
Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan aluekatsaus 
1–12/2021

Finnveran rahoitus edelleen pandemiaa 
edeltänyttä aikaa korkeammalla – koronasta 
toipuminen alkoi teollisuusyrityksistä

Aluepäälliköt Kari Hytönen ja Päivi Kinnunen 
11.3.2022



Tämä on Finnveran 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
Rahoitus laski vuodesta 2020, jolloin Finnveran rahoituksessa näkyi erityisesti koronakriisin 
aiheuttama rahoitustarve. Myönnetyn rahoituksen määrä oli edelleen pandemiaa edeltänyttä 
aikaa korkeammalla. 

114 milj.€ (129)

myönnettyä kotimaan rahoitusta 
yhteensä vuonna 2021

49 milj. € (61)

Pohjanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

29 milj. € (45)

Etelä-Pohjanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

35 milj. € (23)

Keski-Pohjanmaan 
yrityksille myönnetty rahoitus

11,2 milj. € (11,4)

yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus oli lähes 

edellisvuoden tasolla

525
rahoituksen avulla luotuja 

uusia työpaikkoja



Aluekatsaus



Aluekatsaus:

Finnveran rahoitus edelleen pandemiaa 
edeltänyttä aikaa korkeammalla 
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Aluekatsaus:

Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus 
rahoituksesta yli 50 %

• Finnveran strategian kannalta tärkeiden kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten 
osuus maakunnissa myönnetystä rahoituksesta oli yli puolet. Rahoitus kohdistui 
lähes sataprosenttisesti pk- ja midcap-yrityksille. 

• Suurin osa maakuntien rahoituksesta kohdistui kasvuhakuisille yrityksille. 

• Rahoitus laski vuodesta 2020, jolloin Finnveran rahoituksessa näkyi erityisesti 
koronakriisin aiheuttama rahoitustarve.

• Teollisuuden osuus rahoituksesta oli suurin kaikissa kolmessa maakunnassa.

• Kaivattujen investointien kasvu kuitenkin jäi hieman odotetusta, joskin maakuntien 
välillä oli eroja. 
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Aluekatsaus:

”Koronasta toipuminen alkoi 
teollisuusyrityksistä. Tosin näiden 
maakuntien yritysrakenteessa korostuu 
teollisuusyritysten osuus. Etelä-
Pohjanmaalla sen sijaan 
palvelutoimialan yritysten osuus on 
pienempi verrattuna valtakunnan 
keskimääräiseen tasoon.”

Aluepäällikkö Kari Hytönen 
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Etelä-Pohjanmaalla teollisuuden tilausten kasvu 
näkyi rahoituksessa

• Rahoitusvolyymit olivat 
keskimääräistä tasoa pidemmän 
aikavälin tarkastelussa.

• Kasvuhakuisille yrityksille 
myönnettiin rahoituksesta 68 %.

• Investointien rahoitus ei kasvanut 
odotetusti lupaavan alkuvuoden 
jälkeen. 

• Toimitusvakuuksien osuus 
rahoituksesta nousi, mikä kertoo 
positiivisesta vireestä.
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Pohjanmaalla investoinnit jatkuvat

• Investointirahoitus jatkui tasaisena.

• Kasvuhakuisille yrityksille myönnettiin 
rahoituksesta 48 %. 

• Liike-elämän palvelujen rahoitus 
nousi vuonna 2020 ja pysyi aiempaa 
korkeammalla tasolla myös vuonna 
2021. 

• Vahva vientisektori ja suuria yrityksiä, 
jotka alihankintaverkoston kautta 
luovat mahdollisuuksia myös pk-
yritysten kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. 
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Aluekatsaus:

Keski-Pohjanmaalla rahoitus kasvoi loppuvuonna

• Keski-Pohjanmaalla myönnettiin eniten 
rahoitusta viiteen vuoteen, ja kasvua 
selittää erityisesti vientiin myönnetty 
rahoitus. 

• Kasvuhakuisille yrityksille myönnettiin 
rahoituksesta 66 %. 

• Käyttöpääomarahoituksen osuus 
kasvoi loppuvuonna.

• Toimitusvakuuksien osuus 
rahoituksesta nousi, mikä kertoo 
talouden positiivisesta vireestä.

• Investointien rahoitus kasvoi 
loppuvuonna
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Omistajavaihdokset kasvun moottorina

• Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä 
yrityskentän elinvoimaisuudelle. 

• Finnvera oli vuonna 2021 
rahoittamassa maakunnissa yhteensä 
66 yrityksen (70) omistajanvaihdosta 
yhteensä 11 miljoonalla eurolla (11). 
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Aluekatsaus:

Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus

• Rahoitettujen omistajanvaihdosten 
määrä aleni hieman edellisvuodesta, 
ja Finnvera oli mukana rahoittamassa 
yhteensä 66:a omistajanvaihdosta 
Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja 
Keski-Pohjanmaalla. 

• Yrityskauppoihin myönnetty rahoitus 
11,2 miljoonaa euroa oli lähes 
edellisvuoden tasolla. 

• Omistajanvaihdosten rahoitus yli 
kaksinkertaistui Keski-Pohjanmaalla, 
ja myös rahoituksen keskikoko kasvoi 
selvästi.  

Omistajanvaihdosten rahoitus maakunnittain, 
milj. e ja kpl

2021
milj. e

2020
milj. e

2021
kpl

2020
kpl

Etelä-

Pohjanmaa
4,2 5,0 24 27

Pohjanmaa 4,7 5,4 33 36

Keski-

Pohjanmaa
2,3 1,0 9 7

yhteensä 11,2 11,4 66 70
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Aluekatsaus:

Aloittavia yrityksiä 184, uusia työpaikkoja 525

• Vuonna 2021 Finnvera rahoitti alueella yhteensä 184 aloittavaa yritystä yhteensä 
16,3 miljoonalla eurolla. Näistä Etelä-Pohjanmaalle 83 kpl (5 miljoonaa) aloittavia 
yrityksiä, Pohjanmaalle 75 kpl (6,8 miljoonaa) ja Keski-Pohjanmaalle 26 kpl 
(4,5 miljoonaa).

• Kaikkien myönnettyjen rahoitusten avulla ennakoitiin syntyvän Etelä-Pohjanmaalle 
205, Pohjanmaalle 220 ja Keski-Pohjanmaalle 100 työpaikkaa, yhteensä lähes 
525 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:

Toimintaympäristön 
muutos lisää epävarmuutta 

”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. 
Vientikaupan riskeiltä suojautumisen 
merkitys korostuu näinä aikoina.”

Aluepäällikkö Päivi Kinnunen

14



Aluekatsaus:

Yhteystiedot

• Etelä-Pohjanmaa:
Kari Hytönen, aluepäällikkö, Finnvera Sisä-Suomi 
puh. 029 460 2351
kari.hytonen@finnvera.fi 

• Pohjanmaa & Keski-Pohjanmaa:
Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi 
puh. 029 460 2631
paivi.kinnunen@finnvera.fi
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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. €
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Taseen ulkopuoliset 
vastuut

15,9 mrd. €



Kiitos!

www.finnvera.fi

http://www.finnvera.fi/



