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Johdon osavuotinen selvitys 
1.1.–30.9.2022 

Yritysten investoinnit ja rahoituksen kysyntä kääntymässä 
laskuun – Finnvera-konsernin tammi–syyskuun tulos  
19 miljoonaa euroa tappiollinen

Finnvera-konserni, yhteenveto 1–9/2022 (vs. 1–9/2021 tai 31.12.2021) 

• Tulos -19 Me (106) – alkuvuonna tehdyt Venäjän vientitakuuvastuiden 
tappiovaraukset ennallaan – perusteita vuonna 2020 tehtyjen 
tappiovarausten purkamiselle ei vielä ollut.  

• Tulokset segmenteittäin: 
• Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos 16 Me (19) ja 

suuryritykset-liiketoiminnan tulos -64 Me (56).
• Suomen Vientiluotto Oy:n vaikutus konsernitulokseen 29 Me (30).

• Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos -79 Me (58).

• Tase 12,9 Mrd. euroa (12,2) kasvoi 5 %.

• Taseen ulkopuoliset sitoumukset 16,3 Mrd. euroa (15,9) kasvoivat 2 %.

• Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 25,9 Mrd. euroa (25,6) 
kasvoivat 1 %.

• Vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat eli puskurivarat 
yhteensä olivat 1,3 Mrd. euroa (1,4) ja ne pienenivät 4 %.

• Taseen odotettavissa olevat luottotappiot 1,6 Mrd. euroa (1,4) kasvoivat 
edellisen vuoden lopusta 16 %.

• Omavaraisuus laski 0,5 %-yksikköä 6,5 %:iin (7,1).

• Kulu-tuotto-suhde parani 4,6 %-yksikköä 19,1 %:iin (23,7).

• Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi 73 (68), keskiarvoa 
paransivat paikalliset pienyritykset- sekä kasvavat ja kansainvälistyvät 
yritykset -segmentit.

 
Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:
”Pk-yritysten ja vientihankkeiden tilanne on vielä positiivinen, mutta 
näkymät ensi vuodelle ovat poikkeuksellisen varovaiset. Odotamme 
investointien hidastuvan, ja nähtävissä on, että kotimaan rahoituksen 
kysyntä kääntyy laskuun. Taustalla ovat Venäjän aloittaman sodan 
vaikutukset, komponenttien saatavuusongelmat, inflaatio, korkojen nousu 
ja ennustettu taantuma. Toisaalta toimialojen välillä on eroja. Energiakriisi 
ja vihreä siirtymä ovat tuoneet uusia kasvumahdollisuuksia innovatiivisia 
ratkaisuja tuottaville yrityksille. 

Viennin rahoituksessa metsä-, tele-, energia- ja kaivossektorien 
kehitys on jatkunut positiivisena. Risteilyalustoimiala on hitaasti alkanut 
toipua koronapandemian seurauksista. Viennin näkymiin vaikuttaa, että 
Suomen investointihyödykkeisiin painottuva vienti reagoi suhdanteisiin 
jälkisyklisesti. Yritysten tilauskanta yltää vielä eteenpäin, mutta 
epävarmuuden seurauksena uusien hankkeiden suunnittelu hidastuu. 

Finnvera-konsernin tammi–syyskuun tulos oli 19 miljoonaa euroa 
tappiollinen. Tulokseen vaikuttaa tappiovarausten määrä ja niiden 
mahdolliset muutokset. Alus- ja telakkasektorista ensimmäisenä 
koronavuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle 
ei vielä ole riittäviä perusteita. Venäjän vientitakuuvastuiden 
luottotappioriskin kasvun johdosta annoimme 11.3.2022 negatiivisen 
tulosvaroituksen. Venäjä-vastuista kirjattiin tappiovarauksia alkuvuonna 
210 miljoonaa euroa. Sodan ja pakotteiden takia tehtyjen järjestelyjen 
myötä Finnveran vastuut Venäjällä ovat yli puolittuneet vuoden 2021 
lopusta noin 463 miljoonaan euroon. Kotimaan toiminnan osalta 
tulokseen vaikuttaa loppuvuonna valtion luotto- ja takaustappiokorvauksen 
mahdollinen palauttaminen 50 prosenttiin. Korvaus korotettiin 
koronapandemian alkuvaiheessa vuonna 2020 väliaikaisesti 80 prosenttiin. 
Jos muutos toteutetaan, kotimaan toiminnan vuoden 2022 tulos tulee 
olemaan tappiollinen.

Finnvera pystyy rahoitusvaltuuksiensa puitteissa vastaamaan yritysten 
rahoitustarpeisiin. Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on vientikauppojen 
vauhdittamiseen tarkoitettu suora luotonanto ulkomaisille ostajille. 

Finnvera-konserni, 1–9/2022

Tulos  
1–9/2022

-19 Me
(1–9/2021: 106) 

Taseen loppusumma 
30.9.2022

12,9 Mrd. e
(31.12.2021: 12,2) 
muutos 5 %

Kokonaisvastuut, emoyhtiön 
kotimaan toiminta sekä vienti-
takuu- ja erityistakaustoiminta 
30.9.2022

25,9 Mrd. e
(31.12.2021: 25,6)  
muutos 1 %

Vapaa oma pääoma ja 
valtiontakuurahasto
1–9/2022 tuloksen jälkeen  
30.9.2022

1,3 Mrd. e
(31.12.2021: 1,4) 
muutos -4 %

  

Kulu-tuotto-suhde 1–9/2022 

19,1 % 
(1–9/2021: 23,7) 
muutos -4,6 %-yks.

Omavaraisuus 30.9.2022

6,5 %
(31.12.2021: 7,1) 
muutos -0,5 %-yks.

NPS-indeksi
(net promoter score)
1–9/2022

73
(1–9/2021: 68) 
muutos 5 pistettä

Taseen odotettavissa  
olevat luottotappiot  
30.9.2022

1,6 Mrd. e
(31.12.2021: 1,4)
muutos 16 %

Vastuullisuus ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta ovat strategiamme 
keskiössä, ja sen mukaisesti rajoitamme vientitakuiden myöntämistä 
öljy- ja kaasuhankkeisiin. Fossiilisten polttoaineiden osalta vientitakuut 
hiilivoimaloihin rajattiin pois jo vuosi sitten.”
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Finnvera-konserni, myönnetty rahoitus ja vastuukanta

1–9/2022 (vs. 1–9/2021)  

• Myönnetyt kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 664 Me (1 079),
muutos -38 %.

• Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-
vientitakaukset: 3,6 Mrd. euroa (3,3), muutos 11 %.

• Myönnetyt vientiluotot: 891 Me (655), muutos 36 %.
• Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö

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

suurten vientikauppojen ajoittuminen.

30.9.2022 (vs. 31.12.2021)

• Vastuukanta, kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 2,7 Mrd. euroa
(3,0), muutos -11%.

• Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sisältäen pk- ja midcap-
vientitakaukset: 23,2 Mrd. euroa (22,6), muutos 3 %.
• Nostetut vastuut 14,0 Mrd. euroa (12,1), muutos 15 %, tästä suur-

yritysten alus- ja telakkasektorin bruttovastuut 6,4 Mrd. euroa (5,4).
• Nostamattomat vastuut 7,1 Mrd. euroa (7,4) ja sitovat tarjoukset

2,1 Mrd. euroa (3,1) eli yhteensä 9,2 Mrd. euroa (10,5), muutos -12 %,
näistä suuryritysten alus- ja telakkasektorin bruttovastuut yhteensä
5,5 Mrd. euroa (6,4).

• Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7,5 Mrd. euroa (7,9), muutos -6 %.

Taloudellinen kehitys
Finnvera-konsernin tammi–syyskuun 2022 tulos oli 19 miljoonaa 
euroa tappiollinen, kun edellisvuoden vastaavalla jaksolla tulos oli 
106 miljoonaa euroa voitollinen. Tappiollinen tulos johtui alkuvuonna 
tehdyistä Venäjän vientitakuuvastuiden 210 miljoonan euron 
tappiovarauksista, joiden määrä pysyi kolmannella vuosineljänneksellä 

ennallaan. Vuonna 2020 tehtyjen mittavien 1 222 miljoonan euron 
tappiovarausten purkamiselle ei ollut myöskään perusteita, koska 
alus- ja telakkatoimialan vastuiden luottoriskissä ei arvioitu tapahtuneen 
olennaista pienentymistä. Toteutuneiden luottotappioiden määrä oli 
katsauskaudella 28 miljoonaa euroa (34).

Venäjän kokonaisvastuut pienenivät katsauskaudella tehtyjen 
järjestelyjen ja ennenaikaisten takaisinmaksujen vaikutuksesta  
53 prosenttia eli 977 miljoonasta eurosta 463 miljoonaan euroon. 
Vastuista nostetut vastuut olivat syyskuun lopussa 456 miljoonaa euroa.

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli tappiovarausten 
vaikutuksesta 120 miljoonaa tappiollinen, josta 41 miljoonaa euroa 
kirjattiin saamiseksi valtiontakuurahastolta. Valtiontakuurahasto on 
valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka varat ovat kertyneet 
Finnveran edeltäjäorganisaatioiden toiminnasta ja joka kattaa 
valtiontakuurahastolain mukaisesti vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
tappiollista tulosta, jos yhtiön taseen rahaston varat eivät riitä.

Korkokate ja nettopalkkiotuotot paranivat tammi–syyskuussa 
edellisvuoteen ja myös koronapandemiaa edeltäneisiin vuosiin 
verrattuna. Korkokatetta kertyi 9 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän, 
mihin vaikutti merkittävimmin parempi korko- ja sijoitusposition 
tulos. Nettopalkkiotuottoja kertyi vastaavasti 37 miljoonaa euroa 
edellisvuotta enemmän, mihin vaikutti erityisesti palkkiotuotot tehdyistä 
rahoitussopimusten uudelleenjärjestelyistä ja etukäteen saatujen 
takuumaksujen tuloutus katsauskaudelle vastuiden ennenaikaisten 
takaisinmaksujen seurauksena.

Finnveran kotimaan ja viennin rahoituksen puskurivarat mahdollisten 
tulevien tappiollisten tulosten kattamiseksi olivat syyskuun lopussa 
katsauskauden tulos huomioon ottaen yhteensä 1 139 miljoonaa euroa 
(1 224). Puskurivarat muodostuivat seuraavasti: kotimaan rahoituksen 
vapaa oma pääoma 430 miljoonaa euroa (399) ja vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan vapaa oma pääoma sekä tappiollista tulosta 
kattavan valtiontakuurahaston varat yhteensä 709 miljoonaa euroa (825).

Finnvera-konserni 1–9/2022 1–9/2021 Muutos Muutos 2021
Tuloskehitys Me Me Me % Me
Korkokate 50 41 9 22 % 55

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 155 117 37 32 % 167

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

3 2 1 79 % 2

Liiketoiminnan muut tuotot 42 0 41 - 4

Toimintakulut -35 -32 4 11 % -46

Liiketoiminnan muut kulut ja poistot -5 -6 -2 -28 % -8

Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos yhteensä, netto

-222 -9 213 - -11

Liikevoitto/ -tappio -12 113 -126 - 164

Tilikauden voitto/tappio -19 106 -125 - 153
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vuoden 2022 tuloskehitykseen puolivuosikatsauksen H1/2022 mukaisesti. 
Konsernin vuoden 2022 tuloksen tappiollisuuteen tai voitollisuuteen 
vaikuttavat merkittävästi mahdolliset lopulliset luottotappiot ja 
muutokset tappiovarausten määrässä. Jos kotimaan toiminnan luotto- ja 
takaustappiokorvaus palautetaan lisäksi 80 prosentista 50 prosenttiin, 
kotimaan toiminnan tulos tulee olemaan tappiollinen ja muutos voi 
osaltaan vaikuttaa Finnvera-konsernin vuoden 2022 tuloksen 
tappiollisuuteen.

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

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Finnvera-konsernin tammi–syyskuun 
2022 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. 
Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen 
liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta  
www.finnvera.fi.

Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2022 (PDF)

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

Finnvera-konserni, pörssitiedote 10.11.2022

Rahoituksen riskiasema
Kotimaan rahoituksen nostettujen lainojen ja takausten vastuukanta oli 
syyskuun lopussa 2 397 miljoonaa euroa ja se laski edellisen vuoden 
lopusta 252 miljoonaa euroa. 

Kotimaan rahoituksen luottosalkun laatu on pysynyt vuoden aikana 
tavoitteiden mukaisena. Yksittäisiin asiakkaisiin liittyvät riskit sekä 
järjestämättömien luottojen ja rästien määrät pysyivät kohtuullisella 
tasolla. Vastuukannan odotettu tappio (EL) on laskenut edellisen vuoden 
lopun 3,55 prosentin tasosta ja oli syyskuun lopussa 2,96 prosenttia 
vastuukannasta. Vastuukannan riskiluokittaisessa jakaumassa on 
vastaavasti tapahtunut parannusta. 

Vientitakuu- ja erityistakausvastuut olivat syyskuun lopussa  
23 214 miljoonaa euroa (22 637). Voimassa olevien vientitakuiden ja 
erityistakausten 21 100 miljoonan euron (19 500) ja sitovien tarjousten  
2 114 miljoonan euron (3 137) määrästä noin 74 prosenttia oli EU- ja 
OECD-maista. Vastuista 28 prosenttia oli investointitasoa olevassa BBB- 
tai sitä paremmissa riskiluokissa.

Tulosnäkymät vuodelle 2022
Vuoden ensimmäisillä kolmella neljänneksellä ei ole syntynyt lopullisia 
mittavia, yksittäisiä vientitakuutappioita, mutta luottoriskitaso on 
edelleen merkittävästi koholla epävarman talousnäkymän johdosta. 
Epävarmuus kohdistuu varsinkin alus- ja telakkatoimialaan sekä 
Venäjä-vastuisiin. 

Alus- ja telakkatoimialan toipuminen koronapandemiasta, Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan ja globaalisti heikentyneet talousnäkymät 
aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta Finnvera-konsernin 

https://www.finnvera.fi
https://www.finnvera.fi/finnvera/vuosikertomukset-ja-julkaisut
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Johdon osavuotisen selvityksen taulukot
Laaja tuloslaskelma

Konserni
(1 000 e) 1–9 2022 1–9 2021
Korkotuotot

- Luotonannosta asiakkaille 66 787 36 017
- Asiakkaille ohjattu korkotuki - 1
- Muut korkotuotot1 186 022 127 301

Korkotuotot yhteensä 252 809 163 319
Korkokulut1 -202 804 -122 482
Korkokate 50 005 40 837
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 154 890 117 400
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

3 120 1 747

Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 225
Liiketoiminnan muut tuotot 41 598 112
Toimintakulut yhteensä -35 097 -31 531

- Henkilöstökulut -22 134 -21 575
- Muut toimintakulut -12 964 -9 956

Poistot ja arvonalentumiset -4 346 -6 103
Liiketoiminnan muut kulut -290 -324
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luotto tappioiden muutos, netto

-222 055 -8 924

- Toteutuneet luottotappiot -28 420 -33 893
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 22 193 26 378
- Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos -215 827 -1 409

Liikevoitto/-tappio -12 169 113 439
Tuloverot -7 123 -7 630
Tilikauden voitto/tappio -19 292 105 809

1 Korkokulujen ja korkotuottojen esitystapaa on muutettu ja vertailuvuosi on korjattu vastaamaan uutta esitystapaa.

Konserni
(1 000 e) 1–9 2022 1–9 2021
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisesti

- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus - -
- Käypään arvoon arvostettavien 
velkojen luottoriskin muutos

6 307 -6 370

Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi

- Sijoitusten käyvän arvon muutos -23 041 1 079
- Sijoitusten odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos

-1 176 -1 728

- Rahavirran suojaus 14 666 -7 915
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -3 244 -14 934
Tilikauden laaja tulos yhteensä -22 536 90 875

Tilikauden voiton jakautuminen emoyhtiön omistajille -19 292 105 809

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen 
emoyhtiön omistajille

-22 536 90 875
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Tase
Konserni

(1 000 e) 30.9.2022 31.12.2021
VARAT
Saamiset luottolaitoksilta

- Pankkitilit 607 404 475 674
- Sijoitustilit ja määräaikaiset talletukset - 88 245
- Muut 39 695 50 215

647 099 614 134
Saamiset asiakkailta

- Luotot 6 767 645 7 305 538
- Saamistodistukset 29 491 42 679
- Takaussaamiset 35 595 35 784
- Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta 30 076 20 049

6 862 807 7 404 051
Sijoitukset

- Saamistodistukset 3 304 586 3 309 090
- Muut osakkeet ja osuudet 13 723 13 723

3 318 309 3 322 812
Johdannaissopimukset 311 268 370 910
Aineettomat hyödykkeet 7 606 7 025
Aineelliset hyödykkeet 2 717 3 923
Muut varat

- Luottotappiosaamiset valtiolta 22 202 24 305
- Muut 395 458 354 860

417 660 379 165
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 293 743 117 690
Verosaamiset 31 46
Varat 12 861 239 12 219 756

Konserni
(1 000 e) 30.9.2022 31.12.2021
VELAT
Velat muille yhteisöille 65 633 74 583
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 9 808 867 10 284 982
Johdannaissopimukset 1 268 407 35 278
Varaukset 296 474 205 372
Muut velat 57 246 36 856
Siirtovelat ja saadut ennakot 520 342 711 543
Verovelat 3 481 7 817
Velat 12 020 449 11 356 431
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 196 605 196 605
Ylikurssirahasto 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto -13 465 -10 221
Vapaat rahastot

- Kotimaan toiminnan rahasto 399 211 366 373
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 78 658 -

Kertyneet voittovarat 128 745 259 533
Vapaa oma pääoma 606 614 625 906
Oma pääoma yhteensä, emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 840 790 863 326
Velat ja Oma pääoma yhteensä 12 861 239 12 219 756
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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) 30.9.2022 31.12.2021

Voimassa olevat nostetut vastuut (A+D+G) 7 582 053 5 716 253
Voimassa olevat nostamattomat vastuut (B+E+F+H) 6 493 376 6 977 106
Tarjousvastuut (C+I) 2 187 864 3 228 775

Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 16 263 293 15 922 133

Taulukko 2: Taseen ulkopuoliset sitoumukset liiketoiminnoittain

Konserni
(1 000 e) 30.9.2022 31.12.2021
Kotimaan toiminta

A) Voimassaolevat takaukset 1 778 284 2 056 102
B) Sitovat rahoituslupaukset 183 206 232 733
C) Takaustarjoukset 73 804 91 798

Kotimaan toiminta yhteensä 2 035 294 2 380 633
Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset
Voimassa olevat vastuut (nostetut ja nostamattomat)

D) Nostetut vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 5 374 909 3 548 836
E) Nostamattomat vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 2 263 033 2 179 804
F) Konserni: tytäryhtiön myöntämät nostomattomat 
vientiluotot (sitovat rahoituslupaukset)

3 833 726 4 506 524

G) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostettu 428 860 111 314
H) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostamaton 213 410 58 045

Tarjousvastuut
I) Vientitakuut ja erityistakaukset 2 114 060 3 136 977

Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset 14 227 998 13 541 500
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 16 263 293 15 922 133
A) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n 
mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia.  
F) Tytäryhtiön myöntämiin rahoituslupauksiin liittyy aina emoyhtiön antama vientitakuu. Konsernin luvussa on esitetty Suomen Vientiluotto Oy:n 
myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt (sitovat rahoituslupaukset).
G) ja H) Finnvera korvaa taattuihin saataviin sisältyvän koron erääntyneelle määrälle eräpäivään saakka luottoasiakirjojen mukaisesti. Mikäli 
Finnvera maksaa korvauksen ennen eräpäivää, korkoa maksetaan vain korvauksen maksupäivään saakka. Konsernin korkovastuu ei sisällä 
konserni sisäistä korkovastuuta tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:lle.   

Taulukko 3: Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla1
Emoyhtiö

(1 000 e) 30.9.2022 31.12.2021
Vientitakuulain mukainen vastuu 18 664 017 19 194 867
 
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.

1 Finnvera Oyj:n vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 38 miljardia euroa (38). Emoyhtiön 
tytäryhtiön, Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämät vienti- ja alusluotot voivat olla enintään 33 miljardia euroa (33). 

Taulukko 4: IAS 37:n mukaiset ehdolliset velat

Konserni
(1 000 e) 30.9.2022 31.12.2021
Valtiontakuurahastolain mukaisen tappion kattamiseksi 
tehtävästä rahastomaksusta syntynyt ehdollinen velka 

390 424 349 023

Raportointikauden aikana kirjattiin 41 miljoonaa euroa lisää ehdollista velkaa, mikä liittyy vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan odotettavissa 
oleviin luottotappioihin, josta tehdään rahastomaksupäätös myöhemmin tilikaudella. Ehdollinen velka maksetaan valtiontakuurahastolle 
vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulevien vuosien voittojen perusteella vasta, kun vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa on varoja 
vähintään 829 miljoonaa euroa.    
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Tulos segmenteittäin
Pk- ja midcap-rahoitus Viennin rahoitus Pääomasijoitustoiminta Konserni yhteensä

(1 000 e) Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset¹
Kasvavat ja kansain-

välistyvät yritykset Suuryritykset Vientiluotot
Konserni
1–9/2022
Korkokate 3 325 6 983 5 692 9 200 24 806 - 50 005
Palkkiotuotot ja kulut netto 6 654 15 807 16 186 105 326 10 918 - 154 890
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

- - - 468 2 652 - 3 120

Sijoitustoiminnan nettotuotot - - 43 - -38 - 5
Liiketoiminnan muut tuotot 524 1 753 5 073 34 249 0 - 41 598
Toimintakulut -5 438 -8 972 -8 172 -9 659 -2 856 - -35 097
Poistot ja arvonalentumiset -793 -1 546 -1 179 -667 -160 - -4 346
Liiketoiminnan muut kulut -56 -83 -66 -67 -17 - -290
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden muutos, netto

-2 525 -3 666 -13 535 -202 852 523 - -222 055

- Toteutuneet tappiot -7 868 -15 631 -6 174 1 295 -42 - -28 420
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 6 119 12 534 3 540 - - - 22 193
- Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos (lisäys - / pienennys +)

-776 -569 -10 901 -204 146 565 - -215 827

Liikevoitto/-tappio 1 689 10 276 4 041 -64 004 35 829 - -12 169
Tuloverot - -22 - - -7 102 - -7 123
Tilikauden voitto/tappio 1 689 10 254 4 041 -64 004 28 727 - -19 292

Konserni
1–9/2021
Korkokate 3 835 8 075 6 289 1 462 21 164 12 40 837
Palkkiotuotot ja kulut netto 6 652 16 758 15 578 68 317 10 097 -1 117 400
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

- - - 167 -341 1 921 1 747

Sijoitustoiminnan nettotuotot - - - - 225 - 225
Liiketoiminnan muut tuotot 3 22 14 73 0 - 112
Toimintakulut -5 045 -8 549 -7 031 -8 441 -2 332 -135 -31 531
Poistot ja arvonalentumiset -1 018 -2 100 -1 361 -1 255 -369 - -6 103
Liiketoiminnan muut kulut -70 -93 -72 -72 -18 - -324
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden muutos, netto

-1 412 -4 510 -6 923 -4 556 8 448 29 -8 924

- Toteutuneet tappiot -12 571 -10 626 -10 820 124 - 1 -33 893
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 10 010 8 413 7 956 - - - 26 378
- Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos (lisäys - / pienennys +)

1 149 -2 297 -4 058 -4 680 8 448 28 -1 409

Liikevoitto/-tappio 2 945  9 602 6 495 55 696 36 875  1 826 113 439
Tuloverot - - - - -7 328 -302 -7 630
Tilikauden voitto/tappio 2 945 9 602 6 495 55 696 29 547 1 524 105 809

1 Pääomasijoitustoiminta-segmentti on yhdistetty 1.1.2022 alkaen kotimarkkinayritykset-segmenttiin. 
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Tunnusluvut ja 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

Konserni
(1 000 e) 30.9.2022 31.12.2021
Omavaraisuusaste, % 6,5 7,1

Kulu-tuotto-suhde, % 19,1 23,5



Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten 

yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin 

ja vienninrahoituspalveluin. Valtionyhtiönä Finnvera 

täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää  

yritystoiminnan ja viennin kehitystä.

finnvera.fi

https://www.finnvera.fi

	Kansi
	Pörssitiedote
	Takakansi



