1140297000 0,625 % 750 000 EUR 19.11.2014 19.11.2021 753 491 758 093
Finnvera Oyj - XS1294518318 0,625 % 1 000 000 EUR 22.9.2015 22.9.2022 1 014 725 1 020 985
Finnvera Oyj - XS1392927072 0,500 % 1 000 000 EUR 13.4.2016 13.4.2026 1 032 582 1 045 618
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 750 000 EUR 17.5.2017 17.5.2032 828 627 864 758
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 100 000 EUR 3.7.2017 17.5.2032 110 484 115 301
Finnvera Oyj - XS1613374559 1,125 % 150 000 EUR 6.9.2017 17.5.2032 165 725 172 952
Finnvera Oyj - XS1791423178 1,250 % 1 000 000 EUR 14.3.2018 14.7.2033 1 131 872 1 189 220
Finnvera Oyj - XS1904312318 0,750 % 500 000 EUR 7.11.2018 7.8.2028 531 648 543 885
Finnvera Oyj - XS1979447064 0,375 % 1 000 000 EUR 9.4.2019 9.4.2029 1 035 112 1 061 747
Finnvera Oyj - XS2230845328 0,000 % 1 000 000 EUR 15.9.2020 15.9.2027 1 008 984 1 025 592
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 1 500 000 SEK 20.12.2016 20.12.2028 157 717 162 724
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 1 500 000 SEK 23.1.2017 20.12.2028 157 717 162 724
Finnvera Oyj - XS1538285807 1,910 % 500 000 SEK 23.1.2017 20.12.2028 52 572 54 241
Finnvera Oyj - XS1241947768 2,375 % 500 000 USD 4.6.2015 4.6.2025 446 500 440 097
Finnvera Oyj - XS1845379152 3,000 % 1 000 000 USD 27.6.2018 27.6.2023 884 226 868 636
Finnvera Oyj - XS2068940753 1,625 % 1 000 000 USD 23.10.2019 23.10.2024 863 708 849 748
Yhteensä 10 216 736 10 378 929
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Konserni 2021
(1 000 e) Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Velat 1.1.2021 9 673 873 10 378 929

Liikkeeseen lasketut velkakirjat - -
Takaisinmaksut - -
Käyvän arvon muutokset - -231 076
Valuuttakurssimuutokset 63 801 67 325
Muut muutokset - 1 558

Velat 30.6.2021 9 737 674 10 216 736
Keskikorko1 -0,2295 %

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

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 1 000 000 1 024 070
Takaisinmaksut -849 762 -849 762
Käyvän arvon muutokset - 288 104
Valuuttakurssimuutokset -214 450 -227 718
Muut muutokset - 5 985

Velat 31.12.2020 9 673 873 10 378 929
Keskikorko1 -0,1720 %
1 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 arvostetaan käypään arvoon markkinakorkojen muutoksen osalta. Eräpäivinä 
veloista maksetaan nimellisarvon mukainen määrä. 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 luottoriski ei ole muuttunut.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, %
oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen 
kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä × 100
taseen loppusumma

Kulu-tuotto-suhde, %
toimintakulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 
aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut × 100
korkokate + nettopalkkiotuotot + voitot/tappiot käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan 
nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan 
muut tuotot pl. rahastomaksu valtiontakuurahastolta

12 Tunnusluvut ja tunnuslukujen laskentakaavat
Konserni

30.6.2021 31.12.2020
Omavaraisuusaste, % 6,3 5,7

Kulu-tuotto-suhde, % 26,6 26,4
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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.

finnvera.fi


