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Tämä on Finnveran 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 tarkastellaan 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
Rahoitusta myönnettiin vuonna 2021 Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-
Hämeessä yhteensä edellisvuotta vähemmän. Alueen yrityksillä ei ollut enää 

koronasta aiheutuvia rahoitustarpeita samassa laajuudessa kuin keväällä 2020. 

159 milj.€ (205)

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja 
Päijät-Hämeen yrityksille 

myönnetty rahoitus yhteensä

100 milj. € (146)

Pirkanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

44 milj. € (36)

Päijät-Hämeen yrityksille 
myönnetty rahoitus

16 milj. € (23)

Kanta-Hämeen yrityksille 
myönnetty rahoitus

16,4 milj. € (19,5)

yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus yhteensä

63 % (54 %)

rahoituksesta kohdistui 
kasvuhakuisille yrityksille



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Juha Ketola:

” Kun keväällä 2020 yrityksille 
myönnettiin käyttöpääomarahoitusta 
maksuvalmiuden turvaamiseksi 
tilanteessa, jossa pandemia vaikutti 
yrityksen liiketoimintaan, vuonna 2021 
käyttöpääomarahoitusta myönnettiin 
pääasiassa yritysten liiketoiminnan 
uuteen kasvuun. Positiivista on, että 63 
prosenttia myönnetystä rahoituksesta 
kohdistui alueella kasvuhakuisille 
yrityksille, kun vastaava luku oli 
edellisenä vuonna 54 prosenttia.” 
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Aluejohtajan katsaus:

Finnveran rahoitus Sisä-Suomen alueella 
vuonna 2021 (1/2)

• Finnvera myönsi vuonna 2021 rahoitusta Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-
Hämeen maakuntiin yhteensä 159 miljoonaa euroa (205). 

• Myönnetyn rahoituksen kokonaismäärän väheneminen johtui siitä, ettei alueen 
yrityksillä ollut enää koronasta aiheutuvia rahoitustarpeita samassa laajuudessa kuin 
pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020. 

• Viime vuonna myönnettiin rahoitusta kokonaisuutena kuitenkin hieman enemmän 
kuin vuonna 2019 (133 miljoonaa euroa). 

• Viime vuoden normaalivuosia hieman korkeampi rahoituksen kokonaismäärä alueella 
johtui pääasiassa uuden kasvun rahoittamisesta liittyen käyttöpääomatarpeisiin sekä 
yritysten investointiaikeiden realisoitumiseen. 
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Aluejohtajan katsaus:

Finnveran rahoitus Sisä-Suomen alueella 
vuonna 2021 (2/2)

• Positiivista on, että 63 prosenttia myönnetystä rahoituksesta kohdistui alueella 
kasvuhakuisille yrityksille, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 54 prosenttia. 

• Alueen maakunnista Pirkanmaan pk- ja midcap-yrityksille myönnettiin vuonna 2021 
rahoitusta yhteensä 100 miljoonaa euroa (146), Päijät-Hämeeseen 44 miljoonaa 
euroa (36) ja Kanta-Hämeeseen 16 miljoonaa euroa (23). 

• Alueella tehtiin myönteisiä rahoituspäätöksiä lähes 1 000 yritykselle. 

• Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin yli 1 300 uuden työpaikan syntymiseen.
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Aluejohtajan katsaus:

Pirkanmaalla suurin tarve käyttöpääomalle 
– investoinnit ja omistajanvaihdokset yhä 
huomattavan matalalla
• Pirkanmaalla Finnvera oli yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa 

rahoittamassa yhteensä 348 miljoonaa euron kokonaisrahoitushankkeita. Pääosa 
tästä, yhteensä 279 miljoonaa euroa, kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin.

• Kokonaishankkeista investointien osuus 44 miljoonaa euroa oli yhä huolestuttavan 
matala eli noin 13 prosenttia. 

• Investointien osuus pysyi lähes vuoden 2020 tasolla. Vuoteen 2019 nähden ero oli 
selvä, sillä tuolloin investointien osuus kokonaishankkeista oli 42 prosenttia 
(79 miljoonaa euroa). 

• Yritysten omistuksenvaihdoksia Finnveran rahoitti Pirkanmaalla 67 kappaletta ja niihin 
kohdistui Finnveran myöntämää rahoitusta yhteensä 8 miljoonaa euroa vuonna 2021. 
Tämä oli yhä huomattavasti matalammalla tasolla kuin ennen koronaa. 8



Aluejohtajan katsaus:

Rahoitus toimialoittain Pirkanmaalla

• Rahoitusta myönnettiin matkailu- ja 
erityisesti ravitsemusalan yrityksille 
sekä jossain määrin kaupan alan 
yrityksille yhä suhteellisesti 
enemmän kuin ennen pandemiaa. 

• Näiden toimialojen yritysten 
toimintaan korona vaikutti huomat-
tavasti voimakkaammin kuin 
teollisuusyrityksiin, ja ulkopuolista 
rahoitusta on tarvittu huomattavasti 
enemmän toiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi, liiketoiminnan 
uudelleen käynnistämiseksi ja 
kasvuun. 
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Aluejohtajan katsaus:

Päijät-Hämeessä teolliset investointiaikeet 
käynnistyivät
• Päijät-Hämeessä Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä 111 miljoonan euron 

kokonaishankkeita. Näistä investointien osuus oli 62 miljoonaa euroa, mikä oli erittäin 
merkittävä osuus. Päijät-Hämeen yrityksillä oli suhteellisesti huomattavasti vähemmän 
tarvetta käyttöpääomarahoitukselle (25 prosenttia ja 28 miljoonaa euroa) kuin alueen 
muissa maakunnissa. 

• Vuosi oli poikkeuksellinen, että investointien kasvua selittää suurelta osin yksittäinen 
merkittävä investointi. Toivon mukaan tämä kertoo laajemminkin alueen kasvuvireestä 
ja rohkaisee muitakin investointeja alueella talouden kasvaneesta epävarmuudesta 
huolimatta.  

• Yrityskauppoja Finnvera rahoitti Päijät-Hämeen alueella 29 kappaletta, ja niihin kohdistui 
Finnveran rahoitusta noin 7 miljoonaa euroa. Kappalemääräisesti omistajanvaihdoksia 
oli Päijät-Hämeessä vähemmän kuin ennen koronaa, mutta euromääräisesti 

10 enemmän, jolloin rahoitukset olivat keskimäärin aiempaa suurempia. 



Aluejohtajan katsaus:

Rahoitus toimialoittain Päijät-Hämeessä

• Finnveran myöntämästä 
kokonaisrahoituksesta yhteensä 
66 prosenttia kohdistui 
maakunnassa teollisille 
toimialoille. 

• Päijät-Hämeen matkailu- ja 
ravintola-ala selvisi viime vuonna 
ilman merkittävää Finnveran 
lisärahoitusta. Toimialalle 
myönnettiin vuonna 2021 
rahoitusta ainoastaan miljoona 
euroa (4). 
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Aluejohtajan katsaus:

Kanta-Hämeessä rahoituksen kysyntä palasi 
koronaa edeltävälle tasolle

• Kanta-Hämeen alueella Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä 29 miljoonan 
euron kokonaisrahoitustarpeita, josta puolet kohdistui yritysten 
käyttöpääomatarpeisiin. 

• Tämä on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

• Investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista, 10 miljoonaa euroa, oli myös 
Kanta-Hämeen alueella huolestuttavan alhainen. 
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoitus toimialoittain Kanta-Hämeessä

• Pk-yritysbarometrin mukaan 
kasvuhaluisten yritysten määrä 
ja pk-yritysten investoinnit ovat 
koko maassa olleet laskussa jo 
parin vuosikymmenen ajan.

• Kehitys näkyy myös Kanta-
Hämeessä. Alkuvuonna 
omistajanvaihdokset kasvoivat, 
ja niiden soisi piristävän alueen 
yrityskenttää jatkossakin. 
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Aluekatsaus:

Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus

• Rahoitettujen yrityskauppojen 
kappalemäärä yhteensä kasvoi 
vuonna 2021 Pirkanmaan, Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella 
edellisvuodesta. 

• Yrityskauppoihin myönnetty 
rahoitus, yhteensä 16,4 miljoonaa 
euroa, jäi kuitenkin edellisvuoden 
tasosta. 

• Rahoitettujen omistajanvaihdosten 
keskikoko kasvoi Päijät-Hämeessä. 

Omistajanvaihdosten rahoitus maakunnittain, 
milj. e ja kpl

2021
milj. e

2020
milj. e

2021
kpl

2020
kpl

Pirkanmaa 8,2 11,1 67 58

Kanta-

Häme
1,5 2,7 22 19

Päijät-

Häme
6,7 5,7 29 33

yhteensä 16,4 19,5 118 110
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Aluejohtajan katsaus:

Toimintaympäristön nopea 
muutos tuo haasteita

• Nopeasti muuttunut geopoliittinen tilanne tuo 
haasteita alueen yrityksille. Tilanne koskee 
erityisesti Venäjän-kauppaa harjoittavia 
yrityksiä. 

• Toimintaympäristön epävarmuus vaikuttaa 
myös kuluttajakäyttäytymiseen sekä uusiin 
investointeihin ja projekteihin.

• Tilanne muuttuu nyt nopeasti, ja seuraamme 
aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja esimerkiksi 
pakotteiden vaikutuksia asiakkaidemme 
toimintaan.

• Uusien vientitakuiden käsittely Venäjälle ja 
Ukrainaan on keskeytetty. Vientikaupan riskeiltä 
suojautumisen merkitys korostuu näinä aikoina.15



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. €
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Taseen ulkopuoliset 
vastuut

15,9 mrd. €



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/



