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Tämä on Finnveran uusi aluekatsaus

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

• Finnveran Länsi-Suomen alue koostuu Varsinais-Suomen, Satakunnan, 
Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. Tässä 
katsauksessa keskitytään Lounais-Suomeen eli Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Ahvenanmaan näkymiin.

• 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

Finnveran rahoituksen painopiste siirtyi Lounais-Suomessa alkuvuonna 2021 jälleen 
liiketoimintojen kasvun edellyttämään käyttöpääomaan koronakriisin jälkeen. 

44 %
Lounais-Suomen rahoituksesta 

oli käyttöpääomarahoitusta

16,4 milj. € 
yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus – kasvua 

edellisvuodesta 43 %

1 milj. € (7)

Ahvenanmaan
yrityksille myönnetty rahoitus –

rahoitus palautui normaalitasolleen 
koronavuoden jälkeen

58 milj. € (42)

Satakunnan yrityksille
myönnetty rahoitus

70 milj. € (95)

Varsinais-Suomen yrityksille 
myönnetty rahoitus

128 milj.€ (144)

myönnetty rahoitus alueen 
yrityksille yhteensä



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Seija Pelkonen:

”Varsinais-Suomessa rahoituksellinen 
tilanne on vakaa, ja yrityksien 
kassatilanne on vahvistunut. 
Satakunnassa korostuu etenkin 
kasvavien ja kansainvälitystyvien 
yritysten rahoitus. Ilahduttavaa on, 
että yritykset ovat voittaneet 
maailmalta vientikauppoja, joita 
olemme olleet rahoittamassa.”
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Aluejohtajan katsaus:

Finnveran käyttöpääomarahoitus suuntautuu 
Lounais-Suomessa kasvun rahoitukseen (1/2)
• Finnveran rahoituksen painopiste siirtyi Lounais-Suomessa alkuvuonna 2021 jälleen 

liiketoimintojen kasvun edellyttämään käyttöpääomaan, kun edellisvuonna rahoitus 
painottui koronakriisistä johtuneeseen yritysten kassojen vahvistamiseen.

• Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 Lounais-Suomessa rahoitusta yrityksille 
128 miljoonaa euroa (144), mikä oli 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Rahoitus 
kohdistui pääasiassa pk- ja midcap-yrityksille sekä jonkin verran suuryrityksiksi 
luettaville yrityksille. 

• Rahoituksen painopisteen muutos kertoo kuitenkin yritysten tilanteen 
normalisoitumisesta.Yritysten positiivisista tulevaisuuden odotuksista kertonee 
myös se, että Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä kasvoi Lounais-
Suomessa alkuvuonna 19 prosenttia edellisvuodesta 70 yritykseen, ja 
yrityskauppoihin myönnetty rahoitus kasvoi peräti 43 prosenttia 16,4 miljoonaan 
euroon.6



Aluejohtajan katsaus:

Finnveran käyttöpääomarahoitus suuntautuu 
Lounais-Suomessa kasvun rahoitukseen (2/2)
• Lounais-Suomeen sijoittuu suuria veturitoimialoja, kuten telakat, autoteollisuus ja

esimerkiksi lääketeollisuus, ja alueen elinkeinorakenteeseen kuuluu sekä
kansainvälisiä suuryrityksiä että runsaasti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

• Finnvera sai vuonna 2020 valtuudet myöntää käyttöpääomarahoitusta myös
suurille yrityksille koronatilanteesta johtuneisiin rahoitustarpeisiin. Tämä on
näkynyt myös Lounais-Suomen alueella.

• Suuryritysten kotimaan rahoitus mukaan lukien Finnveran rahoitus Lounais-
Suomessa oli alkuvuonna 2021 yhteensä 344 miljoonaa euroa.

• Tässä katsauksessa keskitytään pk-yritysten rahoitukseen ja näkymiin.
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Aluejohtajan katsaus:

Satakunnassa rahoituksessa kasvua, Varsinais-
Suomessa laskua
• Maakunnallisesti tarkasteltuna rahoituksen määrä vaihtelee suuresti.

• Satakunnassa myönnetty rahoitus kasvoi alkuvuonna 58 miljoonaan euroon (42),
missä kasvua edellisvuodesta oli 38 prosenttia. Varsinais-Suomessa rahoitusta
myönnettiin 70 miljoonaa euroa (95), mikä puolestaan oli 26 prosenttia vähemmän
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

• Varsinais-Suomessa rahoituksellinen tilanne on vakaa, ja yrityksien kassatilanne
on vahvistunut. Kun suhdannenäkymä on kääntynyt positiivisemmaksi, saavat
yritykset hyvin pankkirahoitusta ilman Finnveran mukanaoloa.

• Satakunnassa korostuu etenkin kasvavien ja kansainvälitystyvien yritysten
rahoitus. Ilahduttavaa on, että yritykset ovat voittaneet maailmalta vientikauppoja,
joita olemme olleet rahoittamassa.
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Aluejohtajan katsaus:

Ahvenanmaan rahoitustilanne normalisoitui

• Ahvenanmaan yritysten rahoituksessa muutos edellisvuodesta on erittäin suuri.
Ahvenanmaalla rahoitusta myönnettiin alkuvuonna 2021 vain 1 miljoona euroa (7),
eli määrä laski 90 prosenttia.

• Ahvenanmaan rahoituskysyntä on palannut normaalitasolleen. Matkailusta
merkittävästi riippuvaisen maakunnan viime vuotta leimasi koronarajoituksien
tuomat haasteet, mikä aiheutti matkailualan ja siihen liitännäisten liiketoimintojen
äkillisen romahtamisen.

• Nyt takana on hyvä matkailukesä, ja yritykset ovat pärjänneet rahoituksellisesti
omillaan.
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoituksen jakautuminen (1/2)
• Finnveran rahoituksesta Lounais-

Suomessa 44 prosenttia kohdistui

käyttöpääomaan. Yritykset ovat tarvinneet

rahoitusta liikevaihdon ja tilauskantojen

kääntyessä kasvuun. Tämä näkyy myös

toimitusvakuuksien merkittävänä osuutena

(22 %).

• Kun kauppa käy, on kysyntää toimitus-

vakuuksille. Lounais-Suomessa on

runsaasti projektiluontoisia toimituksia

tekeviä pk- ja midcap -yrityksiä, jotka

tarvitsevat toiminnassaan

toimitusvakuuksia.

• Myös investointien rahoitus on ollut

korkealla tasolla, mikä osaltaan selittyy

kasvaneella yrityskaupparahoituksella.

30 %

44 %

4 %

22 %

Finnveran Lounais-Suomen rahoitus 
käyttötarkoituksen mukaan 1-6/2021

Investoinnit Käyttöpääoma

Viennin rahoittaminen Toimitusvakuudet
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoituksen jakautuminen (2/2)

• Rahoituksen kohdentuminen vaihtelee maakunnittain jonkin verran. Satakunnassa
rahoituksesta 47 prosenttia suuntautui käyttöpääomaan, 27 prosenttia
investointeihin ja 26 prosenttia toimitusvakuuksiin.

• Varsinais-Suomessa vastaavasti käyttöpääoman osuus oli 42 prosenttia,
investointien osuus 32 prosenttia, toimitusvakuuksien 18 prosenttia ja viennin
rahoittaminen 8 prosenttia.

• Ahvenanmaalla rahoitus jakaantui lähes tasan investointeihin ja käyttöpääomaan.
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Aluejohtajan katsaus:

Perinteiset teolliset toimialat korostuvat 
rahoituksessa – osaamiseltaan huippuyrityksiä
• Finnveran rahoituksessa korostuvat valmistavan teollisuuden toimialat. Tämä johtuu 

alueen elinkeinorakenteesta. Vaikka toimialat vaikuttavat perinteisiltä, niin useat 
näistä yrityksistä ovat osaamisensa puolesta huippuyrityksiä, 
jotka voittavat vientikauppoja maailmalta.

• Lounais-Suomessa Finnveran rahoituksessa erottuu selvästi kolme toimialaa eli 
metallituotteiden valmistus (25 %), muu teollisuus ja valmistus (21 %) sekä 
tukkukauppa (10 %). 

• Maakunnittain erot rahoituksessa ovat kuitenkin suuria. Ahvenanmaalla eniten 
rahoitusta kohdistui majoitus- ja ravitsemus-toimialalle sekä muuhun teollisuuteen ja 
valmistukseen, noin neljännes molempiin. Satakunnassa kaksi toimialaa nousi ylitse 
muiden, metallituotteiden valmistus 38 prosentin osuudella sekä muu teollisuus ja 
valmistus 25 prosentilla. Varsinais-Suomessa rahoitus painottui muuhun 
teollisuuteen ja valmistukseen (19 %), metallituotteiden valmistukseen (15 %) 
ja tukkukauppaan (13 %).12



Aluejohtajan katsaus:

Omistajanvaihdosten rahoitus
• Yritysten positiivisista 

tulevaisuuden odotuksista 
kertonee myös 
omistajanvaihdosten 
vilkastuminen.

• Finnveran rahoittamien 
yrityskauppojen määrä kasvoi 
Lounais-Suomessa alkuvuonna 
19 prosenttia edellisvuodesta 
70 yritykseen, ja 
yrityskauppoihin myönnetty 
rahoitus kasvoi peräti 43 
prosenttia 16,4 miljoonaan 
euroon. 

Omistajanvaihdosten rahoitus maakunnittain, 
milj. e ja kpl

1-6/2021
milj. e

1-6/2020
milj. e

1-6/2021
kpl

1-6/2020
kpl

Varsinais-
Suomi

10,3 9 45 38

Satakunta 5,9 2,5 22 20

Ahvenan-
maa

0,2 0 3 1

yhteensä 16,4 11,5 70 59
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Aluejohtajan katsaus:

Viennin rahoituksessa 
mahdollisuuksia
• Yritysten kannattaa hyödyntää Finnveran 

vientitakuita tarjotakseen ostajille 
kilpailukykyisiä maksuehtoja ja 
suojautuakseen vientikaupan 
luottoriskeiltä. 

• Finnvera voi myöntää vientitakuita lähes 
kaikille markkinoille ja monen kokoisiin 
kauppoihin.

• Finnvera neuvoo yrityksiä maksuttomissa 
vientikaupan rahoituspajoissa, joita 
järjestetään yhdessä yrityksen ja oman 
pankin kanssa.

• Olemme osa Team Finland -verkoston 
kansainvälistymispalveluja.14



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!

SEIJA PELKONEN

aluejohtaja, Länsi-Suomi
Puh. 029 460 2620

etunimi.sukunimi@finnvera.fi

www.finnvera.fi

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



