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Tämä on Finnveran uusi aluekatsaus

• Puolivuosittain julkaistavassa katsauksessa kerrotaan pk-yrityksille myönnetystä 
rahoituksesta ja alueen maakuntien yritysten näkymistä.

• Finnveran Itä-Suomen alue koostuu Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan maakunnista.

• Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja 
kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme 
suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, 
takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden 
rahoittajien kanssa.

• Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen 
vientitakuulaitos.
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Alueen avainluvut

Itä-Suomessa Finnveran rahoitus normalisoitui koronaa edeltäneelle 
tasolle tammi-kesäkuussa 2021.

71 
alueen asiakkaiden 

suositteluhalukkuus (NPS)

52 % 
prosenttia alkuvuoden 

rahoituksesta kohdistui 
teollisuuteen

17,3 milj. €
omistajanvaihdoksiin myönnetty 

rahoitus alkuvuonna 
– kasvua 74 % edellisvuodesta

107,5 milj. €
rahoitus Itä-Suomen 

pk-yrityksille yhteensä

15,0 milj. €
myönnettyjä lainoja

92,5 milj.€
myönnettyjä takauksia ja takuita 

alkuvuonna 2021



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Mikko Vänttinen:

”Kun yritysten pahimmat koronan 
vaikutuksista tekemät skenaariot 
eivät toteutuneetkaan, 
palattiin Itä-Suomen alueella 
yritysrahoituksessa jo 
viime vuoden lopulla lähes 
koronaa edeltävälle tasolle.” 
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Aluejohtajan katsaus:

Itä-Suomessa Finnveran rahoitus normalisoitui 
koronaa edeltäneelle tasolle – investointien 
rahoitustarpeessa yli 60 % kasvu (1/2)
• Pk-yritysten käyttöpääoman tarve puolittui ja investointihankkeiden rahoitustarve 

kasvoi 63 prosenttia Finnveran Itä-Suomen alueella tammi-kesäkuussa 2021 
edellisvuoden alkuun verrattuna.

• Finnvera myönsi lainoja, takauksia ja vientitakuita alkuvuonna yhteensä 107,5 
miljoonaa euroa (160,7).

• Alueen pk-yritykset varautuivat vuoden 2020 alkupuolella koronan aiheuttamaan 
kriisiin järjestelemällä olemassa olevia rahoituksiaan ja hakemalla 
käyttöpääomaansa täydentäviä rahoitusratkaisuja. Kun yritysten pahimmat 
koronan vaikutuksista tekemät skenaariot eivät toteutuneetkaan, palattiin Itä-
Suomen alueella yritysrahoituksessa jo viime vuoden lopulla lähes koronaa 
edeltävälle tasolle.
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Aluejohtajan katsaus:

Itä-Suomessa Finnveran rahoitus 
normalisoitui… (2/2)
• Koronan negatiiviset vaikutukset eivät enää juurikaan näy Finnveran rahoituksen

kohdistumisessa, mutta koronan aiheuttama epävarmuus näkyy mm. investointien
käynnistymisen lykkäämisinä.

• Rahoituskysyntä investointeihin ja maksuohjelmien järjestelytarpeen vähäisyys
peilaavat hyvin yritysten kohenevaa talouden tilaa.

• Useat yritykset eri toimialoilta ovat korona-aikana kääntäneet poikkeavan tilanteen
hyödykseen etsimällä uusia bisnesmahdollisuuksia ja uusia asiakkaita.

• Esimerkiksi matkailusta löytyy esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet
kasvattamaan liikevaihtoaan panostamalla kotimaisiin turisteihin, vaikka
ulkomaiset matkailijat jäivät pois.
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Aluejohtajan katsaus:

Myönnetty rahoitus 
Itä-Suomen alueella

milj. e 1-6/2021 1-6/2020

Lainat 15,0 17,9

Takaukset 73,6 130,8

Vientitakaukset 18,9 11,9

Yhteensä 107,5 160,7
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Aluejohtajan katsaus:

Yritysten ostajat ovat liikkeellä
• Uutta liiketoimintaa on synnytetty sekä investointien että selvästi normaalia

enemmän yritysjärjestelyjen ja -kauppojen avulla. Alkuvuonna 2021 Itä-Suomen
alueella on haettu rahoitusta investointien lisäksi runsaasti yrityskauppoihin ja
omistusjärjestelyihin.

• Tammi-kesäkuussa omistajanvaihdoksia rahoitettiin 17,3 miljoonalla eurolla, mikä
on 74 prosenttia edellisvuotta enemmän. Noin 16 prosenttia alueella alkuvuonna
myönnetystä rahoituksesta liittyy omistajanvaihdoksiin.

• Maakunnista suhteellisesti eniten omistajanvaihdoksia rahoitettiin Pohjois-
Karjalassa, missä joka kolmas rahoitettu euro kohdistui omistajanvaihdokseen. 
On mahdollista, että alueen elinkeinotoimijat ovat onnistuneet etsimään yrityksille 
jatkajia muita maakuntia paremmin. Toisaalta, Pohjois-Karjala on usein alueen 
maakuntien ykkönen yrityskauppojen määrässä. Finnvera on myös pitänyt 
omistajanvaihdosteemaa aktiivisesti esillä.
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoituksen alueelliset painotukset 
maakuntien välillä suuria
• Itä-Suomen alueella Finnveran rahoitus keskittyy Pohjois-Karjalassa ja Keski-

Suomessa maakuntakeskusten läheisyyteen Joensuun ja Jyväskylän seutukuntiin.

• Sen sijaan Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa Finnveran rahoituksesta merkittävä 
osa hajautuu maakuntakeskusten ulkopuolella. Etelä-Savossa vajaa puolet 
Finnveran myöntämästä rahoituksesta kohdistuu investoivaa teollisuutta 
sisältävälle Pieksämäen seutukunnalle ja Pohjois-Savossa Ylä-Savon 
seutukuntaan. Erityisesti Ylä-Savosta löytyy vahvoja teollisuusyrityksiä, jotka 
toimivat koko Pohjois-Savon maakunnan veturiyrityksinä.

• Erot rahoituksen kohdentumisessa alueiden sisällä ilmentävät maakuntien sisäistä 
yritysrakennetta ja jo viime vuoden lopulla alkanutta teollisuuden 
investointihalukkuuden lisääntymistä.
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Aluejohtajan katsaus:

Teollisuuden noste näkyy rahoituksen 
kohdentumisessa toimialoittain 
• Itä-Suomen alueella 57,1 miljoonaa euroa eli 52 prosenttia (1-6/2020: 42 %) 

alkuvuoden rahoituksesta kohdistui teollisuuden eri toimialoille.

• Matkailuun rahoituksesta kohdistui 9 miljoonaa, liike-elämän palveluihin 23 
miljoonaa sekä kauppaan ja kuluttajapalveluihin 13 miljoonaa euroa.

• Rahoituksen vaikuttavuuden tärkeä mittari on rahoituksen avulla luotujen uusien 
työpaikkojen määrä. Niitä syntyi Finnveran rahoituksen avulla alkuvuonna 755.

• Yhtä uutta työpaikkaa kohden rahoituksen vaikuttavuus oli suurin kaupan ja 
kuluttajapalvelujen alalla, jossa Finnveran rahoitus uutta työpaikkaa kohti oli vajaat 
100 000 euroa. Vastaavasti esimerkiksi teollisuudessa uuden työpaikan 
synnyttämiseen tarvittiin Finnveran rahoitusta noin kaksinkertainen euromäärä. 
Luvut ovat suuntaa-antavia.
19.8.202111



Aluejohtajan katsaus:

Rahoitusmarkkina toimii hyvin –
yrityksillä tilaisuus tarttua kasvuun
• Alueemme tulevaisuus näyttää valoisalta. Yritysrahoitusmarkkina näyttää

selviävän koronasta hyvin, yritysten rahoituksissa rahaa ja riskinjakajia on hyvin
tarjolla. Alueellamme on runsaasti korkealaatuista teollisuutta ja eri toimialoilla
osaavia kasvuhakuisia yrityksiä.

• Globaalin kasvun käynnistyttyä, Itä-Suomen yrityksillä on nyt hyvä tilaisuus tarttua
kiinni kasvuun investoimalla ja panostamalla toimintojensa kehittämiseen.

• Apua kasvun ja kansainvälistymisen poluille pk-yritykset saavat Finnveran ja
muiden Team Finland -toimijoiden neuvonnasta ja rahoituksista.
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Aluejohtajan katsaus:

Asiakastyytyväisyys 
korkealla
• Seuraan erityisen tyytyväisenä

myönteistä asiakastyytyväisyyden
kehittymistä (NPS 71) sekä
asiakkailtamme saatua palautetta,
jotka osoittavat, että
palveluidemme kehittämiseksi
tehdyt toimenpiteet ovat olleet
oikean suuntaisia ja yritysten
muuttuviin tarpeisiin osuvia.
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Finnvera-konsernin 
tammi-kesäkuu 2021



Avainluvut 30.6.2021

VASTUUKANTA

Kotimaan 
rahoitus, nostetut 
lainat ja takaukset

2,8 mrd. €

Viennin rahoitus, 
vientitakuut ja 

erityistakaukset (myös 
pk-yrityksille)

22,0 mrd. €

KONSERNIN TASE

Vapaa oma
pääoma ja VTR*

0,9 mrd. €

Tase

12,3 mrd. €

*Valtiontakuurahasto

ASIAKKAITA

26 319
HENKILÖSTÖ

365

RAHOITUS

Viennin rahoitus: 
myönnetyt vientitakuut ja 

erityistakaukset      
1.1.–30.6.2021

1,6 mrd. €

Kotimaan rahoitus:
myönnetyt lainat ja 

takaukset 
1.1.–30.6.2021

0,9 mrd. €



Olemme lähellä 
asiakkaitamme

365
työntekijää

16
toimipistettä 
Suomessa

26 319
asiakasta

Rovaniemi

Oulu

Kajaani

Joensuu

Lappeenranta

Helsinki

Kuopio

Mikkeli

Vaasa

Pori

Turku

Seinäjoki

Tampere

Lahti

Jyväskylä

Kotka



Kiitos!

MIKKO VÄNTTINEN
aluejohtaja, Itä-Suomi

puh. 029 460 2721
etunimi.sukunimi@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:etunimi.sukunimi@finnvera.fi
http://www.finnvera.fi/



