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Tämä on Finnveran aluekatsaus

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

• Finnveran Etelä-Suomen alue koostuu Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Uudenmaan
maakunnista.

• 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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Avainluvut 1-6/2022
Etelä-Suomen alueella Finnveran myöntämän rahoituksen kysyntä on 

palaamassa normaalitasolle koronavuosien kysyntäpiikin jälkeen. 

181 milj. € (244)

Yritysten investointeihin myönnetty 
rahoitus Etelä-Suomen alueella

32 milj. € (28)

Yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus Etelä-
Suomen alueella yhteensä

215 milj. € (374)

Etelä-Suomen alueen yrityksille 
myönnetty rahoitus 

14 milj. € (45)

Kymenlaakson alueen yrityksille 
myönnetty rahoitus

15 milj. € (16)

Etelä-Karjalan alueen yrityksille 
myönnetty rahoitus 

187 milj.€ (H1/2021: 311)

Uudenmaan alueen yrityksille 
myönnetty rahoitus 
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Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Anna Karppinen:

”Alkuvuosi 2022 toi jälleen mukanaan 
muutoksia yritysten toiminta-
ympäristössä Finnveran Etelä-Suomen 
alueella. Taloudellinen ja poliittinen 
epävarmuus, nousevat kustannukset 
ja työvoimapula koettelivat alueen 
yrityksiä. Toisaalta korona-ajan 
jälkeen monella toimialalla kysyntä 
näytti myös elpyvän lupaavasti. 
Epävarmasta taloustilanteesta 
huolimatta investointeja ja 
yrityskauppoja tehtiin edelleen jopa 
edellisvuoden tahtiin.”
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoituksen kysyntä normalisoitumassa

• Finnveran myöntämän kotimaan rahoituksen määrä väheni alueen kaikissa 
kolmessa maakunnassa edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisesti näyttää siltä, että 
rahoituksen kysyntä on palaamassa lähemmäs normaalia tasoa koronavuosien 
kasvupiikin jälkeen. 

• Myönnetyn rahoituksen määrä on silti edelleen merkittävästi koholla esimerkiksi 
vuoteen 2019 verrattuna. 

• Finnvera myönsi tammi-kesäkuussa 2022 rahoitusta alueen yrityksille yhteensä noin 
215 miljoonaa euroa (374). 

• Uudenmaan rahoituskannassa korostuvat kauppa ja kuluttajapalvelut sekä liike-
elämän palvelut, kun taas Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa teollisuusyrityksillä 
on vahva osuus rahoituskannasta.

6



Investointeja myös epävarmoina aikoina

• Investointien määrä kasvoi 
Uudellamaalla, tasaantui Etelä-
Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

• Yritykset investoivat edellistä 
vuotta enemmän koneisiin ja 
kalustoon sekä rakennuksiin. 
Myös aineettomat investoinnit 
kasvoivat. 
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Yrityskauppojen rahoitus vilkasta

• Uudenmaan omistajanvaihdoskentällä oli edelleen vilkasta: yrityskauppojen 
kappalemäärät nousivat 12 prosenttia ja euromääräinen rahoitus jopa lähes 
kolmanneksen edellisvuodesta. Erityisesti pienten palveluyritysten sekä majoitus-
ja ravitsemusliikkeiden omistajavaihdokset vilkastuivat. 

• Kymenlaaksossa omistajanvaihdosten euromääräinen rahoitus nousi 30 
prosenttia ja kappalemääräkin pysyi edellisvuoden tasolla. Yrityskauppoja 
solmittiin erityisesti teollisuuden ja vähittäiskaupan toimialoilla. 

• Etelä-Karjalassa omistajanvaihdosaktiivisuus puolestaan tasaantui 
ennätysvuoden 2021 jälkeen.
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Omistajavaihdosten rahoitus
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Uudellemaalle myönnetty rahoitus 
toimialoittain

• Teollisuusalan yrityksille myönnetty 
Finnveran rahoitus laski Uudellamaalla 
(-65 prosenttia). 

• Vahvimmassa kasvussa olevat 
toimialat palvelusektorilla: 

– Kaupan ja kuluttajapalveluiden rahoitus 
kasvoi Uudellamaalla 30 prosenttia. 

– Matkailun ja ravintolatoiminnan rahoitus 
kasvoi Uudellamaalla 6 prosenttia
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Kymenlaakson alueelle myönnetty rahoitus 
toimialoittain

• Teollisuusalan yrityksille myönnetty 
Finnveran rahoitus laski 
Kymenlaaksossa (-79 prosenttia). 

• Liike-elämän palveluiden rahoitus oli 
puolestaan kasvussa, kasvua 150 
prosenttia

• Matkailun ja ravintolatoiminnan 
rahoitus laski (-26 prosenttia).  
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Etelä-Karjalan alueen yrityksille myönnetty 
rahoitus toimialoittain

• Etelä-Karjalassa teollisuusyritysten 
rahoitus pysyi lähes edellisvuoden 
tasolla (-3 prosenttia). 

• Liike-elämän palveluiden rahoitus 
kasvoi 12 prosenttia. 

• Matkailun ja ravintolatoiminnan 
rahoitus laski (-61 prosenttia).
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Aluejohtajan katsaus:

Yhteenveto

”Näyttää siltä, että palvelusektori on 
palautumassa korona-ajan kuopasta, kun 
taas teollisuusyritykset ovat kärsineet 
alkuvuoden taloustilanteesta. Toki eroja 
maakuntien välillä on. 

On erittäin tärkeää, että yritykset tekevät 
kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmia 
myös epävarmempina aikoina. Olemme 
mielellämme apuna rahoituksen ja koko 
Team Finland -verkoston palvelujen 
keinoin.”
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Finnvera-konsernin 
tammi-kesäkuu 2022



Avainluvut 1.1.-30.6.2022

ASIAKKAITA

25 300
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

370

VASTUUKANTA

Kotimaan lainat 
ja takaukset

2,7 Mrd. €

Viennin rahoitus, 
vientitakuut ja 

erityistakaukset

22,4 Mrd. €

KONSERNIN TASE

Vapaa oma
pääoma ja VTR*

1,3 Mrd. €
Taseen ulkopuoliset 

vastuut

15,7 Mrd. €

Tase

12,8 Mrd. €

Myönnetty viennin 
rahoitus: vientitakuut ja 

erityistakaukset        
1.1.–30.6.2022

2,4 Mrd. €

   

Myönnetty 
kotimaan rahoitus:
lainat ja takaukset 

1.1.–30.6.2022

0,5 Mrd €

15

*Valtiontakuurahasto



Olemme lähellä 
asiakkaitamme

370
työntekijää

15
toimipistettä 
Suomessa

25 300
asiakasta



Kiitos!

ANNA KARPPINEN

aluejohtaja, Etelä-Suomi
Puh. 029 460 2671

anna.karppinen@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:anna.karppinen@finnvera.fi
http://www.finnvera.fi/



