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Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia pk-yrityksellä on saada 
rahoitusta vientitoiminnalleen sekä, kuinka rahoituksellisia menetelmiä käytetään vientitoi-
minnan riskienhallintaan. Rahoitusmahdollisuuksien soveltamista käytäntöön tarkastellaan 
kohdeyrityksen näkökulmasta. 
 
Vientitoimintaan liittyy paljon sellaisia riskejä, joita ei esiinny kotimaisessa kaupankäyn-
nissä ollenkaan. Tällaisia riskejä ovat muun muassa poliittinen riski sekä kaupalliset riskit, 
jotka liittyvät viennin kohdemaahan. Sen vuoksi on tärkeää, että yrityksessä tunnetaan 
vientitoiminnan erilaiset riskit sekä millaisissa tilanteissa ne voivat realisoitua. Vientikaup-
paa harjoittavan yrityksen tulee tuntea erilaiset vientitoiminnan muodot sekä vientikaupan 
maksutavat, jotta se voi toimia tehokkaasti markkinoilla sekä suojata itsensä riskeiltä. Ris-
kienhallintaa tarkastellaan tässä työssä rahoituksellisten keinojen osalta.  
 
Pankit ja erilaiset rahoituslaitokset tarjoavat palveluitaan vientiyrityksille ja niiden avulla yri-
tys voi hankkia rahallista tukea toiminnalleen sekä suojata itsensä toimintaan liittyviltä ris-
keiltä.  
 
Kohdeyrityksen vientitoiminnan rahoitusta tarkastellessa huomattiin, että yrityksessä suosi-
taan joustavia rahoitusmuotoja ja rahoituksen tulle olla nopeasti saatavilla, mikä liittyy yri-
tyksen toimialan luonteeseen. Hitaat ja byrokraattiset vientiluottolaitokset eivät sopineet 
kohdeyrityksen toimintaa, sillä yrityksen tekemät vientiprojektit ovat tahdiltaan nopeita ja 
niiden maksuajat ovat lyhyitä, jolloin tarvittavaa rahoitusta ja vakuuksia riskienhallintaan ei 
ollut saatavilla tarpeeksi nopeasti. Myöskään rahoituslaitosten tarjoamat factoring rahoitus 
palvelut eivät soveltuneet yrityksen toimintaan, sillä niitä pidettiin kalliina ja hallinnollisesti 
hankalina.  
 
Pankkien myöntämät lainat, vientiluotot sekä vientitakaukset ja takuut soveltuivat parem-
min yrityksen toimintaan, sillä ne oivat nopeammin ja helpommin saatavilla. Pankkien tarjo-
amien rahoituspalveluiden joustavan käytön mahdollistaa yrityksen hyvä luottoluokitus 
sekä riittävä varallisuus, jota voidaan käyttää vakuutena lainoille. Lisäksi kohdeyrityksessä 
käytettiin sekä sisäisiä, että ulkoisia menetelmiä valuuttariskeiltä suojauduttaessa.   
 
 
 
Asiasanat 
Vientitoiminta, rahoitus, riskienhallinta, ulkomaankauppa 



 

 

Sisällys  

1	 Johdanto ......................................................................................................................... 1	
2	 Vientitoiminnan eri muodot ............................................................................................. 2	
3	 Vientitoiminnan riskit ....................................................................................................... 4	

3.1	 Valmistusaikainen riski ........................................................................................... 4	

3.2	 Asiakasriski ............................................................................................................. 5	

3.3	 Kuljetusriski ............................................................................................................ 6	

3.4	 Tavarariski .............................................................................................................. 6	

3.5	 Valuuttariski ............................................................................................................ 7	

4	 Vientikaupan maksutavat ................................................................................................ 9	
4.1	 Avoin luotto ............................................................................................................. 9	
4.2	 Ennakkomaksu ..................................................................................................... 10	
4.3	 Perittävä ............................................................................................................... 10	
4.4	 Remburssi ............................................................................................................ 12	

4.4.1	 Remburssin eri muodot ............................................................................. 14	
4.4.2	 Käteis- ja aikaremburssi ............................................................................ 16	
4.4.3	 Peruuttamaton remburssi .......................................................................... 16	
4.4.4	 Peruutettavissa oleva remburssi ............................................................... 17	
4.4.5	 Vahvistamaton remburssi .......................................................................... 17	
4.4.6	 Suora remburssi ........................................................................................ 17	

5	 Viennin rahoitus ............................................................................................................ 19	
5.1	 Factoring ............................................................................................................... 19	
5.2	 Forfaiting ............................................................................................................... 20	
5.3	 Vientiluottolaitokset .............................................................................................. 20	

5.3.1	 Poliittisten ja maariskien arviointi .............................................................. 21	
5.3.2	 Asiakasriskien arviointi .............................................................................. 21	

5.4	 Finnvera ................................................................................................................ 22	
6	 Vientikaupanrahoitus Yritys X:ssä ................................................................................ 26	

6.1	 Tutkimusmenetelmä ............................................................................................. 26	
6.2	 Kohdeyrityksen esittely ......................................................................................... 27	
6.3	 Vientitoiminta Yritys X:ssä .................................................................................... 28	
6.4	 Vientitoiminnan rahoitus ja riskienhallinta ............................................................ 31	
6.5	 Tutkimuksen yhteenveto ja luotettavuuspohdinta ................................................ 34	



 

 

1 

1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan pk-yritykselle tarjolla olevia vientitoiminnan rahoituskei-

noja sekä niiden soveltamista vientitoiminnan riskienhallintaan. Opinnäytetyön tavoitteena 

on tutkia, miten tutkimuksen kohdeyrityksenä toimivassa Yritys X:ssä vientitoiminnalle 

hankitaan rahoitusta, sekä kuinka rahoituksellisia keinoja käytetään apuna riskienhallin-

nassa. Erilaisten rahoitusmuotojen soveltuvuutta vientitoimintaan tarkastellaan kohdeyri-

tyksen näkökulmasta. 

 

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi vientikaupan rahoituksen, sillä opiskelin koulussa rahoi-

tusta ja työskentelen tällä hetkellä vientiyrityksen talousosastolla. Minua kiinnostaa sekä 

rahoitus, että vientikauppa, joten näiden kahden asian yhdistäminen tekee työstä mielen-

kiintoisen. Vientikauppaan liittyy paljon erilaisia riskejä, joita kotimaan kaupankäynnissä ei 

esiinny, joten niiden hallitseminen rahoituksellisin keinoin on erittäin tärkeää yrityksen lii-

ketoiminnan kannattavuuden osalta. 

 

Opinnäytetyö on laadittu kirjoituspöytätutkimuksen menetelmin, eli ensin syvennytään 

vientikaupan teoriaan sen eri muotojen, riskien sekä rahoituksellisten keinojen osalta. 

Teoria osuus on koottu viennin ja rahoitusalan asiantuntijoiden laatimien kirjallistenteosten 

pohjalta sekä tunnettujen rahoitusalan toimijoiden internetsivuja avuksi käyttäen. Tämän 

jälkeen tutkitaan kohdeyrityksen nykyisiä käytäntöjä vientitoiminnan rahoituksen osalta ja 

selvitetään, mitkä rahoitusvaihtoehdot soveltuvat yrityksen liiketoimintaan ja mitkä taas ei-

vät. Tutkimuksen empiiriseen osaan on hankittu tarvittavaa tietoa haastattelemalla koh-

deyrityksen johtoa sekä talousasiantuntijoita, jonka lisäksi olen tehnyt havaintoja vienti-

kaupan rahoituksen käytänteistä oman päivätyöni ohessa. Tämän jälkeen on tarkasteltu, 

kuinka teoriaa sovelletaan käytännössä.  
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2 Vientitoiminnan eri muodot 

Kansainvälisille markkinoille suuntaavalla tai jo siellä toimivalla yrityksellä on useita toi-

mintamahdollisuuksia. Oikeanlaisen toimintamuodon valintaan vaikuttavat muun muassa 

yrityksen omat liiketoimintatavat, millaisesta vientituotteesta on kyse sekä millainen on 

kohdemaan liiketoimintakulttuuri. (Selin 2004, 23) 

 

Epäsuora vienti sopii hyvin pienelle ja vientitoimintaa aloittelevalla yritykselle, sillä se on 

vaivatonta ja vaati ainoastaan pientä panostusta. Epäsuora vienti tarkoittaa, että vienti 

hoidetaan kotimaisen välikäden kautta. Välittäjänä toimivat toiset vientiyritykset, kauppa-

huone, vientiagentti tai vientiin erikoistunut liike. Epäsuora vienti vastaa kotimaankauppaa 

sitä harjoittavalle yritykselle ja vaatii vähäistä osaamista ja tuntemusta kansainvälisestä-

kaupasta. Epäsuora vienti on passiivisin tapa toimia kansainvälisesti ja sitä sovelletaan 

yleisesti kaukomaiden viennissä. (Selin 2004, 23) 

 

Suora vienti tarkoittaa, että vientitoiminta hoidetaan ulkomailla toimivan välittäjän kautta 

loppukäyttäjälle. Viennin kohdemaassa liiketoimintaa harjoittava maahantuoja, tukkuri tai 

myyntiedustaja voi toimia suoran viennin välittäjänä. Suora vienti on tehokas tapa kehittää 

yrityksen omaa vientitoiminnan osaamista, koska yhteistyökumppanina toimii ulkomainen 

yritys, joka tuntee kohdemaan käytännöt. Yleistieto kansainvälisestä liiketoiminnasta on 

kuitenkin hankittava hyvissä ajoin ennen kuin suoraa vientiä aletaan harjoittaa. Suoran 

viennin etuna on myös suora kontakti kohdemaahan. Huonoiksi puoliksi suorassa vien-

nissä lasketaan liiketoiminnan korkeammat kustannukset verrattuna epäsuoraan vientiin 

sekä mahdolliset puutteelliset tai harhaanjohtavat tiedot, joita kohdemaassa toimiva välit-

täjä tarjoaa. Lisäksi viejä yritys ei mahdollisesti pysty itse olemaan kontaktissa loppuasiak-

kaaseen. Suora vienti soveltuu hyvin kulutustavaroiden viennille, jossa pyritään löytämään 

keskitetysti mahdollisimman suuri asiakaskunta. (Selin 2004, 23-24) 

 

Välitön vienti tarkoittaa, että suomalainen yritys myy tuotteitaan suoraan ulkomaisille lop-

puasiakkaille. Tämä vientimuoto vaatii vahvaa vientitoiminta osaamista sekä se on kus-

tannuksiltaan kallein vientimuoto. Viejä yritys joutuu itse hoitamaan myynnin ja markki-

noinnin sekä asiakastapaamiset kohdemaassa. Välitön vienti mahdollistaa kuitenkin hy-

vän tavan oppia tuntemaan vientimaan markkinat sekä sen avulla pystytään luomaan suo-

ria kontakteja asiakkaisiin. Tuloksellisuudeltaan välitön vienti tarjoaa suurimman potenti-

aalin viejäyritykselle, sillä sen ei tarvitse maksaa välikäsille ja palaute sekä kysyntä tulevat 

suoraan loppukäyttäjiltä. (Selin 2004, 24) 
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Kansainvälisillämarkkinoilla toimiva yritys voi harjoittaa myös projektivientiä. Tämä tarkoit-

taa, että yritys toimii kansainvälisessä projektissa joko koko- tai osaprojektin toimittajana. 

Projektiviennin haasteisiin kuuluu, että viejäyrityksen täytyy tietää tarpeeksi ajoissa tule-

vista tarjouskilpailuista sekä suunnitelluista projekteista. Tämä vaatii yritykseltä toimivan 

tarjouskilpailujen seuranta järjestelmän. Viejäyritysten onneksi nykyään on olemassa 

useita tietokantoja ja palveluja, joiden avulla tulevia tarjouskilpailuja ja projekteja pysty-

tään seuraamaan ja niistä saadaan tietoa nopeasti. Myös laaja kontaktiverkosto auttaa tie-

donhankinnassa. Kansainvälisten tarjouskilpailujen toiminta on yleensä hyvin vakiintunutta 

ja asetettujen vaatimuksien täytyy toteutua täysin, jotta tarjoukset pääsevät edes ostajan 

tarkasteltavaksi. Luomalla suhteita hankintaa suorittavaan organisaatioon, viejä yritys voi 

hankkia tarpeellista tietoa, jota se voi hyödyntää tarjousta laatiessa. Projektivientiä harjoit-

tavien yritysten tulee tuntea kansainväliset sopimuskäytännöt sekä useasti heiltä vaadi-

taan vankkaa taustaa kansainvälisestä liiketoiminnasta. (Selin 2004, 24-25) 

 

Yrityksen toimittua pitkään tietyn kohdemaan markkinoilla, voi ajankohtaiseksi tulla ajatus 

perustaa oma liiketoimintayksikkö kohdemaahan. Kohdemaahan perustettu yksikkö voi 

olla varasto, myyntikonttori, tehdas tai paikallisen toimijan kanssa perustettu yhteisyritys. 

Uuden yksikön perustamisesta syntyy aina paljon kiinteitä kuluja, jolloin yksikön perusta-

miselle täytyy olla vahvat perusteet. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi myyntivolyymin 

kasvaminen kohdemarkkinoilla sekä tuotannon tehostaminen kohdemaassa. Oman ulko-

maan yksikön perustamisen etuja ovat, että markkinointia on helpompi valvoa kohde-

maassa sekä markkinoista saadaan suoraa informaatiota. Lisäksi mahdollisiin muutoksiin 

pystytään reagoimaan nopeasti paikan päällä. Mahdollisina haittapuolina kohdemaahan 

perustettavalle yksikölle ovat kalliit perustamiskustannukset sekä kasvavat kiinteät kulut. 

Myös kohdemaan lainsäädäntö voi aiheuttaa ongelmia liiketoiminnalle. Uutta yksikköä 

suunnittelevan yrityksen tulee varmistua siitä, että heillä on tarpeeksi resursseja sekä tie-

toa kohdemaan käytännöistä ennen yksikön perustamisesta. Myös myynnin tulee olla tar-

peeksi suurta ja nousujohteista, jotta uusi yksikkö kohdemaahan kannattaa perustaa. (Se-

lin 2004, 25-26)  
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3 Vientitoiminnan riskit 

Kansainvälisen liiketoiminnan suurimmat erot kotimaan toimintaan verrattuna ovat lisään-

tyneet riskit ja monimutkaisemmat kaupankäyntitavat. Kansainvälisessä liiketoiminnassa 

onkin tärkeää jakaa riskejä käyttämällä erilaisia maksu- ja kuljetusehtoja sekä tapoja. Kan-

sainvälisessä kaupassa myyjän eli viejän ja ostajan eli tuojan intressit ovat erilaiset. Os-

taja tavoittelee halvan hinnan lisäksi itselleen edullisia maksu- ja tuonti ehtoja. Tuoja ha-

luaa mahdollisimman pitkän maksuajan, jolloin hän pystyy rahoittamaan ostonsa tuotujen 

tavaroiden tai palvelujen myynnillä. Viejä taas haluaa nopeaa maksua, sillä hänen on ollut 

pakko sitouttaa varojansa vietävien tuotteiden tuotantoon ja raaka-aineisiin. Myös tuottei-

den kuljetukseen ja toimitukseen liittyy riskejä ja kansainvälisessä kaupankäynnissä toimi-

tusaika voi venyä useisiin viikkoihin, jonka aikana tavarat ovat niin sanotusti ’’harmaalla 

alueella’’. Tämä tarkoittaa sitä, että viejä on toimittanut tuotteet omasta varastostaan ja ne 

ovat kuljetuksessa, mutta eivät vielä perillä vastaanottajalla. (Kananen 2009, 9) 

 

Kansainvälisessä kaupankäynnissä olennainen riskitekijä kotimaan kauppaan verrattuna 

on mahdollinen valuuttariski. Vientikaupassa käytettävä maksuvaluutta on aina molem-

pien osapuolien neuvottelun tulos ja sen valintaan vaikuttavat viejän ja tuojan neuvottelu-

voima. Jos molempien osapuolten kotivaluutta on eri ja kaupan maksuvaluutaksi valitaan 

jommankumman kotivaluutta, liittyy kauppaan yksipuolinen valuuttariski. Myös kaksipuoli-

nen valuuttariski on mahdollinen, jos kauppavaluutaksi valitaan kolmannen valtion va-

luutta. Yleisesti kansainvälisissä kaupoissa suositaan tunnettuja valuuttoja kuten euroa tai 

Yhdysvaltojen dollaria. Näitä valuutoita pidetään kovina valuuttoina, joiden kurssit eivät 

heittelehdi herkästi, mutta nykyisessä globaalissa maailmantaloudessa nämäkään valuu-

tat eivät ole enää yhtä varmoja. Viennin kohdemaa voi myös aiheuttaa omat riskinsä eten-

kin mitä kauemmaksi kotimaasta kauppaa lähdetään tekemään. Erilaiset kulttuurit, toimin-

tatavat sekä asiakkaat aiheuttavat viennille riskejä ja jo viennin kohdemarkkinoita vali-

tessa syntyy riskejä, jotka voivat aiheuttaa esteitä onnistuneelle vientikaupalle. (Kananen 

2009, 9-10) 

 

 
3.1 Valmistusaikainen riski 

Myyjälle voi syntyä valmistusaikainen riski, jos tavaroiden valmistus on aloitettu, mutta 

tuotteiden myynti ei ole vielä täysin varmaa tai on uhkana, että kauppasopimus peruuntuu. 

Valmistusaikainen riski kasvaa sen mukaan, mitä tarkemmin asiakas on määritellyt val-

mistettavan tuotteen vaatimukset. Valmistukseen käytettävien raaka-aineiden hinta, val-

mistajan oman työpanoksen määrä ja tuotteiden kysyntä vaikuttavat riskin suuruuteen. 
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Jos kauppasopimus alkuperäisen asiakkaan kanssa peruuntuu, voi myyjä minimoida tap-

pioitaan myymällä valmistukseen käytetyt materiaalit sekä valmiit tai puolivalmiit tuotteet 

eteenpäin. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että valmistuksessa käytetyt raaka-aineet tai 

valmiit tuotteet sopivat myös muidenkin kuin alkuperäisen asiakkaan tarpeisiin. (Helppi & 

Paloheimo 2005, 34-35) 

 

Asiakkaan laatimien vaatimusten mukaan valmistetut tilaustuotteet sisältävät suuremman 

valmistusaikaisen riskin kuin yrityksen valmistamat katalogi-tuotteet. Tilaustuotteita myytä-

essä on tärkeää saada varmistettua, että ostaja sitoutuu maksamaan kaupan. Yleinen 

keino sitouttaa ostaja sovittuun kauppaan on pyytää tältä ennakkomaksua. Ennakko mak-

sun täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta ostaja ei helposti pystyy perääntymään tilauksestaan. 

Lisäksi ennakkomaksulla saadaan rahoitettua osa valmistusajan kustannuksista. (Kana-

nen 2009, 11) 

 

3.2 Asiakasriski 

Asiakasriski, jota kutsutaan myös luottoriskiksi, on aina hyvin olennainen riskitekijä, kun 

kauppaa käydään muilla kuin käteiskaupan ehdoilla. Asiakasriskiä esiintyy sekä ulko-

maan- että kotimaankaupankäynnissä ja sen minimoiminen on elintärkeää vientiyrityksille. 

Minimoimalla asiakasriski voidaan varmistaa, että tehdystä kaupasta saadaan sovittu 

maksu. Asiakasriskin minimoiseksi myyjän olisi pystyttävä arvioimaan ostajan maksukyky. 

Vientikaupassa ulkomaisen asiakkaan luottokyvyn arviointi on hankalampaa kuin koti-

maankaupassa, sillä ulkomaisten asiakkaiden maksukyvystä voi olla vaikeaa saada luo-

tettavia tietoja. Ulkomaalaisten asiakkaiden luottotietoja voi pyytä esimerkiksi heidän pan-

kiltaan, mutta kohdemaasta riippuen tiedot eivät välttämättä ole täysin paikkaansa pitäviä 

tai niiden tulkinta vaati erityisosaamista. Vientitoiminnassa onkin tärkeää osata pyytä vas-

taanottajan luottotiedot oikeista lähteistä. Asiakkaan luottotiedot eivät välttämättä aina 

kerro totuutta asiakasyrityksen nykyisestä maksukyvystä, sillä luottotiedot perustuvat aina 

menneisyyteen. Viejäyritys voi minimoida asiakasrikiä sopimalla ostajan kanssa oikeanlai-

sista maksuehdoista, joita ovat peruuttamaton remburssi tai ennakkomaksu. Jos ulkomai-

nen asiakas pystyy avaamaan remburssin, on sillä todennäköisesti kyky suoriutua mak-

suistaan. Toisaalta, jos asiakas ei pysty avaamaan remburssia, on yrityksen luottotie-

doissa todennäköisesti häiriöitä ja heidän kanssaan kaupankäynti on hyvin riskialtista. 

Mitä vähemmän asiakkaita vientiyrityksellä on, sitä suurempi vaikutus yhden asiakkaan 

maksukyvyttömyydellä liiketoimintaan on. Useampi asiakas hajauttaa luottoriskin vaiku-

tusta viejäyrityksen toimintaan. (Kananen 2009, 12) 
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Luottoriskin hallinta keinoja remburssin ja ennakkomaksun lisäksi ovat myös erilaiset va-

kuudet ja takaukset kuten pankkitakaus, Finnveran myöntämät takuut viennille sekä vienti-

saatavien myynti pankille tai rahoituslaitokselle. Lisäksi myös vakuutusyhtiöt myöntävät 

luottoriskiltä suojaavia vakuutuksia ja viejä yritys voi suojata niillä, joko yksittäisen kaupan 

tai kaikki vientisaatavansa. (Helppi & Paloheimo 2005, 45-46) 

 

3.3 Kuljetusriski 

Vientitoiminnassa tavaroiden kuljetusmatkat ovat usein pitempiä kuin kotimaan kaupassa 

ja toimitusajat voivat olla pitkiä, jolloin vietävät tuotteet altistuvat helpommin vahingoille. 

Pitkän välimatkan vuoksi kuljetusmuotoja voidaan joutua vaihtamaan väliterminaaleissa, 

jolloin lastin purku ja uudelleenlastaus voivat vahingoittaa tuotteita. Myös vientikuljetuksen 

kauttakuljetusmaat aiheuttavat riskin, sillä joissain maissa tavarat saattavat kadota hel-

posti. Kuljetusriskiä pystytään hallitsemaan vakuuttamalla lähetykset. Vakuutuksen mak-

saja määräytyy toimituslausekkeen mukaan. Toimituslauseke on viejän ja ostajan sovitta-

vissa ja se määrittää sen kuka vastaa tavaroista kuljetuksen eri vaiheissa. Vakuuttaminen 

lisää kuljetuskustannuksia, jolloin viejän täytyy laskea nämä kulut myyntihintaan. Pitkä kul-

jetusmatka saattaa myös hidastaa maksun suorittamista, sillä ostaja ei monestikaan ole 

halukas maksamaan kauppahintaa ennen kuin on vastaanottanut ostamansa tuotteet. 

(Kananen 2009, 12-13) 

 

Kansainvälisiä Incoterms-lausekkeita suositellaan käytettäväksi toimitusehtoina ulkomaan 

kaupassa. Incoterms-toimituslausekekokoelma kattaa tärkeimmät kansainväliset toimitus-

lausekkeet ja niitä laatiessa on pyritty ottamaan huomioon kaikki mahdolliset riskitekijät 

tavaran kuljetuksen aikana. Incoterms-toimituslausekkeiden tarkoitus on kuvata viejän ja 

tuojan velvollisuuksia sekä oikeuksia kuljetuksen eri vaiheissa ja pyrkiä pitämään molem-

pien osapuolten kuljetuksen aikaiset vastuualueet selkeinä. Toimituslausekkeen ollessa 

selkeä kaupan molemmille osapuolille, pystyvät viejä ja tuoja suojaamaan itsensä ris-

keiltä, jotka toimituslausekkeen mukaan heille kuuluvat. Incoterms-kokoelman on laatinut 

Kansainvälinen kauppakamari. Toimituslausekekokoelma on käytössä maailmanlaajui-

sesti ja sitä tulkitaan joka puolella saman lailla, jolloin kaupan molemmat osapuolet 

maasta riippumatta pystyvät luottamaan siihen, että valitun toimituslausekkeen mukaiset 

velvollisuudet ymmärretään ja toteutetaan oikein.  (Selin 2004, 151-152) 

 

3.4 Tavarariski    

Tavarariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa viety tai tuotu tuote-erä ei täytä määrältään tai 

laadultaan ennalta sovittuja ehtoja. Tavarariskin hallinta on hankalaa, sillä kansainväli-
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sessä kaupankäynnissä ostajan ja myyjän fyysinen etäisyys toisistaan on suuri, jolloin laa-

dunvalvonta on vaikeaa. Yleensä tavarariskin kantaa tuotteen ostaja, mutta ennalta sovi-

tut toimitusehdot voivat siirtää kuljetuksen aikaisen tavarariskin myyjälle. (Kananen 2009, 

13)     

 

3.5 Valuuttariski 

Valuuttariski syntyy aina, kun kaupan maksuvaluuttana käytetään valuuttaa, joka ei ole 

tuojan tai viejän kotivaluutta. Valuuttariski kasvaa sen mukaan, mitä pitempi maksuaika 

kaupalle on sovittu. Mitä pitempi maksuaika on, sitä suuremmin valuuttakurssit voivat 

muuttua, jolloin kaupasta saatava tuotto on mahdollisesti pienempi kuin kaupantekohet-

kellä on arvioitu. (Kananen 2009, 14) 

 

Valuuttakurssien muuttuvat jatkuvasti ja niiden heilahtelu voi olla suurta lyhyelläkin aikavä-

lillä, jolloin niitä on vaikea ennustaa. Valuutan arvon muutokset luovat riskin sekä viejälle, 

että tuojalle, jolloin molempien osapuolten on pyrittävä minimoimaan valuuttariski. On-

neksi valuuttariskiltä suojautumiseen on nykyisin monia erilaisia keinoja. Vientiyritys voi 

suojata itsensä valuuttariskiltä käyttämällä sisäisiä eli liiketoiminnallisia menetelmiä tai ul-

koisia menetelmiä, joita pankit tarjoavat. (Helppi & Paloheimo 2005, 47-48) 

 

Liiketoiminnallisia keinoja hallita valuuttariskiä ovat muun muassa laskutusvaluutan va-

linta, valuuttaklausuulit sekä riskilisä hinnoittelussa. Edellä mainitut keinot ovat sopimuk-

sellisia keinoja, joista voidaan sopia kaupanteon yhteydessä. Näitä keinoja käyttämällä 

yritys pyrkii vaikuttamaan omaan valuuttapositioonsa. Yksinkertainen tapa suojautua va-

luuttariskiltä viejän näkökulmasta on sopia kaupan laskutusvaluutaksi vientiyrityksen koti-

valuutta, jolloin ostaja kantaa valuuttariskin yksin. Kansainväliseen kauppasopimukseen 

voidaan myös lisätä valuuttaklausuuleja, joiden mukaan kauppahinta on sidoksissa en-

nalta määritettyyn valuuttakurssiin. Valuuttaklausuuleita on olemassa useita erilaisia ja ne 

riippuvat valuuttamarkkinoiden tilanteesta sopimushetkellä sekä molempien osapuolten 

tavoitteista. Esimerkiksi kauppasopimukseen voidaan kirjata valuuttaklausuuli, jonka mu-

kaan valuuttakurssin ylittäessä tai alittaessa ennalta sovitun rajan, ostaja tai myyjä mak-

saa toiselle osapuolelle syntyneen erotuksen sen mukaan kumpi tästä muutoksesta on 

hyötynyt. Viejä yritys voi käyttää myös riskilisää hinnoittelussaan, mikäli se katsoo markki-

natilanteen olevan itselleen riskipitoinen. Sisäisiä suojautumiskeinoja on kuitenkin nyky-

päivänä hankala käyttää, sillä kova kilpailu kansainvälisillä markkinoilla on johtanut sopi-

musehtojen kiristymiseen ja toiselle osapuolelle mahdollisesti epäedullisia ehtoja ei tar-

vitse hyväksyä. (Helppi & Paloheimo 2005, 48-49) 
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Viejäyritys voi suojata itsensä valuuttariskiltä myös pankkien tarjoamien suojaustuotteiden 

avulla. Näitä keinoja kutsutaan ulkoisiksi suojautumiskeinoiksi. Yksi ulkoisen suojautumi-

sen keino on valuuttatalletukset ja valuuttaluotot. Vientiyritys voi hankkia luottoa vieraassa 

valuutassa rahoittaakseen vientitoiminnan kulut ja ajoittaa luoton erääntymään samaan 

aikaan kun kaupasta on odotettavissa maksua. Näin vieraassa valuutassa saatu maksu 

voidaan käyttää valuuttaluoton suorittamiseen, jolloin valuuttakurssien muutoksesta ei 

synny tappioita. Vientiyritys voi myös avata pankkitilin vieraalle valuutalle, johon suoritus 

toteutuneesta kaupasta tehdään. Tällöin viejä voi siirtää valuuttasaatavien vaihtoa kotiva-

luuttaan tulevaisuuteen, jolloin valuuttakurssit voivat olla edukkaammat. (Helppi & Palo-

heimo 2005, 49) 

 

Pankit tarjoavat yrityksille erilaisia valuuttajohdannaisia, joita ovat muun muassa valuutta-

termiinit, valuuttaoptiot, sekä nettotermiini. Valuuttatermiini voi olla viejälle sopiva vaihto-

ehto, jos yrityksen tiedossa on valmiiksi tarkka summa saatavasta sekä varmistunut suori-

tuspäivä. Tällöin termiinin avulla valuuttakurssi kiinnitetään sovitulle tasolle, tiettynä ajan-

kohtana tapahtuvaan kauppaan. Termiinikaupasta sovittaessa on varmistettava ostetta-

van ja myytävän valuutan määrä, kaupantekohetki sekä käytettävä valuuttakurssi. Termii-

nikauppoja voidaan sopia jopa viiden vuoden päähän ja niitä voidaan tehdä kaikista ylei-

simmin käytetyistä kaupoista. Valuuttatermiinillä voidaan poistaa valuuttariski kokonaan, 

sillä ennalta sovittu valuuttakurssi ei muutu termiinin tekohetken ja maksun suorituspäivän 

välillä. Valuuttatermiiniä käytettäessä ei yritys myöskään voi hankkia voittoa valuuttakurs-

sien muuttuessa. (Helppi & Paloheimo 2005, 49-50) 

 

Valuuttaoptiota voidaan käyttää silloin kun valuuttakaupan toteutuminen on epävarmaa. 

Optio tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tehdä optioneräpäivänä valuuttakaupan ennak-

koon sovitulla valuuttakurssilla. Optio ei kuitenkaan velvoita yritystä tekemään valuutta-

kauppaa ennalta sovituilla ehdoilla, jos yritys ei sitä halua. Syitä jättää optio käyttämättä 

ovat valuuttakurssien muutos suosiolliseksi yrityksen kannalta tai toteutumaton kauppa 

vieraassa valuutassa. Pankki veloittaa aina optiosta preemion ostaja yritykseltä. Preemion 

suuruus riippuu siitä, millaiset ehdot pankin asiakasyritys optioon haluaa. Option pituus, 

ennalta sovittu lunastushinta sekä kurssien herkkyys vaihteluun vaikuttavat optiosta mak-

settavan preemion suuruuteen. Optiota käytetään yleensä lyhyellä aikavälillä toteutuvissa 

valuuttakaupoissa. Optiota voidaan hyödyntää riskienhallinnan optimointiin ja tilanteesta 

riippumattomaan, parhaan mahdollisen tuottoprofiilin luomiseen. (Helppi & Paloheimo 

2005, 50) 

 

Nettotermiini soveltuu tilanteisiin, jossa kaupanteko valuuttana käytetään vähemmän ke-

hittyneiden markkinoiden valuuttoja. Näitä valuuttoja ovat muun muassa Venäjän rupla ja 
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Brasilian reali. Nettotermiini toimii valuuttatermiinin tavoin eli ennakkoon sovitaan valuutta-

määrä ja päivämäärä, jolloin valuuttakauppa tehdään termiinissä määritellyllä kurssilla. 

Eräpäivänä rahat eivät liiku osapuolten välillä, vaan kauppa toteutetaan netottamalla va-

luuttasaatavat vaihdettavan valuuttakurssin mukaan. (Helppi & Paloheimo 2005, 50-51) 

4 Vientikaupan maksutavat 

Kansainvälisessä vientitoiminnassa käytettävä maksutavat jaetaan avoimiin maksuihin 

sekä asiakirjamaksuihin. Avoimiksi maksuiksi kutsutaan avointa luottoa, shekkiä ja mak-

sumääräystä. Avoimet maksut eivät ole sidoksissa itse tavaraan ja sen liikkumiseen kuten 

asiakirjamaksuissa. Asiakirjamaksuja ovat remburssit sekä perittävät. Asiakirjamaksut 

eroavat avoimista maksuista siinä, että niiden täytäntöönpanossa hyödynnetään doku-

mentteja kuten kuljetusasiakirjoja, joiden avulla maksua ja tavaran omistussuhdetta sää-

dellään. Haluttu maksuajankohta suhteessa tavaroiden kuljetukseen vaikuttaa siihen, min-

kälainen maksutapa on kaupalle sopivin. Esimerkiksi, jos viejä haluaa tavaroilleen ennak-

komaksun, sulkee se pois asiakirjamaksut, sillä ne ovat sidottuja tavaran kuljetukseen. 

Avoimet maksut soveltuvat kaikkiin tilanteisiin, sillä niiden kannalta ei ole väliä, onko tava-

rat toimituksessa vai ei. (Kananen 2009, 59) 

 

4.1 Avoin luotto  

Avoin luotto on yleisesti käytetty maksutapa silloin kun viejä luottaa täysin ostajaan. Avoin 

luotto toimii siten, että viejä toimittaa tavarat ostajalle ja tämä maksaa ne sovitun ehdon 

mukaisesti, esimerkiksi 30 tai 60 päivän kuluttua tavaroiden vastaanottamisesta. Avointa 

luottoa käytettäessä viejä kantaa koko riskin maksun saamisesta ja sitä ei suositella käy-

tettäväksi, ellei ostaja ole ennestään viejän tuntema yritys. Suositeltavaa on, että viejällä 

on selkeä kuva ostajan maksukyvystä ennen kuin tälle myönnetään luottoa. Ostajan kan-

nalta avoin luotto on erittäin edullinen maksutapa, sillä se mahdollistaa tavaroiden vas-

taanottamisen ja niiden tarkastamisen ennen maksua. Lisäksi ostajalla on mahdollisuus 

myydä tavarat eteenpäin omille asiakkailleen ennen kuin se suorittaa maksunsa viejälle. 

Avoimen luoton riskit kasvavat sen mukaan mitä pitempi maksuaika kaupalle on sovittu. 

Pitemmällä aikavälillä valuuttakurssit saattavat muuttua sekä viennin kohdemaan poliitti-

nen tilanne tai ostajan taloudellinen tilanne saattaa heikentyä, jolloin vaara luottotappiosta 

kasvaa. Jos ostaja jättää maksamatta kaupan, jää viejälle ainoaksi vaihtoehdoksi hakea 

saataviaan oikeusteitse. Ulkomailla oikeusteitse saatavien periminen on usein hankalam-

paa ja huomattavasti kalliimpaa kuin kotimaassa. Lisäksi luottotappiota syntyy, jos ostaja 

todetaan oikeudessa maksukyvyttömäksi. Avointa luottoa ei suositella vientikaupan mak-

sutavaksi kuin ainoastaan tilanteissa, joissa ostajan taloudellinen tilanne tunnetaan tar-
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kasti esimerkiksi useiden vuosien ajan jatkuneen yhteistyön myötä. Lisäksi samaan kon-

serniin kuuluville yrityksille tai ulkomaisille tytäryhtiöille voidaan myöntää luottoa, sillä nii-

den kanssa katsotaan viejällä olevan niin sanottu etuyhteys. Uusien ulkomaisten asiakkai-

den kanssa ei suositella käytettäväksi maksutavaksi avointa luottoa ja turvallisempaa olisi-

kin aina ehdottaa muuta maksutapaa kuten perittävää tai ennakkomaksua. (Kananen 

2009, 59-60) 

 

4.2 Ennakkomaksu 

Ennakkomaksu on riskeiltään täysin avoimen luoton vastakohta. Ennakkomaksu on vie-

jälle edullinen, sillä se saa varat käytettäväkseen ennen kuin kaupassa sovitut tavarat 

ovat toimitettu. Ennakon avulla viejä pystyy rahoittamaan omaa toimintaansa eikä sille 

synny luottoriskiä tai valuuttakurssien muutos riskiä. Ostaja joutuu kantamaan kaupan 

kaikki riskit, joita voivat olla muun muassa tavaran toimituksen viivästyminen, tuotteen 

huonolaatuisuus tai puutteelliset toimitusmäärät. Yleensä koko kauppasumman kattavaa 

ennakkomaksua ei käytetä kansainvälisessä liiketoiminnassa, vaan yleisesti ostaja mak-

saa osan kaupasta ennakkoon ja loput vasta kun on saanut ostamansa tavarat. Pyytä-

mällä ennakkomaksua osalle kauppahinnasta, pystyy viejä varmistamaan ostajan si-

toumuksen kauppasopimukseen. Ostajan täydellinen sitoutuminen sovittuun kauppaan on 

erityisen tärkeää esimerkiksi räätälöityjä tilaustuotteita valmistavalle viejälle, sillä niiden 

myyminen toiselle asiakkaalle saattaa olla hankalaa. Ennakkomaksua suositellaan käytet-

täväksi silloin, kun viejä epäilee ostajan maksukykyä tai halua tai, jos viennin kohdemaa-

han liittyy taloudellisia ja poliittisia riskejä. Ennakkomaksua käyttävät yleisesti yritykset, joi-

den tuotteet ovat todella kysyttyjä, ainutlaatuisia tai yrityksellä on monopoliasema markki-

noilla. Haluttujen tai vaikeasti saatavilla olevien tuotteiden viejät ovat etulyöntiasemassa 

markkinoilla, verrattuna ostajaan, jolloin viejä pystyy määrittelemään maksutavan. Kovasti 

kilpailluilla markkinoilla ennakkomaksua on hankalampi pyytää, sillä ostaja voi helposti et-

siä toisen toimittajan, joka suostuu ostajalle edullisempiin maksuehtoihin. (Kananen 2009, 

61-62) 

 

4.3 Perittävä 

Perittävä toimii siten, että viejä antaa pankilleen tehtävä periä kauppasaatava silloin, kun 

viedyt tavarat ovat toimitettu hyväksytysti vastaanottajalle ja kuljetuksesta on näyttönä toi-

mitusasiakirja. Kuljetusasiakirja valtuuttaa ostajan tavaranhaltijaksi ja ostaja saa sen 

omalta pankiltaan kaupasta sovittua maksua vastaan. Viejällä on suuri riski perittävää 

käytettäessä, sillä ostaja voi päättää hyväksyykö se toimitetun tavaraerän ja lunastaako 

se tavarat sovittuun hintaan. Jos ostaja ei suostu lunastamaan tavaroita, jäävät ne viejän 

omistukseen ja niiden takaisin tuonti ja mahdollisen uuden ostajan löytäminen ovat kalliita 



 

 

11 

ja joskus jopa mahdottomia vaihtoehtoja. Perittävä sopii maksuehtona ainoastaan tavaroi-

den vientiin, eikä sitä suositella käytettäväksi kuin ainoastaan tuotteille, joille on kaupan 

peruuntuessa mahdollista löytää uusi ostaja. (Kananen 2009, 64)  

 

Joissain maissa kaupankäyntitavat voivat vaatia perittävän käyttöä, sillä remburssin tai 

muiden maksutapojen käyttö ei ole mahdollista. Viejän on aina varmistettava, että ostajan 

luottotiedot ovat kunnossa ennen kuin perittävän käytöstä sovitaan. Näin viejä pystyy var-

mistamaan ostajan maksukyvyn ja välttyy yllätyksiltä toimituksen yhteydessä. Luottotieto-

jen tarkistus voi kuitenkin osoittautua hankalaksi, koska kaikista maista ei ole saatavilla 

yhtä luotettavia luottotietoja kuin Suomesta tai muista Pohjoismaista. Asiakasriskin lisäksi 

viejän on otettava huomioon maariski, joka voi vaikuttaa perittävän lunastamiseen. Vaikka 

ostaja olisi valmis maksamaan kaupasta sovitun hinnan perittävän ehtojen mukaan, voi 

kohdemaan poliittinen tilanne vaikeuttaa esimerkiksi kauppavaluutan saantia, jolloin ostaja 

ei pysty suorittamaan maksua. Viejän tulee myös laatia kuljetusasiakirjat tarkasti ja huomi-

oida, että ostajaa ei tule merkitä kuljetuksen vastaanottajaksi. Perittävän tarkoituksena on, 

että ostaja saa tavarat itselleen vasta, kun se on suorittanut maksun perintää hoitavalle 

pankille ja jos lähetys toimitetaan suoraan ostajalle, jää pankki pois välistä ja ostaja saa 

tavarat ilman maksua. (Kananen 2009, 65) 

 

Perittävä on kuluiltaan edullinen viejälle verrattuna remburssiin, sillä pankin tekemät toi-

menpiteet ovat melko vähäiset, jolloin niistä ei synny kuluja samalla tavoin kuin remburs-

sista. Taloudellisesti perittävä ei ole viejän kannalta kovinkaan edullinen, sillä pääoma on 

sidottuna tavaroihin aina siihen asti, kunnes ostaja lunastaa tavarat pankilta. Myös mah-

dollinen riski siitä, että ostaja ei suostu vastaanottamaan lähetystä ja täten jättää kaupan 

maksamatta, luo taloudellisesti epäedullisen tilanteen viejälle. Syy miksi ostaja jättää tava-

rat lunastamatta voi johtua siitä, että markkinoilla on tapahtunut muutoksia, jonka vuoksi 

toimitettavien tavaroiden hinnat ovat laskeneet ja ostaja saakin ne halvemmalla jostain 

muualta. Mitä pitempi aikajakso toimituksen ja lunastamisen väliin jää, sitä suuremmaksi 

asiakas- ja maariskikasvavat. Tämä johtuu siitä, että markkinahinnat, poliittinen tilanne tai 

valuuttakurssit voivat heilahtaa voimakkaasti. Pankki ei kanna minkäänlaista riskiä mak-

sua perittäessä, jonka vuoksi pankkikulut ovatkin pienemmät verrattuna remburssiin. (Ka-

nanen 2009, 65-66) 

 

Viejän kannattaa ehdottaa perittävän käyttöä sellaisissa tilanteissa, joissa ostaja haluaisi 

avointa luottoa, mutta viejä ei haluaisi suostua tähän. Perittävää käytettäessä ostajan oi-

keudet pysyvät melko samoina kuin avointa luottoa käytettäessä, mutta viejän riskit piene-

nevät. Lisäksi perittävässä voidaan käyttää apuna vekseliä, jonka avulla ostaja voidaan 
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sitouttaa kauppaan. Perittävä itsessään ei ole vielä tarkka maksumuoto vaan se on yleis-

nimitys. Perittävästä käytössä olevat yleisimmät muodot ovat D/P ja D/A. D/P tarkoittaa 

Documents against payments ja se toimii siten, että ostaja maksaa tavarat heti niiden saa-

vuttua saadakseen tavaran hallintaan oikeuttavat kuljetusdokumentit itselleen. Pankit 

käyttävät tästä maksumuodosta myös nimitystä cash against documents. D/A taas tarkoit-

taa Documents against acceptance ja tässä maksumuodossa ostaja hyväksyy maksuun 

liittyvän vekselin, joka sitouttaa ostajan välillisesti maksuun. Hyväksymällä vekselin, ostaja 

saa maksuaikaa vekselissä mainittuun eräpäivään saakka. (Kananen 2009, 66-68) 

 

Viejän on tärkeä ymmärtää, että pankki ei ole vastuussa perittävään liittyvien asiakirjojen 

oikeellisuudesta, eikä se myöskään tarkasta niitä. Pankki toimii juuri sen mukaan, kuinka 

toimeksianto perittävästä on heille annettu. Myös ostajan tulee tiedostaa tämä, sillä pankki 

ei vastaa ostajalle mahdollisista puutteista lähetyksen sisällössä. (Selin 2004, 145-146) 

 

 
Kuvio 1. Perittävän kulku (Logistiikanmaailma 2016.) 

 

4.4 Remburssi 

Remburssi, joka tunnetaan myös nimellä L/C (Letter of Credit), on maksutavoista kaikkein 

turvallisin, mutta myöskin eniten työtä vaativa. Remburssia voidaan pitää turvallisena 

maksuehtona niin viejän kuin ostajankin kannalta. Molempien osapuolten pankit ovat 

myös vahvasti mukana remburssissa. (Selin 2004, 147) 

 



 

 

13 

Viejä vaatii remburssin käyttöä yleensä silloin, kun se ei luota ostajan maksukykyyn tai se 

pitää maariskiä todella korkeana. Rembursseja on olemassa monia erilaisia, jolloin ne so-

pivat eri tilanteisiin, joita kansainvälisessä kaupankäynnissä voi tulla vastaan. Remburssi-

menettely on kuitenkin usein hidasta ja vaatii kaikilta osapuolilta paljon tarkkaa työtä. Pan-

kit ottavat vastuun remburssiin liittyvästä maksusta, jonka vuoksi ne seuraavatkin tarkasti, 

että kaikki pienetkin yksityiskohdat on laadittu oikein ja niitä noudetaan. Pankki voikin hy-

lätä remburssiin liittyvän asiakirjan esimerkiksi väärin kirjoitetun osoitteen vuoksi. Rem-

burssimenettelyssä on aina mukana vähintään ostajan sekä viejän pankit, jotka valvovat, 

että remburssiasiakirjoissa olevia ehtoja noudatetaan. Pankkien suuri rooli remburssime-

nettelyssä nostaa kulut korkeiksi, jonka vuoksi remburssi on kuluiltaan kaikista kallein 

maksamismuoto niin viejälle, kuin ostajallekin. (Kananen 2009, 69-70) 

 

Viejä ja ostaja sopivat remburssin käytöstä kauppasopimuksessa. Ostajan tehtävä on 

aloittaa remburssimenettely ja sen tulee avata remburssi omassa pankissaan viejän hy-

väksi. Pankki, jossa remburssi avataan, varmistaa aina avaajan maksukyvyn, jotta pan-

kille itselleen ei koidu luottoriskiä sen ollessa vastuussa remburssimenettelystä. Kyky 

avata remburssi kertoo siitä, että ostajan luottotiedot ovat kunnossa ja viejälle se on viesti 

luottoriskin poistumisesta. Kun remburssi on avattu, aloittaa viejä kauppasopimuksen vaa-

timat toimet. Viejän tehtävänä on hankkia kuljetukseen liittyvät dokumentit, joista tärkein 

on tavaranhallintaan oikeuttava kuljetusasiakirja. Viejä saa kuljetusasiakirjan rahdinkuljet-

tajalta, kun se luovuttaa tavarat toimitettavaksi. Toimitusasiakirjojen avulla viejä saa pan-

kilta kauppasopimuksen mukaisen maksusuorituksen. Ennen suoritusta pankki kuitenkin 

tarkistaa sille toimitetut dokumentit ja puutteellisiin dokumentteihin voidaan tehdä vielä 

korjauksia. Yleisesti muutosten tekeminen remburssimenettelyn aikana on kuitenkin to-

della hankalaa. (Kananen 2009, 70) 

 

Remburssin avulla pystytään minimoimaan sekä viejän, että ostajan riskejä, mutta täysin 

riskeiltä suojaava se ei ole. Viejää remburssi suojaa tehokkaasti, mutta ostajalle jää riski 

toimitettavan tavaran laadusta ja oikeellisuudesta. Vaikka pankit seuraavat tarkasti, että 

remburssimenettely sujuu sovittujen ehtojen mukaan, eivät ne vastaa lähetyksen sisältöön 

liittyvistä puutteista. Ostajalle ainoa vaihtoehto varmistaa lähetyksen sisällön laatu ja oi-

keudellisuus, on käyttää ulkopuolista tavarantarkastuspalvelua. Ostaja voikin vaatia tar-

kastustodistuksen lisättäväksi remburssimenettelyssä vaadittaviin asiakirjoihin. Viejän ai-

noa riski piilee sen omassa kyvyssä toteuttaa remburssimenettelyn vaatimat ehdot. Liian 

tiukka aikataulu tai sopimustekninen yksityiskohta, jota viejä ei pysty toteuttamaan, voi 

kaataa remburssista tehdyn sopimuksen. Viejän täyttäessä omat velvollisuutensa moit-

teetta, se saa kauppasopimuksen mukaisen maksun tavaroilleen, sillä viejän pankki on si-

toutunut maksamaan sovitun summan ehtojen toteutuessa. Tähän eivät vaikuta ostajan 
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tai tämän pankin maksukyky. Jos kuitenkin viejä ei pysty esittämään pankilleen sopimus-

ehtojen mukaisia asiakirjoja tai se toimittaa ne myöhässä voi maksu jäädä saamatta ja 

kauppasopimus purkautua. Remburssin purkautuessa, viejälle jää kuitenkin omistusoi-

keus valmistamiinsa tuotteisiin, jolloin se voi myydä ne jollekin toiselle ostajalle. Kun rem-

burssia on käytetty oikein, ei ostajalla ole mahdollisuutta saada tavaroita itselleen ennen 

kuin viejä on saanut maksun kaupasta. (Kananen 2009, 70-71) 

 

Remburssin käytöstä sovitaan myyjän ja ostajan välisessä kauppasopimuksessa. Rem-

burssi toimii kuitenkin irrallisena kauppasopimuksesta ja remburssisopimuksessa osapuo-

lia ovat myyjä, ostaja sekä viejän ja ostajan pankit. Remburssimenettely on ollut pitkään 

käytössä oleva maksuehto ja vaikka menettely ei itsessään ole kansainvälinen kauppa-

laki, ovat sen toiminta käytännöt vakiintuneet ja ne tunnetaan maailman laajuisesti. (Kana-

nen 2009, 71-72) 

 
Kuvio 2. Remburssin kulku (Logistiikan maailma 2016) 

 

4.4.1 Remburssin eri muodot 

Peruuttamatonta, vahvistettua remburssia, joka on viejälle kaikista edullisin muoto, suosi-

tellaan käytettäväksi aina, kun maksunsaantiin liittyy asiakas- tai poliittinen riski. Kun rem-

burssimenettelystä on sovittu kauppasopimuksessa, tuojan eli ostajan tehtävänä on eh-

dottaa omalle pankilleen kauppasopimuksen ehtojen mukainen remburssin avaus. Rem-

burssimenettelyssä vaadittavista dokumenteista on ostajan ja myyjän syytä neuvotella 
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huolella. Tärkeää on huomioida, että viejällä on todellinen mahdollisuus hankkia vaaditta-

vat asiakirjat ja, että niiden hankintaan annettu aikataulu ei ole liian tiukka. Mitä useampia 

dokumentteja remburssiehdoissa vaaditaan, sitä suurempi riski on, että jokin viejän toimit-

tamista dokumenteista ei täytä ehtoja ja remburssimenettely pysähtyy. Viejälle on varat-

tava kohtuullisesti aikaa hankkia asiakirjat sekä toimittaa tavarat, jotta remburssiprosessi 

ei epäonnistu. (Kananen 2009, 73-77) 

 

Remburssin avaava pankki tarkastaa ensimmäiseksi tuojan luottotiedot ja harkitsee rem-

burssin avausta esitettyjen ehtojen perusteella. Jos tuojan luottotiedot ovat kunnossa tai 

se pystyy muilla pankin hyväksymillä tavoilla osoittamaan maksukykynsä, antaa pankki 

ostajalle luottoa esitetyn summan verran. Remburssia avatessa tuojan täytyy myös tar-

kastaa, että avattava remburssi on kauppasopimuksen ehtojen mukainen. Vahvistettu 

remburssi tarkoittaa, että viejän pankki on myös takuussa maksusta. Viejälle tämä on erit-

täin tärkeää, sillä täyttäessään remburssissa vaadittavat ehdot, hän saa maksun omalta 

pankiltaan, vaikka ostaja tai tämän pankki ei olisikaan maksukykyinen. Viejän pankki kui-

tenkin, tarkistaa ennen maksusitoumuksen antamista, että tuojan pankki luotettava ja 

tuontimaahan ei liity suurta riskiä. Viejän saadessa remburssin, täytyy sen välittömästi tar-

kastaa, että remburssiehdot ovat kauppasopimuksen mukaisia ja, että ne ovat mahdollisia 

toteuttaa. Jos viejä löytää remburssiehdoista kohtia, jotka poikkeavat kauppasopimuk-

sesta, on sen pyydettävä tuojaa korjaamaan ne. Mahdolliset muutokset tulee myös hyväk-

syttää remburssin avaavassa pankissa, jotta ne astuvat virallisesti voimaan. Muutoksista 

tulee myös laatia dokumentaatio. (Kananen 2009, 73-77) 

 

Kun remburssin ehdot ovat selvät, täytyy viejän aloittaa toimituksen valmistelu ja vaadittu-

jen dokumenttien hankkiminen. Hankittuaan vaaditut dokumentit, tulee sen esittää ne 

omalle pankilleen. Suositusten mukaan dokumentit on esitettävä viejän pankille viimeis-

tään viikkoa ennen luoton erääntymistä. Näin viejä varmistaa, että pankilla on tarpeeksi 

aikaa tarkastaa ja hyväksyä remburssiehdoissa vaaditut asiakirjat. Kansainväliset rem-

burssisäädökset velvoittavat pankkia tarkastamaan ja varmistamaan sille esitetyt remburs-

siasiakirjat seitsemän työpäivän kuluessa. Viejän olisi kuitenkin hyvä luovuttaa vaaditut 

asiakirjat pankille mahdollisimman hyvissä ajoin, jolloin puutteisiin tai virheisiin ehditään 

tehdä korjauksia, jos niitä ilmenee. Kun kauppasopimuksessa sovitut tuotteet on luovu-

tettu kuljetukseen ja viejä on toimittanut vaaditut asiakirjat pankille, maksaa pankki sovitun 

summan viejälle. Jos pankille toimitetuissa dokumenteissa ilmenee puutteita tai virheitä, 

voi viejä vielä yrittää korjata niitä ennen luoton erääntymispäivää. Kaikkia puutteita ei kui-

tenkaan pystytä korjaamaan sen jälkeen, kun tavarat ovat luovutettuna rahdinkuljettajalle. 

Tällaisia puutteita ovat esimerkiksi virhe tavaran tarkastustodistuksessa. Jos remburssieh-
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doissa määritetty aika ei riitä korjausten tekemiseen, voi viejä anoa lisäaikaa itselleen. Li-

säajan myöntäminen onnistuu usein, jos kyseessä on pieni virhe asiakirjoissa kuten kirjoi-

tusvirhe toimitusosoitteessa. Lisäaika pidentää kaupan toteutumista, jonka vuoksi ostajalla 

on oikeus vaatia tarvittaessa hinnan alennusta toimitettavasta tavaraerästä. (Kananen 

2009, 73-77) 

 

Kun viejän pankki on hyväksynyt vaaditut asiakirjat, luovuttaa se ne ostajan pankille, joka 

myös tarkastaa ne omalta osaltaan. Jos ostajan pankki löytää sille luovutetuista asiakir-

joista virheitä, jotka eivät ole remburssiehtojen mukaisia, voi se kieltäytyä maksamasta so-

vittua kauppasummaa viejän pankille vedoten sen huolimattomaan toimintaan. Asiakirjo-

jen vastatessa sopimusta, luovuttaa remburssin avauksen tehnyt pankki dokumentit tuo-

jalle tarkistettavaksi. Tuojalle tärkein asiakirja on tavaroiden hallintaa oikeuttava doku-

mentti, joka on yleensä kuljetusasiakirja. Ostaja saa vielä itse tarkastaa sille annetut doku-

mentit ja, jos hän löytää niistä puutteita, voi hän kieltäytyä maksamasta sovittua summaa 

pankilleen. Ostajan kieltäytyessä maksamasta, pankit joutuvat kantamaan luottotappion, 

sillä vahvistetun remburssin ehtojen mukaisesti, viejä saa maksunsa omalta pankiltaan 

heti kun tämä on hyväksynyt viejän toimittamat asiakirjat. Koska pankit joutuvat kanta-

maan luottotappioriskin virheellisesti hyväksyttyjen asiakirjojen osalta, pyrkivät ne tarkas-

tamaan niille luovutetut asiakirjat todella tarkasti. Viejän pankki voi kieltäytyä hyväksy-

mästä sille toimitettuja dokumentteja ja sen kautta kieltäytyä maksusta, hyvinkin pienten 

kirjoitusvirheiden vuoksi, sillä virheitten myötä pankin riski jäädä ilman maksua kasvaa. 

(Kananen 2009, 73-77) 

 

4.4.2 Käteis- ja aikaremburssi 

Käteisremburssi toimii siten, että tuoja maksaa kauppasopimuksen mukaisen hinnan 

omalle pankilleen remburssin avaamisen yhteydessä. Viejä taas saa maksun heti kun se 

on toimittanut vaaditut asiakirjat omalle pankilleen. Aikaremburssissa käytetään vekseliä 

rahoitusinstrumenttina, jonka mukaan remburssin avaava tuoja saa maksu aikaa omalta 

pankiltaan vekselin ehtojen mukaisesti. Molemmat remburssi muodot voivat olla peruutta-

mattomia tai peruutettavissa sekä vahvistettuja tai vahvistamattomia. (Kananen 2009, 78) 

 

4.4.3 Peruuttamaton remburssi 

Peruuttamaton remburssi tarkoittaa, että remburssi ehtoihin tehtäviin muutoksiin vaadi-

taan sekä viejän, että tuojan hyväksyntä. Tällä turvataan kauppasopimuksen molempia 

osapuolia eikä kumpikaan voi muuttaa sovittuja ehtoja mielivaltaisesti omien etujensa mu-

kaiseksi. Kansainvälisessä liiketoiminnassa käytetään pääsääntöisesti aina peruuttamat-

tomia rembursseja, jolloin vältytään heikomman osapuolen sortamiselta. Jos remburssin 
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muotoa ei ole määritelty ja ehdoista syntyy kiistaa, noudatetaan sopimuksen tulkinnassa 

tiukimpia ehtoja eli määrittelemättömät remburssit tulkitaan peruuttamattomiksi. (Kananen 

2009, 78) 

 

4.4.4 Peruutettavissa oleva remburssi  

Peruutettavissa oleva remburssi on viejän kannalta todella riskialtis, sillä remburssinehtoja 

saa muokata yksipuolisesti ennen, kuin vaaditut dokumentit on hyväksytty viejän pan-

kissa. Tämä mahdollistaa sen, että ostaja voi muokata remburssin ehtoja vielä senkin jäl-

keen, kun viejä on jo luovuttanut myymänsä tavarat kuljetukseen, mutta ei ole vielä ehtinyt 

esittää vaadittuja asiakirjoja hyväksytysti pankilleen. Muuttuneisiin ehtoihin vedoten, os-

taja voi vaatia remburssin peruuttamista, jolloin viejälle syntyy luottotappiota. Ostajalle pe-

ruutettavissa oleva remburssi on edullinen, sillä se voi perua remburssin vielä viime het-

killä, jos hän kokee saavansa esimerkiksi samat tuotteet muualta halvemmalla. Viejän ei 

kannata koskaan suostua peruutettavissa olevaan remburssiin, sillä se ei tuo hänelle rem-

burssille ominaista maksuvarmuutta. Peruutettavissa olevaa remburssia kannattaa käyt-

tää ainoastaan kaupoissa, joissa molemmat osapuolet ovat etuyhteydessä toisiinsa. Näitä 

ovat esimerkiksi samaan konserniin kuuluvien yritysten väliset kaupat. (Kananen 2009, 

79) 

 

4.4.5 Vahvistamaton remburssi 

Tässä remburssi muodossa ainoastaan avaava pankki on sitoutunut maksamaan oman 

osuutensa ja viejän pankki ei ota vastuuta maksun suorittamisesta. Vahvistamatonta rem-

burssia käytetään yleensä silloin, kun tuontimaan lainsäädäntö ei mahdollista vahvistetun 

remburssin käyttöä. Tämän kaltainen lainsäädäntö johtuu siitä, että vahvistetun remburs-

sin käyttö koetaan maassa epäluottamuslauseena sen omien pankkien luotettavuutta koh-

taan. Jos viejä joutuu käyttämään vahvistamatonta remburssia, kannatta sen yhdessä 

oman pankkinsa kanssa varmistaa viennin kohdemaan pankkien todellinen luotettavuus. 

(Kananen 2009, 79) 

 

4.4.6 Suora remburssi 

Suoran remburssin ehtoihin kuuluu, että viejän tulee toimia suoraan tuojan pankin kanssa. 

Suorassa remburssissa viejän tulee esittää vaaditut asiakirjat suoraan remburssin avan-

neelle pankille, joka maksaa sovitun kauppasumman viejälle. Tämä remburssimuoto on 

kuitenkin riskialtis viejälle, joka ei tunne tarkasti tuojan pankkia tai vientimaan käytäntöjä. 

Suoralla remburssilla pystytään säästämään kustannuksissa, sillä remburssin avauksen ja 
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viejän toimittamien asiakirjojen hyväksymisen suorittaa vain yksi pankki. Ulkoimaiset pan-

kit saattavat toimia kuitenkin hyvin eri tavoin kuin kotimaiset, jolloin ristiriita tilanteita voi 

syntyä viejän ja pankin välille. Ristiriita tilanteiden selvittäminen ulkomaisen pankin kanssa 

on monin verroin hankalampaa ja huomattavasti kalliimpaa kuin kotimaisen pankin 

kanssa, jonka vuoksi suoraa remburssia ei suositella vientitoiminnassa käytettäväksi. Ylei-

simmin suoraa remburssia käytetään USA:n sisäisessä kaupankäynnissä, jolloin toiminta-

tavat ovat molemmille osapuolille tuttuja ja pankin luotettavuudesta on saatavilla tietoa 

helpommin. (Kananen 2009, 79) 
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5 Viennin rahoitus 

5.1 Factoring 

Jos kauppasopimuksessa on ostajalle annettu maksuaikaa toimituksen jälkeen, voi viejä 

joutua rahoitusvaikeuksiin, koska sen omat varat ovat olleet sidottuina tuotantoon ja mate-

riaalien hankintaan. Viejällä on omat maksuvelvollisuudet tavarantoimittajille ja alihankki-

joille, joille pitää yleensä maksaa aikaisemmin kuin, mitä vientikaupasta saadaan rahavir-

taa takaisin. Viive vientikaupan toteutumisen ja maksun saamisen välillä voidaan täyttää 

myymällä vientisaamiset siihen erikoistuneelle rahoitusyhtiölle. Yksi tällainen muoto on 

factoringrahoitus. Factoring toimii siten, että viejä saa rahoitusyhtiöltä heti 80% kauppa-

summasta itselleen ja loput kun ostaja maksaa laskun, mutta siitä vähennetään rahoitus-

yhtiön kulut ja palkkiot. Ostajan jättäessä laskun maksamatta, palauttaa rahoitusyhtiö las-

kun taikaisin viejälle. Factoring-rahoitusyhtiöt hankkivat vakuutensa toimintavolyymista, 

jolloin he eivät maksa koko summaa viejälle ennekuin ostaja on maksanut laskun. Vakuu-

tena toimii siis 20% kaupan loppusummasta. Factoringin avulla voidaan nopeuttaa vienti-

saamisten maksatusta. Factoring on kuitenkin myös kuluiltaan suhteellisen kallis rahoitus-

muoto. Factoring menettelyn avulla viejä voi siirtää osan riskistä rahoitusyhtiölle, mutta ra-

hoitusyhtiöt harvoin suostuvat tekemään sopimusta epäluotettavan ostajan saamisista. 

Riskin hajauttamiseksi voidaan käyttää kahta eri rahoitusyhtiötä, kotimaista sekä ulko-

maista. Tässä menettelyssä kotimainen factoringyhtiö myy saatavat ulkomaiselle rahoitus-

yhtiölle, joka tuntee paremmin kohdemaan markkinat ja pystyy näin perimään saatavia te-

hokkaammin. Tämä on kuitenkin huomattavasti kalliimpi menettelymuoto, kuin se että 

viejä myy saatavansa kotimaiselle rahoitusyhtiölle, joka hoitaa saatavien perinnän. (Kana-

nen 2009, 99) 

 

Factoring-toiminta on vientiyritykselle laskutuksen ulkoistamistoimenpide. Sitä voidaan 

verrata huolintaliikkeen käyttöön tavaroiden viennissä. Huolintaliikettä käyttäessä viejä ul-

koistaa tavaroiden kuljetuksen ja vientidokumenttien hoitamisen huolitsijalla. Samalla ta-

voin factoringissa viejä ulkoistaa laskutuksen ja saatavien perinnän rahoitusyhtiölle. Mo-

lemmista ulkoistamismenettelyistä syntyy kuitenkin kuluja viejälle. Factoringyhtiön tarjo-

amiin palveluihin voi vientisaamisten perinnän lisäksi kuulua myös riskiarviot ja riskeiltä 

suojaaminen. Yleensä vientiyritykset haluavat tehdä pitempiaikaisen sopimuksen rahoitus-

yhtiön kanssa, joka kattaa kaikkien tulevaisuudessa syntyvien vientisaamisten perimisen. 

Joskus factoring-menettely voi herättää epäilyjä myyjän vakavaraisuudesta ostajayrityk-

sessä. Sen vuoksi saamisten perintä voidaan hoitaa myös siten, että factoring käytäntö ei 

tule esille, mutta tämä vaatii erityisjärjestelyjä. (Kananen 2009, 100) 

 



 

 

20 

5.2 Forfaiting  

Forfaitingin ero factoring-menettelyyn on se, että forfaiting-menettelyn kohteena on 

yleensä yksi suuri kauppa, jolle on sovittu pitkä maksuaika, kun taas factoringissa on kyse 

koko laskutuksen ulkoistamisesta. Forfaiting-menettelyssä viejä saa koko kauppasumman 

rahoitusyhtiöltä, kun taas factoringissa viejä saa ensin 80%, jonka jälkeen lopuista saata-

vista vähennetään kulut sen jälkeen, kun ostaja on maksanut kaupan. Forfaitingissa rahoi-

tusyhtiöllä ei ole takautumisoikeutta sovittuun kauppahintaan, jos ostaja ei pysty maksa-

maan kauppaa. Viejä saa siis pitää rahoitusyhtiöltä saamansa summan, vaikka ostaja jät-

täisi laskun maksamatta. Forfaiting onkin riskienhallinnan kannalta turvallinen vaihtoehto, 

sillä se kattaa niin asiakas- ja maariskin, kuin myös kurssi- ja korkoriskitkin. Forfaitingia 

tarjoavien rahoitusyhtiöiden toiminta perustuu riskittömillä instrumenteilla käytävään kaup-

paan. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja on antanut vakuuden, kuten pankkitakauksen, 

kauppahinnan maksamisesta. Rahoitusyhtiöt eivät tarjoa forfaitingia, jos he näkevät pie-

nenkin riskin jäädä ilman maksua. (Kananen 2009, 100-101) 

 

5.3 Vientiluottolaitokset 

Kansainvälisillä markkinoilla toimii monia todella suuria, mutta yleisesti vähän tunnettuja 

vientiluottolaitoksia. Nämä luottolaitokset ovat erikoistuneet vientiyritysten rahoittamiseen. 

Arvioidaankin, että jopa 10 % maailman kaupasta on vientiluottolaitosten rahoittamia. 

Vientiluottolaitoksia arvioidaan olevan noin 200 kappaletta ja ne toimivat noin sadassa eri 

maassa. Vientiluottolaitosten merkitys kansainvälisen kaupan kehityksessä on ollut mer-

kittävä ja niiden rahoitusvolyymi ohittaa muun muassa Maailman Pankin ja Aasian Kehi-

tyspankin kaltaiset suurrahoittajat. Vientiluottolaitokset ovat pääsääntöisesti valtiovallan 

omistuksessa ja ne ovat pitkälti omalle alalleen erikoistuneita pankkeja. Näiden pankkien 

tarjoamiin palveluihin kuuluvat lainojen, takuiden, vakuutuksien ja teknisen avun tarjoami-

nen vientiyrityksille. Pankeilla on merkittävä rooli poliittisten sekä kaupallisten riskien kat-

tajina. Vientiluottoihin erikoistuneet pankit saavat varansa kotimaisilta sekä ulkomaisilta 

lainamarkkinoilta. Vientiluottolaitokset eroavat perinteisistä pankeista siinä, että ne tarjoa-

vat monesti pitempi aikaisempaa rahoitusta, kuin perinteiset pankit, jotka tarjoavat lyhytai-

kaisia vientilainoja riskienhallinnan vuoksi. Laina-ajan pidentyessä sen riskit myös kasva-

vat, jolloin perinteiset pankit eivät halua tarjota pitkäaikaista rahoitusta viennille. Vientiyri-

tys pystyy hakemaan lainaa tai takuita suoraan vientiluottolaitokselta tai sitten epäsuorasti 

kaupallisten pankkien välityksellä. Epäsuora lainan tai takuun hakeminen tapahtuu siten, 

että kaupallinen pankki saa lainan tai takuun vientiluottolaitokselta ja se myöntää sen 

eteenpäin vientiyritykselle. Vientiluottolaitoksille on tavanomaista, että ne rahoittavat vä-

hemmän perinteisiä vientiyrityksiä. (Kananen 2009, 101) 
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5.3.1 Poliittisten ja maariskien arviointi 

Vientiluottojen sekä takuiden myöntämisen pohjana ovat kohdemaiden sekä luototettavien 

yritysten riskiarviot, joiden avulla puntaroidaan kohteen maksukykyä. Vientiluottolaitokset 

tekevät riskianalyysejä vientimaista ja niiden avulla pyritään vähentämään maariskistä joh-

tuvia luottotappioita. Kohdemaan riskitaso määrää sen saako vientiyritys hakemaansa 

luottoa ja minkä hintainen luotto on. Riskiluokitusta arvioitaessa tarkastellaan kohdemaan 

julkisten hankkijoiden kaupallista riskiä sekä poliittisia riskejä. Julkisten hankkijoiden kau-

pallisia riskejä ovat ostajan maksukyvyttömyys sekä pitkäaikaiset maksurikkomukset. Po-

liittisia riskejä taas ovat sotariskit kuten sisällissota, valtiovallan väliintulo kuten esimerkiksi 

pakko-otot ja takavarikointi, vientikiellot, joita ovat muun muassa vientilisenssi peruminen 

tai erilaiset vientirajoitukset. Myös tuontikiellot kuten kohdemaan tuontirajoitukset ovat po-

liittinen riski. Myöskin valuuttariskiä arvioidaan, kun lasketaan kohdemaan poliittista riskiä. 

Ulkomaisen valuutan saantivaikeudet tai muut erilaiset rahaliikenteeseen liittyvät rajoituk-

set nostavat kohdemaan poliittista riskiä. Yleisesti vientiluottolaitokset eivät tarjoa luottoa 

korkean riskin maihin kohdistuvalle viennille. (Kananen 2009, 102-104) 

 

5.3.2 Asiakasriskien arviointi 

Asiakasriski vaikuttaa maksujen saamiseen yhtä oleellisesti, kuin maariskikin. Maariski 

vaikuttaa kuitenkin aina riippumatta asiakasriskistä. Lähes olematon maariski ei kuiten-

kaan poissulje mahdollista asiakasriskiä. Kohdeyritysten luottokelpoisuutta arvioidaan sa-

moilla menetelmillä kuin kohdemaitakin. Painotuksia ja luokituksia asiakasriskeille on ole-

massa monia, mutta niillä on yhteiset peruslähtökohdat, jotka perustuvat kahteen syyhyn. 

Nämä syyt ovat yrityksen konkurssi tai maksukyvyttömyys sekä maksun viivästyminen. 

Pitkäaikaista luototusta haettaessa, vientiluottolaitokset teetättävät kohdeyrityksestä tar-

kan analyysiin, jossa tutkitaan sen taloudellisia mittareita sekä talouden tunnuslukuja. Ly-

hytaikaista luottoa haettaessa kohdeyrityksen luottokelpoisuutta tutkitaan muiden organi-

saatioiden sekä viejän antamien tietojen perusteella. Yleisesti vientiluottolaitokset tarkas-

tavat, että ostajalla on tarpeeksi omaa pääomaa sekä, että sen omavaraisuusaste on vä-

hintään tyydyttävällä tasolla. Lisäksi ostajan käyttökatteen tulee olla riittävän hyvä, mikä 

kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta. Myös luottotietojen täytyy olla kunnossa eli mak-

suhäiriöitä tai varoittavia mainintoja ei saa löytyä. (Kananen 2009, 104) 
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5.4 Finnvera  

Suomen vientitakuulaitos eli Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoittaja. Finn-

vera tarjoaa rahoitusratkaisuja suomalaisille yrityksille liiketoiminnan aloittamiseen, kas-

vuun ja kansainvälistymiseen sekä auttaa vientiriskien hallinnassa. Finnvera tarjoaa lai-

noja, takauksia sekä vientitakuita ja sen tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten kil-

pailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Finnvera takaa vientikaupan rahoitukseen kohdis-

tuvia riskejä, joita ovat erilaiset poliittiset ja kaupalliset riskit, mitkä liittyvät vienninkohde-

maahan tai ostajaan ja tämän pankkiin. Finnveran toimintaa ohjaavat Suomen lainsää-

däntö sekä valtionasettamat tavoitteet. Finnveran toiminnalta edellytetään taloudellista 

kannattavuutta. (Finnvera 2017)  

 

Vientitakuutoiminnalla Finnvera takaa kotimaisten yritysten kilpailukyvyn kansainvälisillä 

markkinoilla tarjoamalla näille järjestelyjä vienti- ja projektiriskien kattamiseksi. Vientita-

kuutoiminnalla katettavia riskejä ovat poliittiset riskit sekä kaupalliset riskit. Poliittiset riskit 

liittyvät kansainvälisessä kaupankäynnissä ostajan tai luotonsaajan kohdemaahan, josta 

voi aiheutua luottotappioita viejälle tai rahoittajalle. Yleisimmät poliittiset riskit ovat luotto-

valuutan siirtorajoitukset ja velkojen vakauttaminen sekä sota tai kapina kohdemaassa. 

Suvereenista riskistä puhutaan silloin, kun luotonsaajana tai takaajana on kohdemaan val-

tiollinen edustaja kuten keskuspankki tai muu viranomainen, joka on suoraan sidoksissa 

kohdemaan poliittiseen riskiin. Pelkän poliittisen riskin kattaminen ei kuitenkaan riitä suo-

jaamaan viejää ostajan tai luotonsaajan aiheuttamilta kaupallisilta riskeiltä. Finnvera arvioi 

poliittista riskiä jatkuvasti seuraamalla riskimaiden luottokelpoisuutta. Poliittisia riskejä ar-

vioidaan erilaisin taloudellisin kriteerein, joita ovat muun muassa kohdemaan talouden 

koko, riippuvuus viennistä tai tuonnista, taloudellinen kasvupotentiaali, makrotaloudelliset 

tekijät, hallituksen talouspolitiikan uskottavuus sekä maan velkaantuneisuus ja rahoituk-

sen saatavuus. Lisäksi myös ulko- ja sisäpoliittiset tekijät kuten hallinnon tehokkuus ja 

kansainväliset suhteet vaikuttavat poliittisen riskin luokitukseen. (Finnvera 2017)  

 

Finnveran myöntämien kaupallisten riskien vientitakuilla pyritään kattamaan yleensä ulko-

mailla toimivien pankkien ja yritysten aiheuttamia mahdollisia riskejä. Yleisimmät kaupalli-

set riskit ovat konkurssi, maksukyvyttömyys sekä maksuhaluttomuus. Finnvera pyrkii aina 

tarkastelemaan yritys- tai ostajariskiä ennen kuin se myöntää vientitakuun, jopa silloinkin, 

kun luotontakaajana on pankki. Riskianalyysin laajuus riippuu aina kaupan koosta ja arvi-

oitujen riskien määrästä. Vientitakuuhakemuksen kaupallisen riskin arviointiin vaikuttavat 

muun muassa kaupan kohde ja toimiala, liiketoiminnan kannattavuus, vakuudet, ympäris-

tönäkökulmat sekä kohdemaa. (Finnvera 2017) 
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Finnveran harjoittama maapolitiikka ja maaluokitukset toimivat perustana vientiriskien kar-

toittamiselle. Finnveran käyttämässä maaluokittelussa, maat ovat jaettuna kahdeksaan eri 

luokkaan. Tietyissä maissa lyhyen ja pitkän maksuajan riskit voidaan jaotella eri luokkiin. 

Maaluokka määräytyy sen mukaan, mikä on Finnveran arvio kyseisen maan kyvystä hoi-

taa sen ulkoiset velvoitteet ja mitkä ovat odotukset maan talouden kehitykselle. Myös koh-

demaan poliittinen vakaus ja lainsäädäntö vaikuttavat maaluokan määrittämiseen. Maa-

luokat ovat jaettu asteikolla 0-7, jossa 0 tarkoittaa erinomaista maksukykyä ja 7 taas tar-

koittaa erittäin heikkoa maksukykyä. Maaluokka vaikuttaa Finnveran myöntämän vientita-

kuun takaisinmaksutasoon, vaadittaviin vastavakuuksiin sekä Finnveran toteuttamaan 

maapolitiikkaan kyseistä maata kohtaan. (Finnvera 2017)  

 

Finnveran myöntämiä takuita viejälle ovat luottoriskitakuu, vientisaatavatakuu sekä las-

kusaatavatakuu. Finnveran myöntämällä luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaille 

kohdistuvan kauppansa luottotappioilta. Luottoriskitakuulla pyritään suojautumaan kaupal-

lisilta riskeiltä, jotka liittyvät valmistuksen aikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen tai 

ostajalta olevaan saatavaan. Luottoriskitakuun avulla voidaan myös suojautua poliittisia 

riskejä vastaan, joita viennin kohdemaa voi aiheuttaa. Finnvera voi myöntää takuun, joko 

yksittäiselle vientikaupalle tai limiittinä jatkuvalle vientitoiminnalle. Takuu soveltuu sekä pit-

kän, että lyhyen maksuajan kauppojen luottoriskien kattamiseen. Takuukateprosentti on 

luottoriskitakuissa yleensä 75-90%. Koska Finnvera on julkinen vientitakuulaitos, ei se 

EU-valtiotukisäännösten vuoksi voi kuitenkaan myöntää takuita alle kahden vuoden mak-

suajan kauppoihin, ns. markkinariskimaihin kuten muihin EU-maihin tai esimerkiksi 

USA:han ja Norjaan. EU:n sääntely koskee kuitenkin vain perinteistä luottoriskivakuutta-

mista ostajariskinkattamiseksi eikä se koske pankkiriskejä. Jos vientikaupan maksutapana 

käytetään remburssia ja sille on haettu remburssitakuu tai muu takuu, jonka riskin kantaa 

pankki, voi Finnvera riskinjakoperiaatteella harkita luottoriskitakuun myöntämistä myös 

markkinariskimaihin. (Finnvera 2017)  

 

Finnveran myöntämä vientisaatavatakuu soveltuu lyhyen maksuajan kauppoihin ja sillä 

viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavat luottotappioiden varalta. Vienti-

saatavatakuuta sovelletaan yleensä raaka-aine, kulutustuote ja puolivalmiste kaupankäyn-

nissä. Vientisaatavatakuu kattaa niin ostajasta johtuvat kaupalliset riskit sekä myös mah-

dolliset poliittiset riskit. Vientisaatavatakuuta voidaan käyttää myös pankilta saatavan luo-

ton vakuutena, silloin kun viejä siirtää takuuseen perustuvan korvausoikeutensa pankille. 

Takuukate tässäkin takuussa on yleensä 75-90% ja vientisaatavatakuuseen pätevät myös 

samat EU-säännökset ja poikkeukset kuin luottoriskitakuuseen. (Finnvera 2017)  
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Laskusaatavatakuun on tarkoitus suojata pankkia luottoriskeiltä silloin, kun viejä myy ulko-

maiset laskusaatavansa pankille. Laskusaatavatakuun avulla viejä voi myöntää ostajalle 

maksuaikaa ja saada itse vientikaupasta tulevat rahat heti kaupan toteuduttua pankilta 

kassaansa. Takuu antaa laajan suojan pankille, ostajan tai tämän kotimaan synnyttämien 

riskien varalle. Takuu suojaa pankkia myös viejän toiminnan aiheuttamilta riskeiltä, kuten 

ostajan tekemältä reklamaatiolta ja dokumenttiriskiltä. Takuun ehtona on, että viejä hakee 

Finnveralta takuuta, jonka jälkeen viejä ja Finnvera sopivat yhteisistä toimintaperiaatteista 

ennen kuin takuu myönnetään saatavat ostavalle pankille. Laskusaatavatakuuta käyte-

tään yleensä lyhyen maksuajan kauppoihin, jotka voivat olla yksittäisiä tai jatkuvia toimi-

tuksia. EU-valtiotukisäännösten vuoksi takuu myönnetään yleensä alle kahden vuoden 

maksuajan kaupoissa vain EU:n ja läntisten teollisuusmaiden ulkopuolelle suuntautuvalle 

viennille. (Finnvera 2017)  

 

Finnveran myöntämän vientitakauksen avulla viejällä on mahdollisuus hankkia pankista 

käyttöpääoman rahoitusta valmistusajalle tai toimituksen jälkeiselle ajalle. Vientitakaus toi-

mii myös vastavakuutena pankille, jos siltä haetaan toimitustakauksia ulkomaiselle osta-

jalle. Edellytys vientitakauksen myöntämiselle on se, että kauppaan liittyy suomalainen in-

tressi eli vientikaupan tulee hyödyttää Suomen taloutta. Finnvera takaa maksimissaan 

80% pankin tai rahoituslaitoksen myöntämästä lainasta. Finnvera myöntää vientitakauksia 

valmistusaikaiselle käyttöpääoman rahoitukselle, jota tarvitaan esimerkiksi raaka-aine 

hankintoihin tai valmistuskustannuksiin. Vientitakaus voidaan myöntää myös viennin jäl-

keiselle käyttöpääoman rahoitukselle, jolla pyritään rahoittamaan viejän liiketoimintaa os-

tajalle myönnetyn maksuajan kattamiseksi. Lisäksi toimitussopimuksiin liittyviin vakuuksiin 

kuten tarjous- ja takuuajanvakuuksiin voidaan myöntää vientitakaus. Finnveran myöntä-

mällä vientitakauksella ei ole yrityskoon suhteen rajoituksia, jolloin sitä voivat hakea niin 

pk-yritykset, kuin suuretkin yritykset eikä myöskään toimialarajoituksia. Kansainvälisistä 

sopimuksista johtuen Finnveran myöntämiin lainoihin ja takauksiin ei saa sisältyä valtion 

tukea. Valtion katsotaan tukevan lainoja tai vakuuksia silloin, kun viejältä rahoituksesta 

perittävä hinta on pienempi, kuin EU:n komission määrittämä vertailuhinta. (Finnvera 

2017)  

 

Ulkomaisesta ostajasta, tämän pankista tai kotimaasta johtuvaa luottoriskiä vastaan Finn-

vera voi myöntää luotonantajalle vakuudeksi ostajaluottotakuun. Viejän kannalta tämä 

merkitsee, että kauppahinta saadaan käteisehdoin ja luotonantajan kannalta taas luotto-

riski siirtyy Finnveralle. Ostajaluottotakuu kattaa niin suvereenit riskit, kuin myös poliittiset 

ja kaupalliset riskit. Ostajaluottotakuu kattaa laajasti riskit ja kaupallisten riskien kate onkin 

maksimissaan 95% ja poliittisten riskien kate maksimissaan 100%. Ostajaluottotakuuta 

käytettään keskipitkien ja pitkien maksuaikojen ostajaluottojärjestelyissä ja se soveltuukin 
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kauppakohtaisiin ostajaluottoihin, projektikohtaisiin puiteluottoihin sekä leasing-rahoituk-

seen. Takuuta voidaan käyttää myös lyhyen maksuajan vientiin, jos vienti suuntautuu län-

simaiden ulkopuolelle ja viejä saa ostajalta maksuksi siirtokelpoiset velkasitoumukset ku-

ten hyväksytyt vekselit tai velkakirjat. Finnveran myöntämää ostajaluottotakuuta voidaan 

soveltaa myös vientiluoton takaamiseksi paikallisvaluutassa Local Currecy Financing-oh-

jelman puitteissa (LCF, LCF-takuu). Ostajalle paikallisessa valuutassa annettu rahoitus 

tarkoittaa valuuttakurssiriskin katoamista. Paikallisvaluutassa annettavaa luototusta myön-

netään yleensä silloin, kun projektin kassavirta on pääosin paikallisvaluutassa, jolloin luo-

tosta on eniten etua ostajalle. Paikallisvaluutalla tarkoitetaan tässä tapauksessa muita 

kuin länsimaiden käyttämiä valuuttoja. LCF-takuuta voidaan käyttää vain tietyissä maissa, 

joiden rahoitus- ja valuuttamarkkinat katsotaan olevan tarpeeksi kehittyneet. Lisäksi koh-

demaan lainsäädännön on sallittava LCF-takuut. (Finnvera 2017)  
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6 Vientikaupanrahoitus Yritys X:ssä 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

Päädyin valitsemaan opinnäytetyöni tutkimustyypiksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutki-

muksen. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, joka 

sisältää ajatuksen siitä, että todellisuus on moninainen. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

todellisuutta ei pysty pilkkomaan täysin mielivaltaisesti osiin, sillä eri tapahtumat vaikutta-

vat toisiinsa ja niille onkin mahdollista löytää monenlaisia suhteita. Laadullisen tutkimuk-

sen tavoitteena on tutkia kohdetta kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen tekijä ei voi irrottautua 

arvolähtökohdista, koska arvot muokkaavat ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Kvalitatii-

visessa tutkimuksessa ei myöskään pystytä täydelliseen objektiivisuuteen, koska tutkija ja 

hänen omaamat tiedot sitoutuvat toisiinsa. Tulos on siis ehdollinen selitys, joka on sitou-

tettu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Yleisen toteamuksen mukaan laadullisen tutkimuksen ta-

voite on ennemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa voimassa olevia väit-

tämiä. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2009, 156-157) 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tiedonhankinta on kokonaisvaltaista sekä 

aineistoa kerätään todellisista tilanteista. Tiedonhankinnassa suositaan tutkijan omaa ha-

vainnointia sekä keskusteluja tutkittavien henkilöiden kanssa. Tämä perustuu siihen, että 

ihmisiä pidetään tarpeeksi sopeutuvaisina ja joustavina muuttuvissa tilanteissa. Laadulli-

sessa tutkimuksessa käytettään myös induktiivista analyysia, jossa tutkija pyrkii löytä-

mään odottamattomia asioita. Tästä johtuen tutkimuksen lähtökohtana on aineiston moni-

puolinen sekä yksityiskohtainen tarkastelu ennemmin, kuin teorian testaaminen. Aineiston 

hankinnassa suositaan teema- ja ryhmähaastatteluja sekä osallistuvaa havainnointia. Li-

säksi dokumenttien ja tekstien diskursiivinen analysointia on suositeltua. Näissä aineiston-

keruu menetelmissä tutkittavien henkilöiden omat näkökulmat pääsevät parhaiten esiin. 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista on, että tutkimuksen kohdejoukko valikoituu tarkoi-

tuksenmukaisesti, eikä satunnaisotoksen menetelmin. Myös tutkimussuunnitelma muo-

vautuu tutkimuksen mukana ja sitä sovelletaan olosuhteisiin sopivaksi. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että tapauksia käsitellään yksilöllisinä ja aineistoa tulkitaan tä-

män mukaan. (Hirsijärvi ym. 2009, 160) 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia kohdeyrityksen käyttämiä vientikaupan rahoitusmuotoja 

sekä niiden soveltamista vientikaupan riskienhallintaan. Tavoitteena oli kartoittaa, kuinka 

käytössä olevia menetelmiä sovelletaan vientitoiminnan rahoitukseen ja riskienhallintaan 

sekä löytää mahdollisia uusia rahoituskeinoja, joita voitaisiin käyttää kohdeyrityksen toi-

minnassa.   
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Valitsin opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen tutkimuksen, koska siinä tutki-

taan ainoastaan kohdeyritykseen kohdistuvia asioita, jolloin tutkimuksen tuloksia ei voida 

suoraan verrata muihin yrityksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kohdeyrityksen 

nykyisiä vientitoiminnan rahoitusmuotoja, niiden käyttöä ja toimivuutta riskienhallinnassa, 

sekä löytää mahdollisia uusia rahoituksellisia menetelmiä ja parantaa niiden tunnetta-

vuutta yrityksessä. Nykyisen toiminnan tutkimiseen soveltuivat parhaiten kvalitatiivisen tut-

kimuksen tiedonkeruumenetelmät eli avoimet haastattelut sekä osallistuva havainnointi. 

 

Haastattelun suurimpana etuna on yleensä pidetty sen joustavuutta. Haastattelemalla 

saadaan säädeltyä tiedon keräämistä tilanteeseen sopivaksi. Haastattelun aiheiden järjes-

tystä voidaan säädellä haastattelun aikana sekä vastauksia voidaan tulkita paremmin, 

kuin esimerkiksi lomakekyselyssä. Etuna on myös se, että haastatteluun suunnitellut hen-

kilöt saadaan usein helposti mukaan tutkimukseen. Lisäksi haastateltavat on helppo ta-

voittaa myöhemmin, jos tarvetta lisäkysymyksille syntyy. Haastattelun suunnittelu ja to-

teuttaminen vievät kuitenkin paljon aikaa. Haastatteluun liittyy myös useita virhelähteitä, 

jotka johtuvat sekä haastattelijasta, että haastateltavasta. Haastateltava voi kokea tilan-

teen pelottavaksi tai hän voi pyrkiä antamaan sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia, joka 

heikentää haastattelun luotettavuutta. (Hirsijärvi ym., 199-201) 

 

Havainnoimalla voidaan saavuttaa välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden tai organisaatioi-

den toiminnasta. Havainnoinnin avulla pystytään tutkimaan todellista elämää, sillä siinä 

päästään luonnolliseen ympäristöön ja pystytään välttämään keinotekoisuus. Lisäksi ha-

vainnoimalla voidaan hankkia tietoa, josta tutkittavat henkilöt eivät halua kertoa haastatte-

lussa. Havainnoinnin suurimpana ongelmana on, että sillä saatetaan vaikuttaa tosi elämän 

tilanteisiin ja jopa muuttaa niiden kulkua. Toinen haittapuoli on, että havainnoija sitoutuu 

helposti emotionaalisesti tutkimuksensa kohteeseen, jolloin tutkimuksen objektiivisuus 

kärsii. Jossain tilanteissa hankitun tiedon välitön tallentaminen voi olla mahdotonta, jolloin 

tutkija joutuu kirjaamaan havainnot myöhemmin oman muistinsa pohjalta. (Hirsijärvi ym., 

2009, 207-209) 

 

6.2 Kohdeyrityksen esittely 

Tutkimukseni kohdeyrityksenä on Yritys X, joka on suomalainen henkilösuojaimia valmis-

tava yritys. Yrityksen omistaa saksalainen Yritys Y, joka kuuluu Z-konserniin. Yritys X toi-

mii kuitenkin hyvin itsenäisesti ja omistajat tai konserni eivät juurikaan puutu yrityksen toi-

mintaan. Yrityksen liikevaihto liikkuu noin 10-15 miljoonan euron välillä ja noin 90% liike-

vaihdosta syntyy vientitoiminnasta. Yrityksen pääkohderyhmänä toimivat eurooppalaiset, 
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valtioiden alaiset viranomaiset kuten poliisit ja armeijat. Lisäksi vientitoimintaa tehdään 

myös Aasiaan, Lähi-Itään sekä Afrikkaan. Yritys pyrkii myymään asiakkailleen räätälöityjä 

tuotteita, jotka ovat laadittu asiakkaan vaatimusten mukaan. Tämä toimintamalli on toi-

mialalla hyvin yleinen Euroopassa, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa toimivat vastaa-

van alas yritykset pyrkivät ennemmin myymään ns. Katalogituotteita. Yritys valmistaa 

kaikki myymänsä tuotteet Suomessa ja se työllistää vakituisesti noin 40 henkilöä.  

 

6.3 Vientitoiminta Yritys X:ssä 

Yritys X:n liiketoiminnasta suurin osa on ulkomaankauppaa, jonka vuoksi yritys käyttääkin 

monia erilaisia vientikaupan muotoja. Henkilökohtaisten suojavälineiden myynti viranomai-

sille on pääsääntöisesti projektimuotoista ja kaupat syntyvät usein voittamalla tarjouski-

soja. Yritys osallistuukin suurimpaan osaan tarjouskilpailuista itse, jolloin mahdollisesti 

syntyvät kaupat toteutetaan välittömänä vientinä, ilman välikäsiä ostajan ja viejän välillä. 

Yritys X:llä on useiden vuosikymmenten kokemus vientitoiminnasta sekä henkilökohtais-

ten suojavälineiden markkinoista, mikä mahdollistaa välittömän viennin harjoittamisen. Li-

säksi toimiala ei vaadi kovaa markkinointia tai mainostamista, vaan hankinnan tarve sekä 

tuotteiden vaatimukset tulevat hyvin usein asiakkailta. Tärkeää onkin, että aukeavien tar-

jouskilpailujen seurantajärjestelmät ovat kunnossa. Yritys X:llä on myös useita vuosia jat-

kuneen toiminnan ansiosta hyvä maine etenkin Euroopan markkinoilla, joka mahdollistaa 

sen, että nykyiset sekä uudet potentiaaliset asiakkaat ovat usein itse yhteydessä yrityk-

seen, kun uusia tarjouskilpailuja on avattu. Joidenkin maiden markkinat ovat kuitenkin hy-

vin haastavia ulkomaiselle toimijalle, jolloin Yritys X käyttää paikallista yritystä tai agenttia 

myyntiedustajanaan. Lisäksi tietyissä maissa tarjouskilpailuissa voidaan vaatia paikallista 

edustajaa yhtenä ehtona sopimuksen syntymiselle tai jopa kieltää ulkomaisten yritysten 

suora osallistuminen tarjouskilpailuihin. Agenttien välityksellä solmituissa kaupoissa Yritys 

X toimii yleensä tuotteiden valmistajana ja toimittaa tuotteet edustajalleen, joka taas toi-

mittaa ne eteenpäin loppukäyttäjälle. 

 

 Yritys X valmistaa ja myy pääsääntöisesti asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten mukaan 

räätälöityjä tuotteita. Tällaiselle liiketoiminnalle on yleensä ominaista, että valmistusaikai-

nen riski on suuri, sillä kauppojen peruuntuessa kesken tuotantovaiheen, voi tuotteiden 

jälleenmyynti olla hyvin hankalaa. Yritys X:llä valmistusaikainen riski kuitenkin realisoituu 

erittäin harvoin, mikä johtuu siitä, että asiakkaat ovat valtioiden rahoittamia tahoja ja sopi-

mukset ovat syntyneet kansallisten sekä kansainvälisten hankintasäännösten mukaan, jol-

loin ne sitovat vahvasti sekä ostajaa, että myyjää. Ostajat sitoutuvat tehtyihin hankintaso-

pimuksiin, sillä yleensä heille on myönnetty budjetti tehdä sopimuksen mukainen hankinta 
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ja tarve hankittaville tavaroille on usein akuutti. Lisäksi tarjouskisojen laatiminen ja itse kil-

pailutus ovat hitaita prosesseja ja, jos sovittu kauppasopimus peruutetaan, voi uuden kil-

pailutuksen tekeminen ja tavaroiden konkreettinen toimitus siirtyä pitkälle tulevaisuuteen. 

Joissain tapauksissa tarjouskisan voittaja voi olla ainoa toimija, joka pystyy täyttämään 

tarjouskisassa vaaditut taloudelliset ja tekniset vaatimukset. Tällöin sopimuksen perumi-

nen kesken tuotantovaiheen johtaisi siihen, että vastaavilla vaatimuksilla hankittavia tuot-

teita ei ole tarjolla muualtakaan ja ostaja joutuisi muuttamaan hankinnan vaatimuksia 

uutta tarjouskilpailua varten.     

 

Yritys X:n vientitoiminnassa asiakasriski eli luottoriski on huomattavasti pienempi kuin mo-

nilla muilla vientipainotteisilla yrityksillä, koska asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti val-

tion rahoittamista toimijoista. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, hankinnan teke-

välle yksikölle on jo ennen hankinnan toteutumista varattu budjetti ostettaville tavaroille, 

jolloin asiakkaalta löytyy maksukykyä suoriutua ostoista. Lisäksi suurin osa asiakkaista tu-

lee EU-maista sekä muista teollisista länsimaista, jolloin näiden valtioiden poliittista riskiä 

voidaan pitää pienenä ja valtioiden taloudellisia edellytyksiä hyvinä. Tekemieni haastatte-

lujen perusteella yritykselle on syntynyt viimeisen parin kymmenen vuoden aikana luotto-

tappioita vain muutaman kerran ja niissäkin tapauksissa luottotappioiden taloudellinen 

arvo ollut hyvin pieni, eikä niillä ole ollut juurikaan merkitystä liiketoimintaan. Kokonaan 

maksutta jäämistä suurempi riskin on asiakkaille myönnettyjen luotto- ja maksuaikojen ve-

nyminen yli sopimusehtojen. Tätä tapahtuu etenkin vientitoiminnassa Etelä-Euroopan val-

tioihin. Maksusuorituksen venyessä pitkälti yli sovittujen maksuehtojen, vaikeutuu tulevien 

kassavirtojen ennakoiminen, mikä asettaa omat haasteensa tulevien projektien rahoitusta 

suunnitellessa. Oman haasteensa asettavat myös välittäjinä ja edustajina toimivat myyn-

tiedustajat. Joissakin tapauksissa Yritys X toimittaa tuotteet edustajalleen ja laskuttaa tätä, 

jonka jälkeen edustaja toimittaa tuotteet eteenpäin sekä myös laskutta ne loppukäyttäjältä. 

Usein edustajat ovat pienempi yrityksiä, joilla ei ole varaa maksaa omista kassavaroistaan 

suurempia projekteja, jolloin he joutuvat odottamaan, että loppukäyttäjä maksaa kauppa-

summan heille, jonka jälkeen he vasta voivat suorittaa oman maksunsa Yritys X:lle. Etelä-

Euroopassa maksuehtoja ei noudateta yhtä tarkasti kuin esimerkiksi Pohjoismaissa, jolloin 

on hyvin yleistä, että maksu suoritetaan myöhässä. Yleensä kohtelias muistutus eräänty-

neestä saatavasta riittää, eikä oikeusteitse suoritettavaan perintään ole tarvinnut ryhtyä.  

 

Kuljetusriski on aina olemassa, kun tavaroita viedään ulkomaille. Yritys X:n viennistä suu-

rin osa tapahtuu maantiekuljetuksina Eurooppaan, jolloin kuljetusriskin voidaan katsoa 

olevan pieni. Haastattelujen perusteella suurimmat riskit kuljetuksen aikana ovat tavaroi-

den vahingoittuminen tai toimitus väärään paikkaan. Tavaroiden vahingoittumiselta on 
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suojauduttu hankkimalla vakuutuksia kattamaan kuljetuksen aikaiset vahingot ja panosta-

malla pakkausmateriaaleihin sekä merkintöihin pakkauksissa esimerkiksi särkyvyyden ja 

päälle lastauksen osalta. Yleisin tavaran vahingoittumisen syy kuljetuksissa onkin kulje-

tusyhtiöiden tavarankäsittelystä johtuva vahinko. Näitä ovat esimerkiksi trukin piikkien aja-

minen lavasta läpi tai liian painavan tavaran lastaaminen päällekkäin. Välillä toimitettavat 

tavarat ovat päätyneet väärään osoitteeseen, mikä johtuu usein virheestä väliterminaa-

leissa. Vääriin osoitteisiin menneet tuotteet on kuitenkin saatu aina toimitettua oikealle 

vastaanottajalle ja siitä syntyvä haitta on lähinnä toimitusajan venyminen. Haastatteluissa 

ilmeni, että vain kerran on toimituserästä hävinnyt osa tavaroista kesken kuljetuksen, var-

kaudesta johtuen. Yritys X on vahvassa asemassa toimitusehtoja neuvotellessa, mikä joh-

tuu tuotteiden ainutlaatuisuudesta ja vastaavanlaisten tuotteiden vaikeasta saatavuu-

desta. Tämän ansiosta toimituslausekkeet voidaan neuvotella siten, että korkean kuljetus-

riskin maihin sovitaan ehdot, jotka eivät velvoita viejää vastaamaan toimituksesta koko 

kuljetusketjun ajan. Esimerkiksi kuljetuksissa Afrikkaan tai Aasiaan sovitaan usein, että 

Yritys X vastaa toimituksesta ainoastaan kohdemaan lentokentälle asti, josta vastaanot-

taja hoitaa itse kuljetuksen loppumääränpäähän. Tämä järjestely on turvallisempi viejälle 

sekä usein myös kustannustehokkaampi, sillä paikallinen toimija saa yleensä halvemman 

hinnan kotimaan kuljetuksille kuin ulkomainen toimija.     

 

Tavarariski oli haastattelujen perusteella Yritys X:n riskeistä suurin. Tämä johtuu valmis-

tettaville tuotteille asetetuista vaatimuksista ja, koska tuotteet ovat tarkoitettu suojelemaan 

ihmishenkiä, on niiden laadulle asetettu todella tarkat kansainväliset standardit. Toimitet-

tavalle tavaraerälle tehdään aina vastaanottotarkastus, joka tapahtuu joko Yritys X:n tes-

tauslaboratoriossa, ostajan edustajien läsnä ollessa tai ostajan määrittelemässä testilabo-

ratoriossa. Tavaroiden pitää täyttää täysin niille asetetut vaatimukset, jotka perustuvat 

yleensä johonkin tiettyyn kansainväliseen standardiin. Jos testitulokset eivät täyty, joudu-

taan koko toimituserä käymään läpi mahdollisten valmistusvirheiden tai materiaali virhei-

den varalta. Tämä siirtää toimitusta pitkälle tulevaisuuteen, jolloin myös kaupasta saata-

van summan saaminen siirtyy. Lisäksi tuotteiden korjaus ja tarkastus sitovat lisää pää-

omaa tuotantoon, jolloin mahdollista lisärahoituksen tarvettakin saatetaan joutua tarkaste-

lemaan. Toimituksen lykkääntyminen voi myös johtaa viivästysakkoihin, jos kauppasopi-

muksessa niin on sovittu. Viivästyssakot sekä korjaus syövät kaupasta saatavaa katetta, 

jonka seurauksena tehdystä kauppasopimuksesta voi tulla yritykselle tappiollinen. Tavara-

riskiin liittyy myös tuotteille myönnettävät takuuajat, jonka aikana Yritys X on velvollinen 

korjaamaan mahdolliset valmistusvirheet ja materiaalivirheet. Takuuaikana korjaukseen 

tulevia tuotteita varten tehdään takuuvarauksia, joiden avulla takuukorjausten aiheuttamat 

kulut pystytään huomioimaan liiketoiminnassa. Takuuvarausten määrät perustuvat usean 
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vuoden ajalta tehtyihin arvioihin siitä, kuinka usein toimitetuissa tavaraerissä havaitaan ta-

kuukorjauksen piirin kuuluvia virheitä. Riskinä on kuitenkin se, että suuressa tavaraerässä 

on esimerkiksi materiaalin osalta puutteita, jota ei ole havaittu vastaanottotarkastuksessa 

ja ne ilmenevät vasta vuoden käytön jälkeen. Tämä johtaa siihen, että takuukorjaukseen 

tulee ennalta arvioitua suurempi määrä myytyjä tuotteita, jolloin niihin varatut resurssit ei-

vät riitä kattamaan syntyneitä kuluja ja niistä syntyy tappiota yritykselle. 

 

6.4 Vientitoiminnan rahoitus ja riskienhallinta 

Yritys X:n liiketoiminnasta suurin osa on projektivientiä, jolloin heti projektin aluksi laske-

taan projektista syntyvät kulut ja arvioidaan sen jälkeen mahdollista lisärahoitustarvetta. 

Lisärahoitus hankitaan pääsääntöisesti aina pankilta lainana ja lainan vakuuksina käyte-

tään yrityskiinnityksiä. Yritys X:llä on käytössä pankin myöntämä limiitti eli joustoluotto-

laina, jonka avulla pyritään kattamaan valmistuksen aikaiset kulut kuten materiaali ostot ja 

tuotannon palkat. Suurimpiin projekteihin otetaan oma laina pankilta ja sitä varten tehdään 

omat yrityskiinnitykset. Tekemieni haastattelujen perusteella rahoituksen saaminen pan-

kilta ei ole koskaan ollut este tai ongelma vientitoiminalle, mikä johtuu yrityksen hyvästä 

luottoluokituksesta sekä riittävästä irtaimesta omaisuudesta, jota voidaan käyttää vakuuk-

sina lainoissa. Riittävä varallisuus mahdollistaa sen, että lainaa voidaan hakea pankista 

hyvinkin nopealla aikataululla, jolloin yllättävätkin kulut kuten tavarariskin realisoituminen 

saadaan katettua nopeasti. Lisäksi pankin myöntämää limiittiä on yleensä mahdollista 

kasvattaa, sillä sitä harvoin pidetään maksimitasolla. Limiittiä voidaan lisätä todella nope-

asti ja sen avulla pystytään täyttämään kassavajetta niissä tilanteissa, joissa uusista pro-

jekteista syntyvät kulut tulevat Yritys X:n maksettavaksi, ennen kuin edellisistä projekteista 

on saatu suorituksia. Limiittiä on myös mahdollista pienentää nopeasti silloin, kun lisära-

hoitukselle ei ole akuuttia tarvetta. Tämä vähentää yrityksen maksamia korkokuluja. 

 

Yritys X valmistaa asiakkaiden vaatimusten mukaan räätälöityjä tuotteita, minkä vuoksi 

sillä on usein perusteltu mahdollisuus pyytää ennakkomaksua kaupasta. Suuremmissa 

kaupoissa ennakkomaksu on yleensä 20-50% koko kauppasummasta ja sen avulla voi-

daan kattaa osa tuotannosta syntyvistä kuluista. Lisäksi ennakkomaksu sitouttaa ostajan 

kauppasopimukseen valmistuksen ajaksi. Koska ostajalla on usein ennalta annettu bud-

jetti hankinnoille, ei ennakkomaksun maksaminen aiheuta heille ongelmia. Yritys X on tun-

nettu toimija markkinoilla ja sillä on hyvä luottoluokitus, jolloin ostaja voi luottaa, että se ei 

menetä maksamaansa ennakkoa. Tarjouskilpailuissa on usein vaatimuksena, että mah-

dolliset toimittajat luovuttavat ajan tasalla olevat taloustietonsa sekä verovelka todistuksen 

ostajalle, jolloin he voivat tarkastaa ja varmistua toimittajan taloudellisesta vakaudesta. 
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Pienemmissä vientikaupoissa, jotka eivät perustu tarjouskilpailuihin, Yritys X pyrkii aina 

pyytämään täyden ennakkomaksun kaupalle, ennen kuin se toimittaa myymänsä tuotteet.  

 

Remburssia käytetään Yritys X:llä hyvin harvoin maksutapana. Ainoastaan suuremmissa 

vientiprojekteissa asiakkaille, joiden luotto- ja maariskiä voidaan pitää suurena ja joissa 

ennakkomaksun käyttö ei ole mahdollista, käytetään remburssia. Remburssin käyttöä py-

ritään välttämään siitä aiheutuvien kulujen vuoksi. Yleisesti käytössä oleva maksutapa 

korkean riskin asiakkaille on, että he maksavat ennakkoon 20-50% kauppasummasta ja 

suoritettuaan vastaanottotarkastuksen Yritys X:n tiloissa, he maksavat loput kauppasum-

masta ennen tuotteiden toimitusta. Tällä järjestelyllä pyritään välttämään remburssista ai-

heutuvia pankkikuluja ja se sopii yleensä myös ostajalle, joka omalta osaltaan välttyy 

myös työläältä ja maksulliselta remburssiprosessilta. Ostajalle ennakkoon myönnetty bud-

jetti hankintaa varten sekä Yritys X:n luotettava maine tavarantoimittajan mahdollistavat 

tämän kaltaisen järjestelyn. Jos remburssia päädytään käyttämään, vaati Yritys X aina pe-

ruuttamatonta, vahvistettua remburssia, jolloin sen omat riskit saadaan minimoitua. Haas-

tattelujen perusteella remburssia on käytetty vain pariin otteeseen viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Huomioitavaa on myös, että Yritys X:n valmistamat tuotteet luokitellaan 

puolustustarvikkeiksi, jolloin niiden vientiin tarvitaan lupa Suomen Puolustusministeriöstä. 

Tämän vuoksi vientitoimintaa ei voida tehdä kaikkein korkeimman poliittisen riskin maihin, 

sillä ne ovat yleensä kansainvälisessä vientikiellossa tai ristiriidassa Suomen ulko- ja tur-

vallisuuspoliittisten linjausten kanssa.  

 

Yritys X käyttää avointa luottoa yleisimpänä maksuehtona Eurooppaan suuntautuvissa 

vientikaupoissa. Asiakkaalle annetaan yleensä 30-60 päivää maksuaikaa siitä, kun tavarat 

ovat hyväksytysti otettu vastaan asiakkaan määrittämässä toimitusosoitteessa. Avoimen 

luoton käyttö on perusteltua, sillä asiakkaat ovat usein vakavaraisia tahoja, joiden maksu-

kyvystä ei ole epäilystä. Suurin ongelma avoimessa luotossa on se, että asiakkaat eivät 

aina maksa kauppasummaa annetun maksuajan puitteissa. Tämä on hyvin yleistä Etelä-

Euroopassa, jossa maksuehtojen noudattaminen ei ole yhtä tarkka, kuin esimerkiksi Poh-

joismaissa. Kun maksu saaminen venyy yli ennalta sovitun ajan, aiheuttaa se kassava-

jetta vientiyrityksessä, jota täytyy paikata vieraalla pääomalla kuten pankin myöntämällä 

lainalla. Ostajat maksavat kuitenkin kauppasumman usein kohtuullisessa ajassa, jolloin 

oikeusteitse käytävää perintää ei ole tarvinnut koskaan käyttää.  

 

Kansainvälisten vientiluottolaitosten tarjoamia rahoitusratkaisuja on Yritys X:llä käytetty 

todella harvoin. Yritys X:n talouspäällikkö muistaa vain yhden kerran, jolloin Finnveralta on 

haettu vientitakuu suureen vientiprojektiin. Syy miksi Finnveran palveluja ei ole käytetty on 
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se, että takuiden ja takausten hakeminen on todella hidasta ja työlästä. Yritys X:n vienti-

projektit ovat yleensä melko nopea tempoisia, jolloin Finnveraan tehtyjä hakemuksia ei 

ehditä käsitellä ennen toimitusta. Lisäksi suurimmassa osassa vientikaupoista maksuajat 

ovat lyhyitä ja vienti kohdistuu EU-maihin tai muihin läntisiin teollisuusmaihin, jolloin EU-

vientisäädökset estävät Finnveran myöntämän valtiontuen. Myös remburssin vähäinen 

käyttö maksutapana heikentää mahdollisuuksia hakea rahoitusta Finnveralta. Sama hake-

mus prosessien hitaus koskee myös Tekesiltä haettavaa rahoitus. Talouspäällikkö kertoi 

haastattelussa, joskus kysyneensä mahdollisuutta saada Tekesiltä tukea tuotekehitys pro-

jektiin, mutta tuen saaminen olisi kestänyt niin pitkään, että siitä ei olisi saatu hyötyä pro-

jektin aikana. Haastatteluista selvisi, että Yritys X:llä suositaan pankkien myöntämiä ta-

kauksia ja takuita enemmän kuin vientiluottolaitosten kuten Finnveran vastaavia. Tämä 

johtuu täysin siitä, että pankkien kanssa neuvottelu on nopeampaa ja takuu tai takaus 

saadaan nopeammin käyttöön. Yritys X:n talouspäällikön mukaan vielä noin kymmenen 

vuotta sitten suurimpiin vientiprojekteihin haettiin lähes poikkeuksetta pankkitakauksia, 

sillä yksittäiset projektit saattoivat olla usein pitkäkestoisia ja niistä muodostui suuri osa 

vuoden liikevaihdosta. Nykyisin pankkitakauksille on vähemmän tarvetta, koska toimiala 

on muuttunut erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana, siten että projektit ovat nopea 

tempoisempia ja kauppasummiltaan pienempiä. Tästä johtuen luottoriski sekä liikevaihdon 

riippuvuus yhdestä vientikaupasta on vähentynyt, jolloin kalliita pankkikuluja ei ole järkeä 

maksaa.   

 

Factoring tai forfaiting rahoitukselle ei ole Yritys X:llä nähty tarvetta, sillä ne ovat kuluiltaan 

kalliita rahoitusmuotoja. Talouspäällikön mukaan eri rahoitusyhtiöt tarjoavat factoring ra-

hoitusta aika ajoin, mutta niistä syntyvien kulujen sekä saatavan hyödyn suhdetta ei ole 

katsottu tarpeeksi hyväksi. Lisäksi Yritys X:llä pidettiin factoring rahoitusta hallinnollisesti 

hankalana. Forfaiting rahoitusta ei haastattelujen perusteella tunnettu kovinkaan hyvin, 

mutta sen soveltuvuus Yritys X:n vientitoimintaan on melko huono, sillä se vaatisi isoja, 

pitkän maksuajan kauppoja, joita Yritys X tekee hyvin vähän. Lisäksi forfaiting on kuluil-

taan kallis kuten factoringkin, joten sitä tuskin tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa-

kaan.  

 

Yritys X tekee jonkin verran vientikauppaa myös muillakin valuutoilla kuin eurolla. Yleisim-

min käytetyt vieraat valuutat ovat Yhdysvaltain dollari, Iso-Britannian punta, Sveitsin frangi 

sekä Ruotsin kruunu. Kauppasopimuksen syntyessä yrityksen johto tarkastelee kyseisen 

valuutan kurssiennusteita ja tekee tarvittavat suojautumistoimet mahdollisten kurssitappi-

oiden varalta. Viime vuosien aikana valuuttariskiltä on pyritty suojautumaan erityisesti kau-

poissa, joissa valuuttana ovat olleet kruunu tai punta. Erityisesti suurissa kaupoissa Brit-



 

 

34 

tein saarille on käytetty valuuttajohdannaisia, joiden avulla on suojauduttu Brexitistä johtu-

vaan punnan arvonalenemiseen. Eniten käytetty valuuttajohdannainen Yritys X:llä on va-

luuttatermiini, sillä liiketoiminnan luonteesta johtuen saatava valuuttamäärä sekä maksu-

päivä ovat ennalta tiedossa. Valuuttatermiinin avulla pystytään lukitsemaan valuuttakurssi 

tulevaa maksua varten, jolloin valuuttakurssin alentuminen ei aiheuta valuuttatappiota. Va-

luuttatermiiniä käytettäessä ei ole mahdollisuutta hankkia kurssimuutoksesta syntyvää 

voittoa, mutta tämä ei suurissa kaupoissa ole ongelma, sillä itse myynnistä saadaan tar-

peeksi tuottoa. Lisäksi erityisesti pienemmissä valuuttakaupoissa käytetään paljon valuut-

tariskilisää hinnoittelussa, jos valuutan katsotaan aiheuttavan riskiä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että yrityksen johto ja myyjät lisäävät tietyn prosentin myytävien tuotteiden hin-

taan tarjousvaiheessa. Riskinä tässä on kuitenkin se, että mahdollinen kauppa jää toteutu-

matta, sillä ostaja katsoo hinnan olevan liian korkea. Usein lisä on kuitenkin sen verran 

pieni, että se ei vaikuta kauppasopimuksen syntymiseen. Yritys X:ltä löytyy myös pankkiti-

lejä vieraissa valuutoissa, joita hyödynnetään usein nopealla aikataululla toteutuvissa va-

luuttakaupoissa. Jos yrityksen johto katsoo valuuttakurssin olevan epäedullinen laskutus-

hetkellä, pyydetään asiakasta maksamaan kauppa esimerkiksi kruunumääräiselle tilille, 

josta se vaihdetaan euroiksi, kun valuuttakurssin katsotaan olevan taas suotuisa. Tässä 

riskinä on, että rahat makaavat pitkään tilillä, jos otollista hetkeä muuttaa ne euroiksi ei 

tule. Toisaalta Yritys X tekee myös ostoja vierailla valuutoilla, jolloin esimerkiksi tilillä ole-

via kruunuja voidaan käyttää maksun suorittamiseen. Kolmas vaihtoehto tilillä olevan vie-

raan valuutan käyttöön on lainata sitä konsernille, jolla on laajemmin toimintaa esimerkiksi 

Iso-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa ja se voi investoida valuutan tehokkaammin. Kon-

sernille lainattu raha kasvaa korkoa sopimusten mukaan eikä se tällöin menetä arvoaan 

seistessään tilillä. Tätä vaihtoehtoa on kuitenkin käytetty hyvin vähän viime vuosina. 

 

6.5 Tutkimuksen yhteenveto ja luotettavuuspohdinta 

Tutkimuksen perusteella Yritys X:n johto sekä talousosasto tiedostavat vientitoimintaan 

liittyvät riskit ja heiltä löytyy asiantuntemusta erilaisten rahoituksellisten instrumenttien 

käytöstä vientitoiminnan riskienhallinnassa. Laaja kokemus henkilökohtaisten suojaväli-

neiden valmistuksen ja myynnin parissa on luonut vankan pohjan toimia alalla, joka ei ole 

riskeiltään ja markkinatrendeiltään perinteisimmästä päästä. Tekemieni haastattelujen ja 

havainnoinnin perusteella yrityksen talousosasto hallitsee projektien rahoitussuunnittelun 

sekä tuntee tämän hetkiseen liiketoimintaa sopivat rahoitusmenetelmät. Jokaisen projektin 

rahoitustarpeen suunnittelu aloitetaan laskemalla ostoista ja tuotannoista syntyvät kulut. 

Yrityksellä tulee olla tarpeeksi varoja kassassa, jotta valmistusaikaiset kulut voidaan kat-

taa, sillä lähtökohtana on, että vientikaupasta saadaan maksu vasta toimituksen jälkeen. 
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Tarvittaessa suuremmille projekteille haetaan ostoja varten oma laina pankista, jonka va-

kuudeksi tehdään yrityskiinnityksiä. Räätälöityjen tuotteiden valmistaminen mahdollistaa 

ennakkomaksujen käytön, jolloin valmistusaikainen riski sekä luottoriski saadaan eliminoi-

tua. Lisäksi eurooppalaisista, valtioiden rahoittamista instituuteista pääosin muodostuva 

asiakaskunta ei aiheuta suurta luottoriskiä. Ennakkomaksu ei kuitenkaan ole aina itses-

täänselvyys, sillä monet asiakkaat eivät suostu maksamaan mitään ennen kuin ovat hy-

väksyneet toimitetun tavaraerän. Ennakkomaksu voi myös olla vähäinen verrattuna val-

mistuskuluihin, jolloin sillä ei voida kattaa koko projektin menoja. Välillä pitkäksi venyviä 

luoton takaisinmaksuaikoja saadaan paikattua pankin myöntämällä joustoluottolainalla, 

jonka lisäksi asiakasjakauma on melko suuri, jolloin yhden asiakkaan erääntynyt saatava 

ei aiheuta kassavajetta.  

 

Yritys X:lle tärkeintä on, että rahoitus on mahdollista järjestää nopeasti. Sen vuoksi pank-

kien tarjoamien rahoituspalvelujen käyttö sopii Yritys X:lle mainiosti, sillä ne ovat joustavia 

ja rahoitusta tai takauksia on mahdollista saada nopealla aikataululla, mikä sopii toimialan 

luonteeseen. Pankkien tarjoamia rahoituspalveluita käytettäessä avainasemaan nousevat 

yrityksen luottoluokitus sekä varallisuus. Yritys X:llä on korkea luottoluokitus ja lisäksi riit-

tävästi varoja, joita voidaan käyttää yrityskiinnityksiin. Näiden ansiosta rahoitus järjestyy 

helposti eikä haastattelujen perusteella yksikään kauppa ole jäänyt tekemättä rahoituksen 

puutteen vuoksi.  

 

Suurin riski Yritys X:n liiketoiminnassa liittyy valmistettavien tuotteiden toimivuuteen ja 

niille myönnettyyn takuuaikaan. Lähes jokaiseen suurempaan vientikauppaan liittyy toimi-

tettavien tuotteiden vastaanottotarkastus ostajan toimesta. Jos tuotteet eivät läpäise vas-

taanottotarkastusta, tulevat ne takaisin korjattavaksi tai huonoimmassa tapauksessa koko 

kauppa saattaa peruuntua. Tämä luo haasteita rahoituksen suunnittelulle, sillä tuotteiden 

toimivuus voidaan todeta varmasti vasta, kun toimituserä on kokonaan valmis. Silloin pro-

jektiin varatut varat ovat jo todennäköisesti käytetty tuotantovaiheeseen ja korjauksesta 

syntyy lisäkustannuksia, joiden määrää on hankala ennalta arvioida. Pahimmassa mah-

dollisessa tilanteessa koko kauppasopimus peruuntuu, jolloin projektista syntyy pelkkää 

tappiota yritykselle. Mahdollisten yllättävien kuluerien vuoksi on tärkeää, että Yritys X:llä 

on aina, joko tarpeeksi kassareserviä kattamaan kulut tai mahdollisuus hankkia nopeasti 

lisärahoitusta. Sen vuoksi investoinneista ja sijoituksista voidaan joutua tinkimään, jotta 

varallisuus riittää selviämään ongelma tilanteista. Pitkät takuuajat luovat myös oman 

haasteensa rahoituksen suunnittelulle, koska tavaraerässä voidaan havaita takuunkor-

jauksen piiriin kuuluvia puutteita vielä useita vuosia toimituksen jälkeen. Tämän vuoksi 

Yritys X joutuu tekemään kohtalaisen suuria takuuvarauksia. 
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Haastatteluja tehdessäni huomasin, että erilaisia rembursseja ei tunnettu kovinkaan hyvin 

yrityksessä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että remburssia on käytetty erityisesti 

viime vuosina todella vähän. Erilaisten remburssien tuntemisesta ja niiden soveltuvuu-

desta erilaisiin tilanteisiin voisi olla hyötyä tulevaisuudessa, etenkin jos yritys aikoo kasvat-

taa osuuttaan entistä enemmän kehittyvillä markkinoilla kuten Aasiassa ja Afrikassa. 

Remburssin käyttö maksutapana on vähemmän riskialtis vaihtoehto kuin esimerkiksi avoin 

luotto niissä tapauksissa, joissa ostaja ei suostu ennakkomaksuun. Tulevaisuuden kan-

nalta myös parempi tutustuminen Finnveran sekä Tekesin tarjoamiin rahoituspalveluihin 

olisi hyödyllistä. Esimerkiksi Aasian markkinoille suunnattaessa kauppasummat sekä vien-

tivolyymit voivat kasvaa paljon suuremmiksi, kuin mitä Euroopan markkinoilla on koskaan 

tarjolla johtuen suuresta asiakaspotentiaalista. Samalla myös luotto- ja maariskit kasvavat 

valtavasti verrattuna länsimaihin. Tämän vuoksi olisikin hyvä tuntea Finnveran myöntä-

mien vientitakausten sekä takuiden sisällöt sekä ehdot. Havainnointini perusteella kieltei-

nen asenne Finnveraa ja Tekesiä kohtaan johtuu niiden vuosien takaisesta byrokraatti-

suudesta. Nykypäivänä liiketoiminta kaikilla aloilla on muuttunut hektisemmäksi, jolloin 

myös valtion instituuttien on täytynyt kehittää omaa toimintaansa tehokkaammaksi. Lisäksi 

esimerkiksi Finnvera myöntää takuita myös lyhyemmän maksuajan kaupoille, jotka suun-

tautuvat länsimaiden ulkopuolelle, jolloin sekään ei olisi esteenä. 

 

Tutkimuksen teoria osuudessa käytetty aineistona toimivat kirjalliset ja sähköiset lähteet. 

Niiden luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä aineistojen laatijat ovat alansa asiantunti-

joita, vaikka osa aineistoista olikin kaupallisia lähteitä. 

 

Tutkimuksen empiirinen osa on tehty haastattelemalla kohdeyrityksen henkilökuntaa sekä 

havainnoimalla oman työn ohessa tutkimusaiheeseen liittyviä asioita. Haastattelut ja ha-

vainnointi ovat parhaat keinot saada tarkkaa tietoa kohdeyrityksen toiminnasta vientikau-

pan rahoituksen osalta. Tekemiini haastatteluihin ja havainnointiin voidaan joissain ta-

pauksissa katsoa liittyvän esteellisyyttä, sillä työskentelen itse kohdeyrityksessä aivan ku-

ten haastateltavatkin. Tämä ei kuitenkaan mielestäni heikennä empiirisen osan luotetta-

vuutta, koska tutkimuksen tarkoitus oli palvella omaa kehitystäni työtehtävissäni sekä 

luoda mahdollisesti uusia näkökulmia yrityksen vientitoiminnan rahoitukseen.  

 

Tutkimuksen hyödynnettävyys laajassa mittakaavassa on melko huono, sillä se keskittyy 

vain yhden yrityksen toimintaan eikä sitä voida pitää yleisesti pätevänä suppean otok-

sensa vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille, mitä vientitoiminnan rahoitusmah-

dollisuuksia pk-yrityksellä on ja kuinka näitä rahoituksellisia keinoja käytetään vientitoimin-

nan riskienhallintaan. Lisäksi sivutarkoituksena oli kartoittaa, kuinka tarjolla olevia keinoja 

sovelletaan kohdeyrityksessä ja tuoda esille mahdollisia uusia tai ennestään vähemmän 
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käytettyjä vaihtoehtoja ja tehdä niistä tunnetumpia yrityksen sisällä. Työn tärkein pää-

määrä oli kuitenkin kehittää itseäni työtehtävissäni, vientipainotteisen yrityksen talous-

osaston jäsenenä. Tutkimus luo kuvan siitä, miten kohdeyritys käyttää tarjolla olevia rahoi-

tuskeinoja vientitoimintaansa sekä mitkä rahoituskeinot eivät sovellu yrityksen toimintaan. 

Mielestäni tutkimus olisi kaivannut myös rahoituspalveluita tarjoavien tahojen kuten pank-

kien tai vientiluottolaitosten edustajien näkemyksiä, jotta sen hyödynnettävyys kohdeyri-

tyksen sisällä olisi parantunut. Nyt rahoituskeinojen soveltuvuus vientitoimintaan jäi aino-

astaan kohdeyrityksen edustajien näkökulmaksi, eikä uusia näkökulmia saatu tuotua riittä-

västi esille. 

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut minulle todella hyödyllinen. Prosessin aikana olen oppinut 

paremmaksi kirjoittajaksi sekä olen oppinut etsimään ja käyttämään lähteitä laadukkaam-

min. Lisäksi asiantuntemukseni vientitoiminnan rahoituksesta sekä riskienhallinnasta on 

kehittynyt todella paljon ja siitä on varmasti minulle hyötyä tulevaisuudessa työtehtävis-

säni.  
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Liite 1. Avoimen haastattelun kysymykset 
 

 

Mistä vientiprojektin rahoitustarpeen laskeminen aloitetaan? 

 

Mitä vientikaupanmuotoja yrityksessä käytetään? 

 

Onko factoring tai forfaiting rahoitusta harkittu tai käytetty? 

 

Onko Finnveran tarjoamat takuut ja takaukset tuttuja ja onko niitä käytetty? 

 

Mitä keinoja valuuttariskeiltä suojautumiseen on käytetty? 

 

Mitkä ovat suurimmat riskit vientitoiminnassa? 

 

Onko remburssin käyttö maksumuotona tuttu ja onko sitä käytetty? 

 

Mitä viennin rahoitusmuotoja käytettään eniten?  

 

Onko rahoituksen saaminen ollut koskaan haaste tai este vientikaupalle? 

 
 
 


