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Tämä on Finnveran aluekatsaus

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

• Finnveran Länsi-Suomen alue koostuu Varsinais-Suomen, Satakunnan, 
Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. Tässä 
katsauksessa keskitytään Lounais-Suomeen eli Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Ahvenanmaan näkymiin.

• 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
Epävarmuus vähensi investointien rahoitusta. Taloudellisen toimintaympäristön epävarmuus 

jarrutti investointeja ja vähensi rahoituksen kysyntää Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 

76,7 milj. €
Teollisuuteen myönnetyn 
rahoituksen määrä yhteensä 
Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa vuonna 2022.

85 kpl
Lounais-Suomessa rahoitettujen 

omistajanvaihdosten määrä 
yhteensä

104 milj. € (-67 %)

Koronapandemian aikana kasvanut 
suuryritysten kotimaan rahoitus 
laski Varsinais-Suomessa 67 % 

edellisvuodesta. 

52 milj. € (87)

Satakunnan yrityksille
myönnetty rahoitus

212 milj. € (475)

Varsinais-Suomen yrityksille 
myönnetty rahoitus

264 milj.€ (562)

myönnettyä rahoitusta pk- ja 
midcap-yrityksille yhteensä



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Seija Pelkonen:

”Teollisuuspainotteisissa maakunnissa, 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, 
yritysten investointihaluja nakersi 
epävarmuuden lisäksi myös raaka-
aine- ja energiakustannusten nousu. 
Varsinais-Suomessa myös Finnveran 
rahoittamien yrityskauppojen määrä 
väheni. Varovaisuus on ymmärrettävää 
talouden näkymien heikettyä, mutta 
investointien ja omistajanvaihdosten 
väheneminen on yritysten tulevan 
kehityksen kannalta huolestuttava 
uutinen.”5



Lounais-Suomen rahoitus normalisoitui

Aluejohtajan katsaus:

• Finnveran vuonna 2022 myöntämä rahoitus 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan pk- ja midcap-

yrityksille aleni merkittävästi edellisvuodesta. 

• Muutos johtuu pääosin siitä, että vuonna 2021 

maakunnan myönnettiin yksittäisiä suuria 

käyttöpääomarahoituksia, jollaisia ei samassa 

mittakaavassa vuonna 2022 tehty.

• Suuryritysten kotimaan rahoitus laski Varsinais-

Suomessa 67 % 104 miljoonaan euroon vuonna 

2022. 

• Toimialoittain tarkasteltuna Finnveran rahoitus 

palautui koronapandemiaa edeltävälle tasolle
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Rahoituksen jakautuminen toimialoittain 
Varsinais-Suomessa

Aluejohtajan katsaus:

• Finnveran rahoitus Varsinais-Suomessa 

palautui koronapandemiaa edeltävälle 

tasolle. 

• Teollisuuden osuus rahoituksesta on suurin 

(50,4 milj. e), mutta ero muihin toimialoihin 

on kaventunut pandemian alun huipusta. 

• Muiden toimialojen heilahteluja voivat 

selittää yksittäiset suuret hankkeet. Esim. 

liike-elämän palvelujen rahoituksen (27,4 

milj. e) laskua selittää kuljetus-toimiala, 

jonka rahoitusta kasvatti vuonna 2021 

yksittäinen suuri hanke.
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Rahoituksen jakautuminen toimialoittain 
Satakunnassa

Aluejohtajan katsaus:

• Satakunnassa teollisuus on myös suurin 

rahoitettu toimiala (26,3 milj. e). 

Teollisuuden huippu rahoituksessa osui 

vuoteen 2021, jolloin metalliteollisuudessa 

nähtiin yksittäinen suuri rahoitushanke.

• Teollisuuden rahoitus palasi myös 

Satakunnassa pandemiaa edeltävälle 

tasolle. 

• Liike-elämän palvelujen rahoitus (3,9 milj. e) 

laski kauttaaltaan. Kauppa ja kuluttaja-

palvelut (7,0 milj. e) on toimialoista nyt 

toiseksi suurin.
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Omistajanvaihdosten määrän muutoksessa suuret 
erot maakuntien välillä

Aluejohtajan katsaus:

• Varsinais-Suomessa Finnveran rahoittamien, 

kasvuun tähtäävien yrityskauppojen määrä jatkoi 

laskuaan. Finnvera oli mukana maakunnassa 48 

yrityskaupan rahoituksessa, määrä laski 39 % 

edellisvuodesta ja oli alimmillaan 10 vuoteen.

• Satakunnassa Finnvera oli rahoittamassa 37 

yrityksen omistajanvaihdosta, ja määrä kasvoi 

edellisvuodesta 12 %. Satakunnassa rahoitettujen 

omistajanvaihdosten määrä on viime vuosina 

vaihdellut 30–40 kpl välillä. 
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Omistajanvaihdosten rahoituksen väheneminen 
huolestuttaa

Aluejohtajan katsaus:

• Yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen merkitys yrityskentän elinvoimalle ja yritysten 

kasvuhakuisuudelle on suuri, joten kaiken kaikkiaan on hyvä, että kauppoja on tehty. 

• Huolestuttavaa, jos kauppoja jää toteuttamatta rahoituksen vuoksi. Finnvera on 

monipuolistanut omistajanvaihdosten rahoitusmahdollisuuksia.  

– Finnveran yrittäjälainan ehtoja uudistettiin syksyllä 2022, jotta se soveltuu aiempaa 

useampien ja myös suurempien yrityskauppojen rahoittamiseen.

• Maakuntien kehitys omistajanvaihdosten rahoituksessa erosi toisistaan vuonna 2022. 
Satakunnassa Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä oli tavanomainen, ja 
kehitys on ollut tasaista viime vuodet. 
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Uudet rahoitusratkaisut 
vauhdittamaan pk-yritysten 
vientiä, vihreän siirtymän 
investointeja ja digitali-
saatiota

Aluejohtajan katsaus:

”Epävarmuuden ja kustannustietoisuuden 

keskelläkin on uskallettava rakentaa 

tulevaisuutta. Muuttuvassa maailmassa 

myös yritysten rahoitustarpeet muuttuvat, ja 

Finnvera pyrkii luomaan koko ajan uusia 

rahoitusratkaisuja muuttuneisiin tarpeisiin.” 
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Finnveran vientiluotto käynnistyi

• Finnvera käynnisti 10.2.2023 alle 20 miljoonan euron vientiluottojen myöntäminen 

suomalaisten vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille. 

• Rahoituksen saatavuus tämän kokoluokan vientikauppoihin on ollut haastavaa, 

suomalaiset yritykset olleet kilpailijamaita heikommassa asemassa. 

• Luottojen merkitys on erityisen suuri pk- ja midcap-yritysten vientikaupoissa. 

Lounais-Suomessa on paljon vientiä tekeviä pk-yrityksiä, joiden viennin kasvua 

tämä uusi rahoitustapa voi vauhdittaa.
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Vientiluoton hyödyt

• Tuotteen tavoitteena on parantaa vientikauppojen rahoitusmahdollisuuksia. 

• Sekä viejä että ostaja hyötyvät Finnveran tekemästä luottodokumentaatiosta, jolla 
pyritään nopeuttamaan prosessia ja säästämään resursseja sekä kustannuksia.
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Hyödyt viejille
• Valtti kauppaneuvotteluihin: viejä voi liittää 

Finnveran rahoitusindikaation omaan 
tarjoukseensa ja näin parantaa omaa 

neuvotteluasemaa ja kilpailukykyä
• Luotossa ei takautumisoikeutta viejään

• Vientiluotto ei rasita viejän tasetta

Hyödyt vientituotteen ostajalle
• Ostaja saa pitkän, yli 2 vuoden 

maksuajan ostokselleen 
kansainvälisillä OECD-luottoehdoilla 

Finnverasta



Uudet lainat ilmasto- ja 
digitalisaatiohankkeisiin tulossa
• Uusi kasvu ja vientipotentiaali liittyvät entistä enemmän energiamurrokseen ja 

vihreään siirtymään. 

• Niiden vauhdittamiseksi Finnvera tuo alkuvuoden aikana yrityksille InvestEU-

takausohjelmaa hyödyntävät ilmasto- ja ympäristölainan ja digitalisaatio- ja 

innovaatiolainan. 

• Kannustamme yrityksiä tarttumaan liiketoimintamahdollisuuksiin ja kehittämään 

uusia kestäviä ratkaisuja myös digitalisaation ja innovaatioiden kautta.
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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. €



Kiitos!

SEIJA PELKONEN

aluejohtaja, Länsi-Suomi
Puh. 029 460 2620

seija.pelkonen@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:seija.pelkonen@finnvera.fi
http://www.finnvera.fi/
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