
Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan aluekatsaus 
1-6/2022

Teollisuudessa positiivinen vire – kasvu 
suurinta Etelä-Pohjanmaalla, 
Keski-Pohjanmaan investoinnit nousussa. 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu 
tuotantoketjuihin ja raaka-aineiden saantiin. 

Kari Hytönen ja Päivi Kinnunen 6.9.2022



Tämä on Finnveran aluekatsaus

• Puolivuosittain julkaistavassa katsauksessa kerrotaan pk- ja midcap-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 1-6/2022
Finnveran myöntämä rahoitus mahdollisti 151 miljoonan euron kokonaishankkeiden 

toteutumisen yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Rahoitus kohdistui lähes 
sataprosenttisesti pk- ja midcap-yrityksille. 

69 milj.€ (59)

myönnettyä rahoitusta yhteensä 
alkuvuonna 2022

32 milj. € (29)

Pohjanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

25 milj. € (18)

Etelä-Pohjanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

13 milj. € (13)

Keski-Pohjanmaan 
yrityksille myönnetty rahoitus

6 milj. € (5)

yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus

n. 240 
rahoituksen avulla luotuja 

uusia työpaikkoja
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Aluekatsaus



Aluekatsaus:

”Rahoituksen kysyntä kasvoi, ja 
rahoitusta haettiin positiivisiin 
rahoitustarpeisiin eli kasvuun ja uuden 
kehittämiseen. Rahoitus kohdistui 
yritysten käyttöpääomaan, kotimaan 
toimitusten toimitusvakuuksiin, 
investointeihin ja viennin 
rahoittamiseen. Teollisuudessa ja 
erityisesti metalliteollisuudessa on 
rahoituksen näkökulmasta hyvin 
positiivinen vire.”
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Aluekatsaus:

Metallialan lisäksi kasvua myös kaupan ja 
palvelualojen rahoituksessa

• Kaikissa kolmessa maakunnassa yritysten rahoitus oli edelleen selvästi 
pandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. 

• Kaikissa kolmessa maakunnassa suurin osuus rahoitettavista toimialoista on 
teollisuudella ja erityisesti metallituotteiden valmistuksella. Kaikissa 
maakunnissa suurin euromääräinen kasvu kohdistui metallituotteiden 
valmistukseen.

• Kaupan ja kuluttajapalvelujen alalla rahoituksen myöntäminen kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna kaikissa maakunnissa. Myös liike-elämän palveluihin 
myönnettiin edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän rahoitusta. Pohjanmaalla 
kasvua oli tällä toimialalla 36 prosenttia. 
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Aluekatsaus:

Rahoitus kohdistuu kasvuun

• Yritykset tarvitsivat vähemmän käyttöpääomarahoitusta – kauppoja ja toimituksia 
rahoitettiin vilkkaasti, investointeja kaivataan edelleen.

• Yritykset hakivat käyttöpääomarahoitusta myös kasvua varten liikevaihdon 
tilauskantojen kääntyessä nousuun. Käyttöpääomarahoituksen osuus kasvoi Etelä-
ja Keski-Pohjanmaalla alkuvuonna.

• Toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta nousi etenkin Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla toimitusvakuuksien määrä puolittui 
aikaisemman vuoden vastaavasti ajankohdasta. Maakunnissa on projektiluontoisia 
toimituksia tekeviä pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat toiminnassaan vakuuksia, ja tämä 
näkyy myös Finnveran rahoituksessa.
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Aluekatsaus:

Investoinnit

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

• Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla investointien rahoitus pysyi alkuvuonna 2022 
samalla tasolla verrattuna aikaisempien vuosien vastaavaan ajankohtaan. 

• Keski-Pohjamaalla investointien osuus sen sijaan kasvoi euromääräisesti yhteensä 
7 miljoonaan euroon (5).
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Aluekatsaus:

Koronakriisistä kasvun vaatimaan rahoitukseen
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Aluekatsaus: 

Rahoitus Pohjanmaalla
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Rahoitus Keski-Pohjanmaalla
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Aluekatsaus: 



Aluekatsaus:

Rahoitus Etelä-Pohjanmaalla

12



Omistajavaihdokset tärkeitä elinvoimalle
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Aluekatsaus:

Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä yrityskentän 
elinvoimaisuudelle

• Finnvera oli rahoittamassa maakunnissa yhteensä 31 yrityksen (35) 
omistajanvaihdosta yhteensä 6 miljoonalla eurolla (5). 

• Omistajanvaihdosten rahoitus on yksi Finnveran painopistealueista, ja 
vaikuttavuuden vuoksi niiden edistämistä on tärkeää jatkaa. 
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Aluekatsaus:

Aloittavia yrityksiä 91, uusia työpaikkoja 240

• Alkuvuonna Finnvera rahoitti alueella yhteensä 91 aloittavaa yritystä yhteensä 
8 miljoonalla eurolla. Aloittavien yritysten rahoituksessa vuosittaiset heilahtelut 
ovat olleet vähäisiä.

• Kaikkien myönnettyjen rahoitusten avulla ennakoitiin syntyvän Etelä-Pohjanmaalle, 
Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle yhteensä noin 240 uutta työpaikkaa. 

• Työpaikkaennuste on merkki siitä, että rahoituksemme on kohdistunut yritysten 
kasvu- ja investointihankkeisiin. Rahoitettujen aloittavien yritysten lukumäärä laski 
edellisvuodesta, mikä heijastelee toimintaympäristön muutoksia. 
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Aluekatsaus:

Toimintaympäristön muutos lisää epävarmuutta 

• Finnveran strategian kannalta tärkeiden kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten 
osuus maakunnissa myönnetystä rahoituksesta oli yli puolet. 

• Muuttuneella geopoliittisella tilanteella on vaikutuksia alueemme yrityksiin. Raaka-
aineita, kuten metallia sekä puupohjaisia raaka-aineita on jouduttu hankkimaan 
muualta kuin Venäjältä ja Ukrainasta. Myös vaihtoehtoisia markkinoita on ryhdytty 
hakemaan Venäjän sijaan.

• Yritysten muuttunut toimintaympäristö vaikuttaa tuotantokustannuksiin, 
logistiikkaan ja tuotantoketjuihin, ja todennäköisesti vähentää yritysten 
investointihalukkuutta. 

• Muuttunut tilanne näkyy rahoituksessamme siten, että osa kysynnästä on 
kohdistunut raaka-aineostojen rahoittamiseen kohoavien kustannusten ja 
toimitusvaikeuksien vuoksi.
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Aluekatsaus:

Näkymät

• Pyrimme toimimaan monipuolisesti 
rahoituksen keinoin sekä 
varmistamaan, että yritykset 
osaavat hyödyntää rahoitusta. 

• Näemme tilanteessa myös paljon 
mahdollisuuksia erityisesti 
alueemme yrityksille. 

17



Aluekatsaus:

Ota yhteyttä!

• Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa:
Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi, puh. 029 460 2631, 
paivi.kinnunen@finnvera.fi

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

20

Taseen ulkopuoliset 
vastuut

15,7 Mrd. €



Olemme lähellä 
asiakkaitamme

370
työntekijää

25 300
asiakasta

15
toimipistettä 
Suomessa



Kiitos!

www.finnvera.fi

http://www.finnvera.fi/
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