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Tämä on Finnveran 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 rahoitus kasvoi Lounais-Suomen alueella selvästi ja kohdistui 

pääosin kasvuun ja investointeihin. 

236 milj.€ (+11 %)

myönnettyä rahoitusta pk- ja 
midcap-yrityksille yhteensä

159 milj. € (146)

Varsinais-Suomen yrityksille 
myönnetty rahoitus

76 milj. € (56)

Satakunnan yrityksille
myönnetty rahoitus

2 milj. € (11)

Ahvenanmaan
yrityksille myönnetty rahoitus –

rahoitus palautui normaalitasolleen 
koronavuoden jälkeen

38,9 milj. € 
yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus – kasvua 

edellisvuodesta 168 %

35 %
Lounais-Suomen yrityksistä 
suunnittelee omistajan-
vaihdosta seuraavan 
5 vuoden sisällä



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Seija Pelkonen:

”Vuosi 2021 oli alueemme yrityksille 
pääsääntöisesti kasvun vuosi. 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 
Finnveran rahoituksen myöntäminen 
kasvoi selvästi ja se kohdistui yritysten 
liiketoiminnan kasvuun ja siihen 
liittyviin rahoitustarpeisiin. Varsinais-
Suomessa rahoituksessa painottuivat 
investoinnit ja Satakunnassa kasvun 
sitoma käyttöpääoma ja saatujen 
tilausten rahoittaminen.”
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Aluejohtajan katsaus:

Lounais-Suomen rahoitus kasvussa
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• Varsinais-Suomessa investoinnit 
kaksinkertaistuivat ja Satakunnassa 
toimitusvakuudet kasvoivat voimakkaasti. 

• Myös omistajavaihdokset ovat kääntyneet 
ilahduttavasti nousuun Varsinais-
Suomessa. 

• Ahvenanmaalla rahoitus palautui 
kriisivuoden 2020 jälkeen normaalille 
tasolleen. 

• Finnvera rahoitti suuria yrityksiä Varsinais-
Suomessa yhteensä 316 miljoonalla eurolla 
ja Satakunnassa 11 miljoonaa euroa.
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoituksen jakautuminen toimialoittain 
Varsinais-Suomessa

• Varsinais-Suomessa 
merkittävimmät rahoitettavat 
toimialat pk- ja midcap-
yritysten rahoituksessa olivat 
teollisuus (65 miljoonaa euroa) 
ja liike-elämän palvelut (62 
miljoonaa euroa). 
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoituksen jakautuminen toimialoittain 
Satakunnassa

• Satakunnassa Finnveran rahoitus 
painottui teollisuusyrityksiin yhteensä 
44 miljoonaa euroa, ja 21 miljoonaa 
euroa liike-elämän palveluihin. 

• Teollisuusyritykset ovat saaneet 
runsaasti uusia tilauksia, ja sen myötä 
yrityksille on syntynyt rahoitustarpeita.
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Aluejohtajan katsaus:

Omistajanvaihdokset tuovat elinvoimaa
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• Finnvera oli mukana rahoittamassa 
omistajanvaihdoksia Lounais-Suomen 
alueella noin 39 miljoonalla eurolla, ja kasvua 
edellisvuodesta oli peräti 168 %.

• Omistajanvaihdokset kääntyivät selvään 
kasvuun v. 2020 jälkeen Varsinais-Suomessa, 
ja rahoituksen myöntäminen yrityskauppoihin 
oli ennätyksellistä vuonna 2021.

• Kevään 2022 Pk-yritysbarometrissa 20 %
Satakunnan pk-yrityksistä aikoo tehdä 
omistuksenvaihdoksen kahden vuoden sisällä 
ja 35 % viiden vuoden sisällä.
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Aluejohtajan katsaus:

Maailmanpolittinen tilanne 
toi uuden uhkakuvan 
yrityksille

”Maailmanpoliittinen tilanne ja pandemian 
jatkuminen luovat epävarmuutta yritysten 
tulevaisuuteen. Näkymät olivat 
alkuvuodesta todella valoisat. 
Maailmanpoliittinen tilanne toi uuden 
uhkakuvan yrityksille. Vielä on vaikea 
arvioida, miten se tulee vaikuttamaan 
suomalaisten yritysten liiketoimintoihin. 
Finnvera on rahoituksen keinoin 
mahdollistamassa suomalaisten yritysten 
toimintaa myös epävarmoina aikoina.”
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Finnvera-konsernin 
tammi–joulukuu 2021



Avainluvut 31.12.2021

ASIAKKAITA

25 800
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

366

VASTUUKANTA

Kotimaan lainat 
ja takaukset

2,6 mrd. €

Viennin rahoitus, 
vientitakuut ja 

erityistakaukset

22,6 mrd. €

KONSERNIN TASE

Vapaa oma
pääoma ja VTR*

1,4 mrd. €

Tase

12,2 mrd. €

*Valtiontakuurahasto

Myönnetty viennin 
rahoitus: vientitakuut ja 

erityistakaukset        
1.1.–31.12.2021

4,6 mrd. €

   

Myönnetty 
kotimaan rahoitus:
lainat ja takaukset 
1.1.–31.12.2021

1,5 mrd. €

12

Taseen ulkopuoliset 
vastuut

15,9 mrd. €



Kiitos!

SEIJA PELKONEN

aluejohtaja, Länsi-Suomi
Puh. 029 460 2620

seija.pelkonen@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:seija.pelkonen@finnvera.fi
http://www.finnvera.fi/



