
Sisä-Suomen
aluekatsaus 
1-12/2022
Finnveran rahoitus ennätystasolle 

Päijät-Hämeessä - Pirkanmaalla ja Kanta-

Hämeessä rahoituksen määrä laski
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Tämä on Finnveran aluekatsaus

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

• Aluekatsaus keskittyy Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin, jotka
kuuluvat Finnveran Sisä-Suomen alueeseen. Alueeseen kuuluu lisäksi Etelä-
Pohjanmaa, jota tarkastellaan yhdessä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kanssa.

• 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
Taloudellinen epävarmuus vähensi yritysten investointi- ja kasvuhaluja sekä ulkoisen 

rahoituksen käyttöä, mikä näkyi myönnetyn rahoituksen kokonaismäärän laskuna 

Sisä-Suomen alueella eli Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. 

16,7 milj. € (16,4)

Rahoitusta omistajanvaihdoksiin 
maakunnissa yhteensä

127 kpl (118)

Rahoitettujen omistajanvaihdosten 
lukumäärä yhteensä

13 milj. € (16)

Kanta-Hämeen yrityksille 
myönnetty rahoitus

48 milj. € (44)

Päijät-Hämeen yrityksille 
myönnetty rahoitus

86 milj. € (100)

Pirkanmaan yrityksille 
myönnetty rahoitus

147 milj.€ (159)

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen yrityksille myönnetty 

rahoitus yhteensä



Aluejohtajan katsaus



Aluejohtaja Juha Ketola:

”Maakuntien taloudellinen kehitys 
näyttää kulkevan nyt hyvin eri 
suuntaan. Päijät-Hämeessä kasvuvire 
jatkuu ja Finnveran rahoitus 
maakuntaan kasvoi viime vuonna. 
Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen 
myönnetyn rahoituksen kokonais-
määrä laski. Etenkin Kanta-Hämeessä 
rahoitettujen hankkeiden taso on 
huolestuttavan matala.” 
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Aluejohtajan katsaus:

Finnveran rahoitus Sisä-Suomen alueella 2022

• Finnvera myönsi vuonna 2022 rahoitusta Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-
Hämeen maakuntiin yhteensä 147 miljoonaa euroa (159).

• Finnvera myönsi Pirkanmaan pk- ja midcap-yrityksille vuonna 2022 rahoitusta 
yhteensä 86 miljoonaa euroa (100), Päijät-Hämeeseen 48 miljoonaa euroa (44) ja 
Kanta-Hämeeseen 13 miljoonaa euroa (16).

• Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin yli 900 (1 345) uuden työpaikan 
syntymiseen maakunnissa.

• Taloudellinen epävarmuus vähensi yritysten investointi- ja kasvuhaluja sekä ulkoisen 
rahoituksen käyttöä.

• Vaikka maakuntien rahoituksen kokonaismäärä laski edellisvuodesta, 
kokonaisuutena määrä oli kuitenkin selvästi koronapandemiaa edeltänyttä aikaa, 
vuotta 2019 korkeammalla, jolloin rahoitusta myönnettiin yhteensä 133 miljoonaa 
euroa.

6



Aluejohtajan katsaus:

Pirkanmaalla voimakkain tarve käyttöpääoma-
rahoitukselle

• Pirkanmaalla Finnvera oli yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa
rahoittamassa yhteensä 185 miljoonaa euron kokonaisrahoitushankkeita. Pääosa
tästä, yhteensä 98 miljoonaa euroa, kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin.

• Investointien osuus 54 miljoonaa euroa. Rahoitettujen kokonaisinvestointien
määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna mutta oli silti vielä
huolestuttavan matalalla tasolla.

• Investointihalukkuuden matalaa tasoa selittävät osaltaan maailmantalouden
epävarmuustekijät mutta toisaalta myös työvoiman saatavuusongelmat sekä
nousseet raaka-ainehinnat. Toisaalta juuri nyt yritysten tulisi investoida
tuottavuuden tehostamiseen ja automaatioon. Tulevaisuuteen suuntautuva
uudistuminen on tärkeää kilpailukyvylle myös perinteisillä teollisuudenaloilla.
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Aluejohtajan katsaus:

Rahoitus toimialoittain Pirkanmaalla

• Toimialoittain rahoituksen myöntäminen
palautui lähes vuoden 2019 tasolle.

• Eniten rahoitusta myönnettiin teollisuuteen.
Teollisuusyrityksille myönnetty rahoitus
kasvoi hieman edellisvuodesta, vaikka
rahoitettujen teollisten investointien määrä ei
merkittävästi kasvanut.

• Toimialoista matkailu- ja ravitsemus-alan
rahoitustarpeet olivat vuonna 2022
huomattavasti kahta aikaisempaa vuotta
vähäisemmät, kun alan rajoitukset poistuivat
ja kuluttajien ostokäyttäytyminen palasi
koronaa edeltävien vuosien tasolle.
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Aluejohtajan katsaus:

Päijät-Hämeessä talouden positiivinen vire jatkuu -
myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä kasvoi 
• Päijät-Hämeessä Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä 110 miljoonan euron

(111) kokonaishankkeita. Yritysten käyttöpääomatarpeita rahoitettiin 56 miljoonalla 
eurolla, ja käyttöpääomarahoitus tuplaantui edellisvuodesta (28).

• Uusien investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli 28 miljoonaa euroa
(62) ja laski merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

• Rahoitettujen investointien määrän merkittävä muutos selittyy suurelta osin yksittäisten 
suurten rahoitusten vaikutuksella. Vuonna 2021 Finnvera oli mukana rahoittamassa 
kahta alueellisesti merkittävää teollista investointia. Viime vuoden aikana puolestaan 
järjesteltiin uudelleen merkittävä yksittäinen käyttöpääomarahoitus.

• Yritysten vientikauppoihin ja toimituksiin liittyvä rahoitus kasvoi Päijät-Hämeessä
yhteensä 26 miljoonaan euroon (21).9



Aluejohtajan katsaus:

Rahoitus toimialoittain Päijät-Hämeessä

• Toimialoista eniten rahoitusta
kohdistui Päijät-Hämeen teollisille
toimialoille, yhteensä 74
prosenttia Finnveran
kokonaisrahoituksesta.

• Teollisuuden osuus rahoituksesta
on kasvanut viime vuosina.

• Matkailu- ja ravintola-ala selvisi
vuoden 2022 ilman merkittävää
Finnveran lisärahoitusta.
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Aluejohtajan katsaus:

Kanta-Hämeessä rahoituksen määrä putosi 
alimmilleen tarkastelujakson aikana
• Kanta-Hämeen alueella Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä 26 

miljoonan euron kokonaisrahoitustarpeita, josta yli puolet, 15 miljoonaa euroa, 
kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin.

• Investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli huolestuttavan 
alhainen ja laski jopa edellisvuoden tasosta 7 miljoonaan euroon (10). Myös 
rahoitettujen omistusvaihdosten määrä laski.

• Kyseessä on pieni maakunta, jossa on myös keskimääräistä vähemmän
kasvuhakuisia yrityksiä samoin kuin pk-vientiyrityksiä. Viimeisen Pk-
yritysbarometrin mukaan maakunnassa noin joka viides yritys suunnittelee
omistajanvaihdosta kahden seuraavan vuoden aikana. Omistuksen muutokset
tuovat yrityksiin yleensä myös kasvu- ja investointihaluja, mikä voi tuoda uutta
virettä maakunnan talouteen.11



Aluejohtajan katsaus:

Rahoitus toimialoittain Kanta-Hämeessä

• Toimialoista Kanta-Hämeessä 
myönnettiin eniten rahoitusta 
teollisuuteen.

• Rahoitus matkailu- ja 
ravintolatoimintaan sekä 
kaupan ja kuluttajapalvelujen 
yrityksille laski koronaa 
edeltävälle tasolle.

• Rahoitus kokonaisuudessaan 
laski pandemiaa edeltävää 
aikaa alemmalle tasolle.
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Aluejohtajan katsaus:

Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus

• Finnvera rahoitti yritysten
omistajanvaihdoksia Pirkanmaalla 75
kappaletta (67), ja niihin kohdistui
Finnveran rahoitusta yhteensä 11
miljoonaa euroa (8).

• Päijät-Hämeessä Finnvera rahoitti
lukumääräisesti yrityskauppoja
enemmän kuin edellisvuonna, 36 (29)
kappaletta, mutta euromääräisesti niihin
kohdistui vähemmän rahoitusta.

• Kanta-Hämeessä rahoitettujen
omistajanvaihdosten lukumäärä laski 16
kappaleeseen (22).

Omistajanvaihdosten rahoitus maakunnittain, 
milj. e ja kpl

2022
milj. e

2021
milj. e

2022
kpl

2021
kpl

Pirkanmaa 10,7 8,2 75 67

Kanta-

Häme
1,4 1,5 16 22

Päijät-

Häme
4,6 6,7 36 29

yhteensä 16,7 16,4 127 118
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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.” 



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. Sisä-

Suomen maakunnissa 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!

JUHA KETOLA

aluejohtaja, Sisä-Suomi
Puh. 029 460 2658

etunimi.sukunimi@finnvera.fi

www.finnvera.fi

mailto:etunimi.sukunimi@finnvera.fi
http://www.finnvera.fi/
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