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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
Finnveran myöntämä rahoitus mahdollisti 214 miljoonan euron kokonaishankkeiden 

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

102 milj.€ (114)

myönnettyä kotimaan rahoitusta 
yhteensä vuonna 2022

47 milj. € (49)

Pohjanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

36 milj. € (29)

Etelä-Pohjanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

19 milj. € (35)

Keski-Pohjanmaan 
yrityksille myönnetty rahoitus

8,3 milj. € (11,2)

yritysten omistajanvaihdoksiin 
myönnetty rahoitus

357 (525)

rahoituksen avulla luotuja 
uusia työpaikkoja



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 rahoituksen painopistealueella 
oleville yrityksille (aloittavat, omistajanvaihdokset, investoinnit, vienti ja 
toimitukset)

• Teollisuuden (metalli) osuus rahoituksesta oli suurin kaikissa kolmessa 
maakunnassa.

• Investointirahoituksen kysyntä laski edellisvuodesta, joskin maakuntien välillä oli 
eroja.
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Aluekatsaus:

Myönnetty kotimaan rahoitus  

5

Kotimaan rahoitus, milj. euroa
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Aluekatsaus:

Etelä-Pohjanmaalla rahoitettiin sekä 
kotimaan että vientikauppaa

• Rahoitusvolyymit olivat keskimääräistä 
tasoa pidemmän aikavälin tarkastelussa.

• Rahoituksen painopistealueella oleville 
yrityksille myönnettiin rahoituksesta 71 %.

• Toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta 
nousi, mikä kertoo kaupankäynnin olleen 
aktiivista.

• Käyttöpääomarahoituksen kasvu indikoi 
varautumista kustannusten nousuun.
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Aluekatsaus:

Pohjanmaalla vientikauppojen ja 
toimitusvakuuksien osuus kasvoi

• Investointirahoitus väheni hieman, mutta 
kuitenkin investointiin.

• Alueella on vahva vientisektori ja suuria 
yrityksiä, jotka tuovat mahdollisuuksia 
alihankintaverkoston kautta myös pk-
yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen 
mikä näkyy viennin rahoittamisen sekä 
toimitusvakuuksien rahoituksien kasvuna.

• Käyttöpääomarahoituksen osuus väheni 
merkittävästi edellisestä vuodesta ja 
koronavuodesta.

• Yli puolet rahoituksesta on myönnetty 
rahoituksen painopistealueelle.
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Aluekatsaus:

Keski-Pohjanmaalla käyttöpääomarahoituksen 
tarve pysyi ennallaan 

• Rahoituksen myöntäminen laski ennen koronaa 
alemmalle tasolle. 

• Yrityksillä on projektitoimituksia, joiden 2021 
myönnettyjä limiitit ovat olleet edelleen 
voimassa eikä uutta myöntöä ole tarvittu, tästä 
syystä mm viennin rahoittaminen laski 
edellisestä vuodesta.

• Strategian mukaisille yrityksille myönnettiin 
rahoituksesta yli puolet. 

• Keski-Pohjanmaalla investointien osuus säilyi 
lähes ennallaan. 

8



Aluekatsaus:

”Toimintaympäristön muutos alkoi 
näkyä rahoituksen kysynnässä vuoden 
2022 toisella vuosipuoliskolla. 
Investointihankkeisiin ja 
omistajanvaihdoksiin haettiin 
edellisvuotta vähemmän rahoitusta. 
Positiivista kasvua nähtiin sekä 
vientihankkeiden rahoituksessa että 
kaupankäynnin ja toimitusvakuuksien 
rahoituksen myöntämisessä.”

Aluepäällikkö Kari Hytönen
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Aluekatsaus:

Omistajavaihdokset kasvun moottorina

• Onnistuneet omistajanvaihdokset luovat 
uusia investointeja, työpaikkoja, veropohjaa 
ja hyvinvointia koko Suomeen. 

• Finnvera oli vuonna 2022 rahoittamassa 
maakunnissa yhteensä 61 yrityksen (66) 
omistajanvaihdosta yhteensä 8 miljoonalla 
eurolla (11).

• Alueen pk-yrityksistä joka kolmas 
suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan 
5 vuoden aikana. Nykyisellä tahdilla tämä ei 
tule toteutumaan.

10

0

1

2

3

4

5

6

2018 2019 2020 2021 2022

Omistajanvaihdokset, 
milj. euroa

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa



Aluekatsaus:

Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus

• Rahoitettujen omistajanvaihdosten 
määrä aleni hieman edellisvuodesta. 

• Finnvera oli mukana rahoittamassa 
yhteensä 61 omistajanvaihdosta.

• Yrityskauppoihin myönnetty rahoitus 
oli 8,3 miljoonaa euroa

• Alueiden väliset eroavaisuudet 
vuosittaisia, toimintaympäristö 
vaikeuttaa mm. yrityksen arvon 
määritystä.

Omistajanvaihdosten rahoitus maakunnittain, 
milj. e ja kpl

2022
milj. e

2021
milj. e

2022
kpl

2021
kpl

Etelä-

Pohjanmaa
3,4 4,2 25 24

Pohjanmaa 2,6 4,7 25 33

Keski-

Pohjanmaa
2,3 2,3 11 9

Yhteensä 8,3 11,2 61 66
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Aluekatsaus:

Aloittavia yrityksiä 151, uusia työpaikkoja 357

• Vuonna 2022 Finnvera rahoitti alueella yhteensä 151 aloittavaa yritystä yhteensä 
12 miljoonalla eurolla. Näistä Etelä-Pohjanmaalle 62 kpl (4 milj. €) aloittavia 
yrityksiä, Pohjanmaalle 67 kpl (5 milj. €) ja Keski-Pohjanmaalle 22 kpl (2 milj.€) .

• Kaikkien myönnettyjen rahoitusten avulla ennakoitiin syntyvän Etelä-Pohjanmaalle 
135, Pohjanmaalle 169 ja Keski-Pohjanmaalle 53 työpaikkaa, yhteensä lähes 357 
uutta työpaikkaa. 

• Yritysten laskeneet odotukset syntyvistä uusista työpaikoista heijastavat paitsi 
uusien yritysten lukumäärän laskua, myös työvoimapulaa. Maakuntien 
työllisyysaste on korkea ja uusiin työpaikkoihin on haastavaa löytää työvoimaa.
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Aluekatsaus:

Toimintaympäristön muutos 
lisää epävarmuutta 

”Yleiset suhdannenäkymät ovat 

huonoimmat sitten finanssikriisin. Vaikka 

näkymät ovat heikot, niin silti yritysten 

pitäisi satsata tulevaisuuteen ja tässä 

rahoituksen saatavuus on keskeisessä 

roolissa. Kasvuhakuiset yritykset uskovat 

liikevaihdon kasvuun.

Finnvera tuo tänäkin vuonna uusia 

rahoitustuotteita rahoituksen saatavuuden 

varmistamiseksi.”

Aluepäällikkö Päivi Kinnunen
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Finnveran toimenpiteet
• Finnvera-konserni on käynnistänyt alle 20 miljoonan euron vientiluottojen 

myöntämisen suomalaisten vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille. Tämä 
mahdollistui helmikuussa vahvistetun lakimuutoksen myötä. Luottojen merkitys on 
erityisen suuri pk- ja midcap-yritysten vientikaupoissa.

• Investoinnit on käännettävä kasvuun ja Finnvera on valmis turvaamaan 
investointien rahoituksen hyödyntäen jopa 80 % takauksia tai omia juniori- ja 
seniorilainoja.

• Tuhannet yritykset tarvitsevat uuden omistajan, muuten niiden toiminta lakkaa. 
Finnvera uudisti yrittäjälainan ehtoja ja mahdollisti aiempaa suuremmat 
yrittäjälainat omistajanvaihdosten rahoituksen turvaamiseksi.

• Kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuus on turvattava. Finnvera on valmis 
kasvattamaan kasvuyritysten rahoitusta käyttäen monipuolisesti lainoja ja 
takauksia. Finnvera tuo kasvuyritysten rahoitukseen kohdennetut digi- ja 
innovaatiolainan sekä ilmasto- ja ympäristölainan.
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Finnvera-konsernin 
tammi–joulukuu 2022



Avainluvut 31.12.2022

ASIAKKAITA

24 400
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

368

VASTUUKANTA

Kotimaan lainat 
ja takaukset

2,7 mrd. €

Viennin rahoitus, 
vientitakuut ja 

erityistakaukset

23,9 mrd. €

KONSERNIN TASE

Vapaa oma
pääoma ja VTR*

1,4 mrd. €

Tase

12,6 mrd. €

*Valtiontakuurahasto

Myönnetty viennin 
rahoitus: vientitakuut ja 

erityistakaukset        
1.1.–31.12.2022

5,9 mrd. €

 
   

Myönnetty 
kotimaan rahoitus:
lainat ja takaukset 
1.1.–31.12.2022

1,0 mrd. €
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Taseen ulkopuoliset 
vastuut

16,6 mrd. €



Olemme lähellä 
asiakkaitamme

368
Työntekijää 
keskimäärin

24 400
asiakasta

15
toimipistettä 
Suomessa



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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Kiitos!

www.finnvera.fi

http://www.finnvera.fi/
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