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Tämä on Finnveran aluekatsaus

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

• Finnveran Pohjois-Suomen alue koostuu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
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.

2



Alueen avainluvut
Finnveran rahoitus Pohjois-Suomessa kasvoi tammi–kesäkuussa reippaasti, 29 prosenttia edellisvuoden 
vastaavasta jaksosta. Alkuvuodesta käynnistettiin useita merkittäviä pk- ja midcap-yritysten 
teollisuusinvestointeja, jotka näkyivät positiivisesti luvuissa. 

84 milj.€ (65 milj. €)

myönnettyä rahoitusta 
alkuvuonna 2022

10 milj. € (11 milj. € ) 

Kainuun yrityksille 
myönnetty rahoitus

19 milj. € (18 milj. €)

Lapin yrityksille 
myönnetty rahoitus

56 milj. € (33 milj. €)

Pohjois-Pohjanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

11 milj. € (9 milj. €)

yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus

37 %
rahoituksesta oli 

käyttöpääomarahoitusta (2021: 60 %)
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Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Pasi Vartiainen:

”Puoli vuotta sitten julkaistussa 
Pohjois-Suomen aluekatsauksessa 
esitimme huolen Pohjois-Suomen 
investointikehityksestä viimeisen 
neljän vuoden aikana. Tuolloin oli 
tiedossa, että valmisteilla oli useita 
mittavia investointeja, jotka 
saattaisivat kääntää tilanteen 
paremmaksi. Nyt puoli vuotta 
myöhemmin, on selvää, että neljän 
vuoden negatiivinen kehitys kääntyi 
ennätysvuodeksi.”
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Investointien rahoitus ampaisi ennätykseen

• Finnveran rahoitus Pohjois-Suomessa kasvoi reippaasti, 29 prosenttia 
edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Finnvera on rahoituksellaan ollut 
mahdollistamassa 192 miljoonan euron arvoiset investoinnit Pohjois-Suomeen. 

• Teollisuuden vahva suhdanne on parantanut yritysten tuloksia sekä taseita ja 
vauhdittanut alan yritysten investointeja erityisesti puu- ja sahateollisuudessa. 

• Matkailualan investoinneissa vuosi 2022 näyttäisi olevan välivuosi, sillä 
alkuvuosi on ollut rauhallisin vuosiin.
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Finnveran rahoittamat investoinnit 
Pohjois-Suomessa
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Lapissa toimialojen rahoitus muuttui 
merkittävästi

• Lapissa rahoituksen määrä kasvoi maltillisesti edellisvuodesta 4 prosenttia, mutta 
toimialajakauma on muuttunut merkittävästi edellisvuosista. Suurin osa 
rahoituksesta on kohdistunut teollisuuden investointeihin ja matkailualan rahoitusta 
on tehty poikkeuksellisen vähän. 

• Matkailualan rahoitus putosi liki 90 prosenttia edellisvuodesta. Matkailun osuus 
Lapin maakunnan rahoituksesta on tyypillisesti ollut noin 40–50 prosenttia 
rahoituksesta, mutta tänä vuonna matkailun osuus jäi vain 7 prosenttiin. 
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Kainuun rahoitus laskussa

• Kainuun rahoitus putosi edellisvuodesta 12 prosenttia. Kainuun rahoituksen 
jakauma oli varsin tavanomainen, mutta volyymit hiukan edellisvuosia 
matalammalla. 

• Valtaosa rahoituksesta kohdistui teollisuuden käyttöpääomarahoitukseen. 

• Myös Kainuussa matkailualan rahoitus oli liki olematonta.
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Pohjois-Pohjanmaalla investoinnit reippaassa 
kasvussa 

• Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus kasvoi edellisvuoteen nähden kaikilla 
päätoimialoilla paitsi matkailussa. Erityisesti teollisuuden investoinnit 
olivat reippaassa kasvussa puuhun perustuvassa valmistuksessa sekä 
metalliteollisuudessa. 

• Finnveran rahoitus teollisuusyrityksille kasvoi 36 miljoonaan euroon 
edellisvuoden 17 miljoonasta eurosta. Tällä rahoituksella mahdollistettiin 
yhteensä 98 miljoonan euron investoinnit maakuntaan. 
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Omistajanvaihdosten määrä laskussa
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• Omistajanvaihdosten rahoitus piristyi sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa. 
Lapissa sen sijaan alkuvuosi oli selvästi viime vuotta rauhallisempi. 

• Rahoitettujen omistajavaihdosten määrä nousi Pohjois-Pohjanmaalla 9 prosenttia 
ja Kainuussa 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta, mutta Lapissa 
määrä romahti liki puoleen viime vuoden luvuista. 

• Tämän seurauksena Pohjois-Suomessa rahoitettujen omistajanvaihdosten määrä 
kokonaisuutena laski 12 prosenttia edellisvuodesta. 



Viennin volyymien kehitys näyttää 
huolestuttavalta

• Vuosi 2022 ei ole tuonut vielä piristystä 
viennin rahoituksen volyymeihin. 

• Pohjois-Suomessa myönnettiin 
vientitakauksia 5,2 miljoonan euron arvosta, 
mikä on pitkälti viime vuoden lukujen 
tahdissa, mutta edelleen kaukana vuosien 
2019 ja 2020 viennin rahoituksen 
volyymeista. 

• Osittain kehitystä selittää useiden pk-
vientiyritysten omistuksen siirtyminen 
ulkomaille. Uusia viejiä ei ole näiden 
yritysten rinnalle syntynyt. 
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Elintarvikkeiden valmistus Metallituotteiden valmistus Muu teollisuus ja valmistus Palvelut liikkeenjohdolle

Puuhun perustuva valmistus Sähkö- ja elektroniikkateoll. Tekninen palvelu Tukkukauppa



Aluejohtajan katsaus:

Tulevaisuuden 
näkymät

• Tällä hetkellä suhdannetilanne on vielä varsin 
hyvä, yrityksillä riittää tilauksia ja monen 
yrityksen haasteena on pikemminkin 
työvoimapula, mutta myös raaka-aineiden ja 
välituotteiden hintojen nousu. 

• Toistaiseksi yrityksillä on kohtuullisen hyvät 
näkymät, mutta hintojen nousu 
samanaikaisesti kuluttajaluottamuksen 
laskiessa tuovat myös horisonttiin harmaita 
pilviä, joiden vaikutukset saattavat näkyä 
tulevan syksyn ja talven aikana. 
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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. €

Tase

12,8 Mrd. €

*Valtiontakuurahasto

Myönnetty 
kotimaan rahoitus:
lainat ja takaukset 

1.1.–30.6.2022

0,5 Mrd €

Myönnetty viennin 
rahoitus: vientitakuut ja 

erityistakaukset       
1.1.–30.6.2022

2,4 Mrd. €

15

Taseen ulkopuoliset 
vastuut

15,7 Mrd. €



Olemme lähellä 
asiakkaitamme

366
Työntekijää 
keskimäärin

25 800
asiakasta

15
toimipistettä 
Suomessa



Kiitos!

PASI VARTIAINEN

aluejohtaja, Pohjois-Suomi
Puh. 029 460 2805

pasi.vartiainen@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:etunimi.sukunimi@finnvera.fi



