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Tämä on Finnveran aluekatsaus

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

• Finnveran Itä-Suomen alue koostuu Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan 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 vientitakuulaitos.
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Alueen rahoituksen avainluvut
Finnveran rahoituksen kasvu vaihtelee voimakkaasti maakunnittain sekä toimialoittain. 

Koronavuosina 2020‒2021 kasvanut rahoitus tasaantui koronaa edeltävälle tasolle. 

51,3 milj. € 
Rahoitus Pohjois-Savon yrityksille 

(60,6 milj. €)

26,0 milj. € 
Rahoitus Pohjois-Karjalan yrityksille 

(34,1 milj. €)

32,8 milj. €
Rahoitus Keski-Suomen yrityksille 

(39,6 milj. €)

28,9 milj.€
Rahoitus Etelä-Savon yrityksille 

(36,1 milj. €)

17,4 milj. €
omistajanvaihdoksiin myönnetty 

rahoitus 1-12/2022
(laskua 47 %)

139,0 milj. €
Lainoja, takauksia ja vientitakauksia 

Itä-Suomen alueen yrityksille 1-12/2022
(laskua edellisvuoteen 18 %)



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Mikko Vänttinen:

”Korona-ajan huippuvuosista 2020-2021 
Finnveran rahoituksen kysyntä tasaantui Itä-
Suomen alueella vuoden 2019 tasolle. 
Rahoituksen kysynnän kehittymisessä on 
kuitenkin voimakasta  maakunnittaista ja 
toimialoittaista vaihtelua. Itä-Suomen alueen 
maakunnista vain Pohjois-Karjala yltää vuoden 
2019 myönnetyn rahoituksen tasolle. Finnveran 
yritysrahoituksen kysyntään vaikuttaa 
toimintaympäristön haasteiden lisäksi alueen 
pk-yritysten investointien käynnistymistä 
viivästyttäneet  investointitukien myöntämisen 
haasteet.”

5



Itä-Suomessa Finnveran rahoituksen kysyntä 
väheni

Aluejohtajan katsaus:

• Yleinen epävarmuus, laitetoimitusten ja komponenttien pitkittyneet toimitusajat, voimakas 
inflaatio ja korkojen nousu yhdessä investointitukien odottelun kanssa viivästyttävät 
investointeja Itä-Suomessa.

• Finnvera myönsi lainoja, takauksia ja vientitakauksia Itä-Suomen neljän maakunnan alueella 
yhteensä 139 miljoonaa euroa, mikä on 18 prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoteen.

• Finnveran rahoitus investointeihin, omistusvaihdoksiin ja kasvun rahoittamiseen jäi koko 
maassa - muissa kuin voimakkaan kasvun maakunnissa - vuoden 2019 tasoista.

• Itä-Suomen alueella vain Pohjois-Karjalassa myönnetty rahoitus ylsi pandemiaa edeltävälle 
vuoden 2019 tasolle.

• Toisin kuin Finnverassa keskimäärin, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa ei 
nähty koronavuosina teollisuuden rahoituksen voimakasta kasvua.
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Finnveran rahoitus maakunnittain 
Aluejohtajan katsaus:

• Finnveran rahoitus 
laski muissa kuin 
voimakkaan kasvun 
maakunnissa koronaa 
edeltävälle tasolle.

• Uudellamaalla, 
Varsinais-Suomessa, 
Satakunnassa, 
Pirkanmaalla sekä 
Pohjanmaalla Finnveran 
rahoituksen myöntä-
minen on jatkunut 
koronavuosien jälkeen 
selvästi vilkkaampana 
kuin muissa 
maakunnissa.
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Finnveran rahoitus toimialoittain 
- Etelä-Savo  

Aluejohtajan katsaus:

• Kokonaisrahoitus laski Etelä-Savossa 20 % 
edellisvuodesta.

• Rahoitus jäi vuoden 2019 tasosta vain 0,6 
miljoonaa euroa (-2 %). 

• Matkailutoimialan lisäksi myös teollisuuteen ja 
liike-elämän palveluihin kohdistunut rahoitus jäi 
vuoden 2019 tasosta. 

• Voimakkainta rahoituksen kasvu oli  
maaseutuelinkeinojen rahoittamisessa, missä 
kasvua vuoteen 2019 oli 3,2 miljoonaa euroa 
(97 %).
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Finnveran rahoitus toimialoittain
- Keski-Suomi

Aluejohtajan katsaus:

• Kokonaisrahoitus laski Keski-Suomessa 
17 % edellisvuodesta.

• Rahoitus jäi vuoden 2019 tasosta lähes 
11 miljoonaa euroa (-25 %).

• Matkailutoimialan rahoitus Keski-Suomessa 
pysyi vuoden 2019 tasolla. Kaikilla muilla 
toimialoilla rahoituksen myöntäminen laski 
verrattuna vuoteen 2019.

• Voimakkainta rahoituksen lasku verrattuna 
vuoteen 2019 oli Keski-Suomessa liike-elämän 
palveluissa, jonne rahoitusta myönnettiin 7,5 
miljoonaa euroa (55 %) vähemmän kuin vuonna 
2019.
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Finnveran rahoitus toimialoittain 
- Pohjois-Karjala  

Aluejohtajan katsaus:

• Kokonaisrahoitus laski Pohjois-Karjalassa 
24 % edellisvuodesta.

• Rahoitus kuitenkin kasvoi 2,4 miljoonaa 
euroa (10 %) vuodesta 2019.

• Verrattuna vuoteen 2019 matkailun sekä 
kaupan ja kuluttajapalvelujen rahoitus 
hivenen laski ja muilla toimialoilla 
rahoituksessa nähtiin maltillista kasvua.

• Finnveran pk-rahoituksen tavoin myös 
Pohjois-Karjalassa koronavuosina 2020 ja 
2021 teollisuuden rahoitukseen tuli 
kasvupyrähdys, joka tasaantui viime vuonna.10



Finnveran rahoitus toimialoittain 
- Pohjois-Savo  

Aluejohtajan katsaus:

• Kokonaisrahoitus jäi Pohjois-Savossa 
9,3 miljoonaa euroa (-15 %) edellisvuodesta.

• Toisin kuin koko Finnveran pk-rahoituksessa, 
Pohjois-Savossa matkailutoimialan 
rahoituksemme kasvoi 22,5 % vuodesta 2019.  

• Teollisuuden rahoitus laski Pohjois-Savossa 
23,9 miljoonaan euroon – laskua vuoteen 
2019 verrattuna (34,9 miljoonaa euroa) oli 
lähes kolmannes.
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Vientitakuiden ja -takausten määrä romahti 
viime vuonna

Aluejohtajan katsaus:

• Itä-Suomen alueella viennin rahoituksessa kahtena 
vuonna nähty voimakas kasvu taittui viime vuoden 
aikana. 

• 17 miljoonan euron myönnetyistä vientitakuista 
kohdistui 15,5 miljoonaa Pohjois-Savon alueen 
yritysten viennin rahoittamiseen. 

• Viennin rahoituksen kehitys erityisesti alueemme 
muissa maakunnissa on huolestuttavaa juuri nyt, 
kun vientitakuiden käyttö viennin riskien 
suojaamiseksi ja vientikaupan vauhdittamiseksi 
olisi uusia kauppasuhteita käynnistettäessä 
tärkeää. 

• Vientikauppojen rahoittamiseen otimme 10.2.2023 
käyttöön ulkomaisille ostajille myönnettävät 
vientiluotot, joista toivomme myös vientiä 
harjoittaville pk-yrityksille konkreettista apua viennin 
vauhdittamiseen.
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Rahoitettujen omistajanvaihdosten määrä ja 
rahoitus laskivat Itä-Suomen alueella

Aluejohtajan katsaus:

• Omistajanvaihdoksiin myönnetty rahoitus laski koko 
alueella yhteensä 47 %.

• Myös rahoitettujen omistajanvaihdosten lukumäärä
pieneni hienoisesti, paitsi Pohjois-Karjalassa, missä 
kauppamäärä kasvoi myös viime vuonna. 

• Tarve kasvuun tähtääville omistusjärjestelyille ja 
omistajanvaihdoksille lisääntyy. Siksi olisi erityisen  
huolestuttavaa, mikäli kauppoja jäisi toteuttamatta 
rahoituksen vuoksi. 

• Finnvera on monipuolistanut omistajanvaihdosten 
rahoitusmahdollisuuksia. 

– Syksyllä 2022 uudistimme Finnveran yrittäjälainaa, jotta se 
soveltuu aiempaa useampien ja myös suurempien 
yrityskauppojen rahoittamiseen.13



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.” 



Finnveran vientiluotto käynnistyi

• Finnveralla on 10.2.2023 lähtien ollut mahdollisuus myöntää alle 20 miljoonan 

euron vientiluottoja 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. Uusi 

rahoitustapa voi vauhdittaa pk-yritysten viennin kasvua.
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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.

13

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 sekä 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!

MIKKO VÄNTTINEN

aluejohtaja, Itä-Suomi
puh. 029 460 2721

mikko.vanttinen@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:mikko.vanttinen@finnvera.fi
http://www.finnvera.fi/
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