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Tämä on Finnveran uusi aluekatsaus

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

• Aluekatsaus keskittyy Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
maakuntiin. 

• 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
Viime vuonna Finnveran rahoituksessa näkyi koronakriisin aiheuttama rahoitustarve. 

Käyttöpääoman osuus oli 46 % rahoituksesta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan alueella. Tänä vuonna yritykset ovat tarvinneet rahoitusta myös kasvua varten.

n. 300 
rahoituksen avulla luotuja 

uusia työpaikkoja

5,3 milj. € 
yritysten omistajanvaihdoksiin 

myönnetty rahoitus, kasvu 
edellisvuodesta 13 %

12 milj. € (13)

Keski-Pohjanmaan 
pk-yrityksille myönnetty rahoitus

18 milj. € (30)

Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille 
myönnetty rahoitus

29 milj. € (35)

Pohjanmaan pk-yrityksille 
myönnetty rahoitus

59 milj.€ (78)

myönnettyä rahoitusta yhteensä 
alkuvuonna 2021



Aluekatsaus



Aluekatsaus:

”Toimitusvakuuksien osuus 
rahoituksesta oli Etelä-Pohjamaalla 28 
prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla jopa 
yli puolet myönnetystä rahoituksesta. 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on 
projektiluontoisia toimituksia tekeviä 
pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat 
toiminnassaan vakuuksia ja tämä näkyy 
myös Finnveran rahoituksessa.
Pohjanmaalla puolestaan korostuu 
viennin rahoituksen osuus, joka oli 
alkuvuonna 15 prosenttia maakuntaan 
myönnetystä Finnveran rahoituksesta.” 
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Aluekatsaus:

Rahoitus normalisoitui Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalla, Pohjanmaalla edelleen vilkasta

• Finnvera myönsi rahoitusta pk- ja midcap-yrityksille Pohjanmaalla 29 miljoonaa
euroa (35), Etelä-Pohjanmaalla 18 miljoonaa euroa (30) ja Keski-Pohjanmaalla 12
miljoonaa euroa (13).

• Yritysten rahoituksen kysyntä tasaantui ja palautui normaalitasolle alkuvuonna
2021 Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla rahoituksen kysyntä oli edelleen
tavanomaista vilkkaampaa lisääntyneen vientikauppojen rahoittamisen myötä.

• Kokonaisuutena kolmeen pohjalaismaakuntaan alkuvuonna myönnetty rahoitus
laski edellisvuodesta. Finnvera myönsi rahoitusta alueella tammi-kesäkuussa
yhteensä 59 miljoonaa euroa (78).
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Aluekatsaus:

Koronakriisistä kasvun vaatimaan rahoitukseen

• Viime vuonna Finnveran rahoituksessa näkyi erityisesti koronakriisin aiheuttama
käyttöpääomarahoitus.

• Käyttöpääoman osuus rahoituksesta oli alueella 46 prosenttia kun se alkuvuonna
2020 oli vielä 65 prosenttia. Tänä vuonna yritykset ovat tarvinneet rahoitusta myös
kasvua varten liikevaihdon ja tilauskantojen kääntyessä nousuun.

• Talouden piristyminen näkyy myös siinä, että toimitusvakuuksien osuus
rahoituksesta on noussut merkittäväksi, noin neljännekseen.
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Aluekatsaus:

Rahoituksen käyttötarkoitus vaihtelee -
kuvastaa elinkeinorakenteen eroja•

• Maakunnittain tarkasteltaessa rahoituksen käyttötarkoitus vaihtelee selvästikin, 
mikä kuvastaa elinkeinorakenteen eroja. Pohjanmaalla käyttöpääoman osuus 
rahoituksesta oli 54 prosenttia, Etelä-Pohjanmaalla 45 prosenttia, mutta Keski-
Pohjanmaalla vain 26 prosenttia. 

• Toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta oli Etelä-Pohjamaalla 28 prosenttia ja
Keski-Pohjanmaalla jopa yli puolet myönnetystä rahoituksesta. Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalla on projektiluontoisia toimituksia tekeviä pk-yrityksiä, jotka
tarvitsevat toiminnassaan vakuuksia ja tämä näkyy myös Finnveran rahoituksessa.

• Pohjanmaalla puolestaan korostuu viennin rahoituksen osuus, joka oli alkuvuonna
15 prosenttia maakuntaan myönnetystä Finnveran rahoituksesta. Pohjanmaalla on
perinteisesti vahva vientisektori ja suuria yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet
ympärilleen alihankintaverkoston ja sitä kautta mahdollisuuksia myös pk-yritysten
kasvuun ja kansainvälistymiseen.8



Aluekatsaus:

Rahoituksen jakautuminen

• Kaikissa maakunnissa investointien 
osuus rahoituksesta oli alkuvuonna 
2021 noin viidennes. Kasvua 
edellisvuodesta on selvästi, sillä 
vuonna 2020 investointien osuus 
alueen maakuntien rahoituksesta oli 
12 prosenttia.

• Investointien lisääntyminen on 
alueen taloudelle positiivinen 
uutinen.
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Aluekatsaus:

Rahoitus vaihtelee voimakkaasti toimialoittain 
maakunnissa – Teollisuudessa positiivinen vire

• Alueelle sijoittuu suuria veturiyrityksiä, joilla on alueella merkittävät
alihankkijaverkostot. Etelä-Pohjanmaalla teollisuudella on hyvä vire, ja uudet
teknologiat sekä logistiikka-alan ja ruoantuotannon suunnittelemat investoinnit
luovat alueelle positiivisia odotuksia. Keski-Pohjanmaalla yleisesti
kemianteollisuudella on vahva jalansija, ja Pohjanmaan teollisuudessa erottuu
energiasektori. Myös muun muassa veneteollisuus on alueella vahvaa.

• Sekä Etelä- että Keski-Pohjanmaalla Finnveran rahoituksesta 55 prosenttia
kohdistui alkuvuonna metallituotteiden valmistukseen. Muuhun teollisuuteen ja
valmistukseen kohdistui Keski-Pohjanmaalla 24 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla
11 prosenttia rahoituksesta.

• Pohjanmaalla Finnveran rahoituksessa korostuvat esimerkiksi kone- ja
prosessisuunnittelua ja sähkötekniikkaa sisältävä tekninen palvelu (22 %),
metallituotteiden valmistus (14 %) ja maatalouden erikoisalat (14 %).
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Aluekatsaus:

Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus

• Rahoitettujen yrityskauppojen määrä 
kasvoi tammi-kesäkuussa yhdellä, ja 
Finnvera oli mukana rahoittamassa 
yhteensä 35:ä omistajanvaihdosta 
Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja 
Keski-Pohjanmaalla. 

• Yrityskauppoihin myönnetty rahoitus 
kasvoi euromääräisesti 13 prosenttia 
5,3 miljoonaan euroon (4,7). 

• Eniten omistajanvaihdosten rahoitus 
kasvoi Pohjanmaalla, missä rahoitusta 
myönnettiin alkuvuonna 3,1 miljoonaa 
euroa (1,9). 

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

Etelä-

Pohjanmaa
1,4 1,9 13 12

Pohjanmaa 3,1 1,9 18 16

Keski-

Pohjanmaa
0,8 0,9 4 6

yhteensä 5,3 4,7 35 34
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Aluekatsaus:

Omistajanvaihdoksilla ja aloittavien yritysten 
rahoituksella merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus

• Yritysten omistajanvaihdoksilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, koska ne
vahvistavat yrityskantaa, aktivoivat yrityksiä kasvuun ja sitä kautta vaikuttavat
positiivisesti työllisyyteen. Koronakriisi hidasti valtakunnallisesti yritysten
omistajanvaihdoksia vuonna 2020, mutta alkuvuonna 2021 omistajanvaihdosten
rahoitus kääntyi nousuun.

• Omistajanvaihdokset ovat tarjonneet yrityksille myös mahdollisuuksia laajentaa
liiketoimintaansa.

• Omistajanvaihdosten rahoitus on yksi Finnveran painopistealueista, ja
vaikuttavuuden vuoksi niiden edistämistä on tärkeää jatkaa koronatilanteesta
huolimatta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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Aluekatsaus:

Aloittavia yrityksiä 111, uusia työpaikkoja 300

• Alkuvuonna Finnvera rahoitti alueella yhteensä 111 aloittavaa yritystä yhteensä 8 
miljoonalla eurolla. Aloittavien yritysten rahoituksessa vuosittaiset heilahtelut ovat 
olleet vähäisiä.

• Kaikkien myönnettyjen rahoitusten avulla ennakoitiin syntyvän Etelä-Pohjanmaalle, 
Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle yhteensä lähes 300 uutta työpaikkaa. 

• Työpaikkaennuste on merkki siitä, että rahoituksemme on kohdistunut yritysten 
kasvu- ja investointihankkeisiin. Rahoitettujen aloittavien yritysten lukumäärä 
kasvoi edellisvuodesta, rohkeus perustaa yritys näyttää kasvaneen. 
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Aluekatsaus:

Rahoitusjärjestelmä on toiminut hyvin, 
pankeilla käytössään myös EU-takauksia
• Rahoitusjärjestelmä on toiminut koko koronatilanteen ajan hyvin. Tällä hetkellä 

rahoituksen kysyntä on tavanomainen ajankohtaan nähden. Yritykset eivät 
myöskään hae lyhennyslykkäyksiä olemassa oleviin vastuisiin tällä hetkellä 
normaalia enempää. 

• Finnveran suorien yrityslainojen osuus rahoituksesta oli alkuvuonna alle 10 
kymmenen prosenttia, ja kysyntä ohjautuu edelleen pankkien myöntämien lainojen 
takauksiin.

• Pankeilla on aiempaa enemmän käytössään esimerkiksi Euroopan 
investointipankki -ryhmän myöntämiä takausohjelmia, mikä saattaa pienentää 
Finnveran rahoituskysyntää. 
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Aluekatsaus:

Kustannusten nousu ja osaajapula saattavat 
hidastaa kasvua
• Suomen ja maailman talouden kasvu tarjoavat hyvät mahdollisuudet pk-yritysten 

kasvulle. 

• Esimerkiksi raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuus sekä pula osaavasta 
työvoimasta saattavat hidastaa kasvun liikkeelle lähtöä syksyn aikana.

• Viennin rahoituksessa Finnveralla on vuoden loppuun saakka edelleen 
mahdollisuus myöntää vientitakuita myös teollistuneisiin länsimaihin suuntautuviin 
vientikauppoihin. 

• Tätä mahdollisuutta vientiyritysten kannattaa hyödyntää turvatakseen kauppoihin 
kilpailukykyiset maksuehdot ja suojautuakseen viennin vastapuoliriskeiltä. 
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Aluekatsaus:

Huomio entistä 
enemmän kasvun 
mahdollistamiseen

• Koronatilanteessa Finnvera laajensi
rahoituksen kohdentamista
auttaaksemme kaikkia elinkelpoisia
yrityksiä kriisitilanteen yli.

• Nyt keskitymme strategiamme
mukaisesti kriisin hoitamisen ohella
entistä enemmän yritystoiminnan
aloittamisen, kasvun ja
kansainvälistymisen
mahdollistamiseen, investointeihin,
omistajanvaihdoksiin sekä vientiin.
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Aluekatsaus:

Ota yhteyttä!

• Etelä-Pohjanmaa:
Kari Hytönen, aluepäällikkö, Finnvera Sisä-Suomi, puh. 029 460 2351 

• Pohjanmaa:
Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi, puh. 029 460 2631

• Keski-Pohjanmaa:
Essi Kypärä, rahoituspäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi, puh.  029 460 2603

• sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@finnvera.fi
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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!

www.finnvera.fi

http://www.finnvera.fi/
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