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Tämä on Finnveran uusi aluekatsaus

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

• Aluekatsaus keskittyy Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin, 
jotka kuuluvat Finnveran Sisä-Suomen alueeseen. Alueeseen kuuluu lisäksi Etelä-
Pohjanmaa, jota tarkasteltiin yhdessä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kanssa.

• 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 alkuvuonna 2021 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä myöntämä rahoitus 
väheni edellisvuodesta, Päijät-Hämeessä rahoitus hieman kasvoi. Kokonaisuutena 

rahoitus oli alueella noin kolmanneksen korkeammalla kuin alkuvuonna 2019. 

58 %
rahoituksesta kohdistui 

kasvuhakuisille yrityksille

noin 8 milj. € 
yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus yhteensä

9 milj. € (16)

Kanta-Hämeen yrityksille 
myönnetty rahoitus

26 milj. € (24)

Päijät-Hämeen yrityksille 
myönnetty rahoitus

63 milj. € (109)

Pirkanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

98 milj.€ (148)

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja 
Päijät-Hämeen yrityksille 

myönnetty rahoitus yhteensä



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Juha Ketola:

”Rahoituksen painopiste on edelleen 
yritysten käyttöpääomarahoituksessa, 
mutta nyt käyttöpääomaa myönnettiin 
siis myös yritysten liiketoiminnan 
uuteen kasvuun. Käyttöpääomatarve 
oli voimakkain Pirkanmaalla, missä 
investointien ja yrityskauppojen 
rahoitus on edelleen normaalia 
alempana. Investointiaktiivisuus oli 
voimakkainta Päijät-Hämeessä, ja 
omistajanvaihdokset piristyivät Kanta-
Hämeessä.”
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Aluejohtajan katsaus:

Finnveran rahoitus kohdistui alkuvuonna 
enemmän yritysten kasvuhankkeisiin (1/2)
• Finnveran alkuvuonna Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä myöntämä rahoitus väheni 

edellisvuodesta, mutta kohdistui nyt pääasiassa yritysten kasvun mahdollistamiseen. 

• Vuotta aiemmin rahoituksen painopiste oli koronapandemian aiheuttamissa yritysten 
käyttöpääomatarpeissa ja yritysten maksuvalmiuden turvaamisessa epävarmassa 
tilanteessa. Niinpä rahoituksen volyymin pieneneminen ei ole yritysten kannalta 
yksinomaan huono uutinen. 

• Päijät-Hämeessä myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman. 

• Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa rahoitusta Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-
Hämeen alueelle yhteensä 98 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavana 
ajankohtana rahoitusta myönnettiin yhteensä 148 miljoonaa euroa. 

• Verrattuna alkuvuoteen 2019 myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli kuitenkin noin 
kolmanneksen niin sanottua normaaliaikaa korkeampi. 6



Aluejohtajan katsaus:

Finnveran rahoitus kohdistui alkuvuonna 
enemmän yritysten kasvuhankkeisiin  (2/2)
• Rahoituksen painopiste on edelleen yritysten käyttöpääomarahoituksessa, mutta nyt 

käyttöpääomaa myönnettiin siis myös yritysten liiketoiminnan uuteen kasvuun. 

• Käyttöpääomatarve oli voimakkain Pirkanmaalla, missä investointien ja yrityskauppojen 
rahoitus on edelleen normaalia alempana. Investointiaktiivisuus oli voimakkainta Päijät-
Hämeessä ja omistajanvaihdokset piristyivät Kanta-Hämeessä.

• Alueen maakunnista Pirkanmaalle myönnettiin alkuvuoden aikana rahoitusta yhteensä 
63 miljoonaa euroa (109), Päijät-Hämeeseen 26 miljoonaa euroa (24) ja Kanta-Hämeen 
yrityksille 9 miljoonaa euroa (16). 

• Myönnetystä rahoituksesta 58 prosenttia kohdistui alueen kasvuhakuisille yrityksille. 
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Aluejohtajan katsaus:

Pirkanmaalla suurin tarve käyttöpääomalle –
”Investointien osuus huolestuttavan matala”
• Finnvera oli Pirkanmaalla mukana rahoittamassa yhteensä 246 miljoonan euron (198) 

kokonaisrahoitushankkeita. Kokonaisrahoituksesta Finnveran osuus on yleisesti noin 
kolmasosa hankkeesta riippuen. 

• Suurin osa kokonaisrahoituksesta oli Pirkanmaalla yritysten käyttöpääomatarpeita. 
Investointien osuus oli lähellä edellisvuoden tasoa ja huolestuttavan matala. Investointei-
hin kohdistui 28 miljoonaa euroa (26), kun määrä alkuvuonna 2019 oli 46 miljoonaa euroa. 

• Investointihalukkuuden matalaa tasoa selittävät osaltaan maailmantalouden 
epävarmuustekijät, mutta toisaalta myös työvoiman saatavuus sekä nousevat raaka-
ainehinnat. Rahoitusmarkkinat toimivat tämän lisäksi tällä hetkellä hyvin, ja varsinkin 
hyvässä taloudellisessa kunnossa olevat yrityksen saavat markkinoilta riittävän 
kokonaisrahoituksen ilman Finnveran mukanaoloa.

• Finnvera oli alkuvuonna mukana noin 30 yrityksen omistajanvaihdoksen rahoituksessa 
yhteensä noin 4 miljoonalla eurolla. Myös omistajanvaihdosten rahoitus 
oli yhä huomattavasti matalammalla tasolla kuin ennen koronaa.
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Aluejohtajan katsaus:

Pirkanmaalla muutos toimialojen 
suhteellisissa rahoitusosuuksissa suuri
• Teolliset toimialat ovat Pirkanmaalla perinteisesti vahvoja, ja teollisuusyritysten osuus  

myönnetystä rahoituksesta oli alkuvuonna yhä suurin, 24 miljoonaa euroa. 

• Suhteellisesti huomattavasti enemmän rahoitusta myönnettiin kuitenkin matkailu- ja 
erityisesti ravitsemusalan yrityksille (17 miljoonaa euroa) sekä kaupan ja 
kuluttajapalvelualojen yrityksille (11 miljoonaa euroa). Verrattuna pandemiaa edeltäviin 
vuosiin muutos toimialojen suhteellisissa rahoitusosuuksissa on suuri.

• Matkailu- ja ravintola-alan sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen yritysten toimintaan korona 
vaikutti huomattavasti voimakkaammin kuin teollisuuden alan yrityksiin, ja sen vuoksi 
ulkopuolista rahoitusta on tarvittu huomattavasti enemmän toiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseen, liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen ja kasvuun.
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Aluejohtajan katsaus:

Päijät-Hämeessä investointiaikeet ovat 
käynnistyneet

• Päijät-Hämeessä Finnveran rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli 78 miljoonaa 
euroa (46), ja siitä investointien osuus oli merkittävin, 55 miljoonaa euroa (18). Pienelle 
maakunnalle nämä ovat hyviä lukuja ja kertovat alueen talouden kasvuvireestä. 

• Päijät-Hämeen yrityksillä oli huomattavasti muita maakuntia vähemmän tarvetta 
käyttöpääomarahoitukselle, noin 14 miljoonaa euroa. 

• Yrityskauppoja Finnvera rahoitti Päijät-Hämeen alueella 13 kappaletta (13) noin 3 
miljoonalla eurolla. 

• Toimialoista eniten rahoitusta kohdistui maakunnan teollisille toimialoille, yhteensä 69 
prosenttia Finnveran myöntämästä kokonaisrahoituksesta. 
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Aluejohtajan katsaus:

Päijät-Hämeessä matkailu- ja ravintola-alan 
rahoitus normalisoitui

• Päijät-Hämeen matkailu- ja ravintola-ala selvisi alkuvuoden aikana ilman merkittävää 
Finnveran lisärahoitusta. Alalle myönnettiin tammi‒kesäkuussa rahoitusta ainoastaan 
0,9 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli viime vuonna 3,5 miljoonaa euroa. 

• Keväällä 2020 tehdyt rahoitusjärjestelyt ovat olleet riittävät lisäksi toimialan 
koronatuet ovat auttanee ja yritykset ovat ehtineet sopeutua tilanteeseen. 
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Aluejohtajan katsaus:

Kanta-Hämeessä omistajanvaihdokset piristyivät 
– Investoinnit alhaisella tasolla
• Kanta-Hämeen alueella Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä noin 15 miljoonan 

euron kokonaisrahoitustarpeita (28), joista suurin osa eli 10 miljoonaa euroa kohdistui 
yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin edellisen 
vuoden (17,5 miljoonaa euroa) vastaavana aikana. 

• Investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli myös Kanta-Hämeen alueella 
huolestuttavan alhainen, noin 4 miljoonaa euroa. 

• Kanta-Hämeen talouden vilkastumisesta kertoo kuitenkin se, että lukumääräisesti 
omistajanvaihdokset piristyivät hieman Kanta-Hämeessä. Finnvera oli mukana 
rahoittamassa 14 omistuksenvaihdosta (10) ja niihin kohdistui miljoona euroa 
Finnveran rahoitusta (1,2). 
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Aluekatsaus:

Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus

• Rahoitettujen yrityskauppojen 
kappalemäärä yhteensä kasvoi 
tammi-kesäkuussa Pirkanmaan, 
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen 
alueella edellisvuodesta. 

• Yrityskauppoihin myönnetty rahoitus 
yhteensä 7,5 miljoonaa euroa jäi 
kuitenkin edellisvuoden tasosta. 

• Päijät-Hämeessä rahoitettujen 
omistajanvaihdosten keskikoko 
kasvoi. 

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

Pirkanmaa 3,6 6,6 29 31

Kanta-

Häme
1,0 1,2 14 10

Päijät-

Häme
2,9 2,1 13 13

yhteensä 7,5 9,9 56 54
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoituksen kysynnän odotetaan siirtyvän 
enemmän myös investointeihin loppuvuonna
• Rahoitusjärjestelmä on toiminut koko koronatilanteen ajan hyvin, ja pankkien kyky 

rahoittaa kannattavaa yritystoimintaa on ollut hyvällä tasolla koko vuoden ajan. 

• Pankeilla on Finnveran takausten lisäksi käytössään aiempaa enemmän Euroopan 
investointipankki -ryhmän myöntämiä takausohjelmia, mikä voi osaltaan pienentää 
tarvetta Finnveran rahoitukselle. 

• Rahoituksen kysynnän odotetaan siirtyvän loppuvuonna käyttöpääomarahoituksen 
lisäksi pk-yritysten investointeihin. 
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Aluejohtajan katsaus:

Viennin rahoituksessa 
mahdollisuuksia
• Finnvera tarjoaa ratkaisuja 

vientikauppojen maksutapoihin, riskeiltä 
suojautumiseen ja rahoitustarpeisiin.

• Finnveralla on poikkeuksellinen 
mahdollisuus vuoden 2021 loppuun 
saakka myöntää vientitakuita myös 
vientikauppoihin, jotka kohdistuvat 
läntisiin teollisuusmaihin. 

• Alueella on runsaasti vientipotentiaalia 
myös pk-yrityssektorissa, joten yritysten 
kannattaa hyödyntää viennin 
rahoitusratkaisut ja neuvonta, jota 
Finnvera ja muut Team Finland -toimijat 
tarjoavat.15



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!

JUHA KETOLA

aluejohtaja, Sisä-Suomi
Puh. 029 460 2658

etunimi.sukunimi@finnvera.fi

www.finnvera.fi

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



