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Yritysten käsitykset rahoituksen saatavuudesta heikolla tasolla – 
kannattaviin hankkeisiin rahoitusta tarjolla hyvin 

Kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on lisääntynyt viime keväästä ja voimakkaasti 
kasvuhakuisten yritysten määrä on jo finanssikriisiä edeltävällä tasolla. Rahoituksen hakeminen 
kuitenkin takkuaa. 
 
Jo keväällä näkynyt positiivinen kehityssuunta on jatkunut, sillä pk-yritysten suhdanneodotukset 
lähitulevaisuudelle ovat huomattavasti aiempaa positiivisemmat. Suunta näkyy myös 
kasvuhalukkuudessa, sillä nyt jo 11 prosenttia yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen 
ja 39 prosenttia tavoittelee kasvua mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Kansainvälistyminen nähdään keskeisenä kasvun väylänä. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on 
jo lukumääräisesti saman verran kuin ennen finanssikriisiä.  
 
Ulkopuolisen rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut muutosta ja hieman aiempaa useammat pk-
yritykset suunnittelevat hakevansa rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Toisaalta joka kymmenes 
vastanneista kertoi, että heillä olisi ollut viimeisten 12 kuukauden aikana tarvetta rahoitukselle, mutta 
eivät ole hakeneet sitä. Myöskään kansainvälistymisrahoituksen hakuinto ei ole noussut samassa 
suhteessa kasvuhakuisuuden lisääntymisen kanssa. 
 
– Rahoitusta hakeneista noin 80 prosenttia kertoo, ettei rahoituksen ehdoilla tai saatavuudella ollut 
negatiivista vaikutusta hankkeiden toteutukseen. Kun peräti joka kymmenes jättää rahoituksen 
hakematta olettaen nimenomaan saatavuuden huonoksi, on meidän entistä selkeämmin tuotava pk-
yrityskenttään viestiä siitä, että kannattaviin hankkeisiin rahoitusta kyllä löytyy, sanoo Finnveran 
liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi. 
 
Positiivista signaalia rahoitusmarkkinoiden toimivuudesta kertoo kuitenkin se, että 46 prosenttia niistä 
yrityksistä, jotka eivät tarpeestaan huolimatta rahoitusta hakeneet, ilmoittavat hankkeensa joka 
tapauksessa toteutuneen suunnitelmien mukaisena. 
 
Vienti- ja investointiodotukset kasvussa 
 
Pk-yritysbarometriin vastanneiden odotukset viennin suhteen ovat myös positiiviset ja viennin odotetaan 
kasvavan voimakkaasti kaikilla toimialoilla. Rahoitusta haetaan nyt hieman aiempaa enemmän 
investointeihin ja käyttöpääomaa hakevien määrä on laskenut. 
 
Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi 
kertaa vuodessa. Tavoitteena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista 
toimintaympäristöä. Syksyn 2016 barometri perustuu yli 6 000 pk-yrityksen vastauksiin. 
 
Lisätietoja: 
liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 029 460 2888 
tiedottaja Jonna Myllykangas, puh. 029 460 2740 

 
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme 
suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa 
rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos 
Export Credit Agency (ECA).  
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