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Rahoituksen kysyntä on edelleen 
tavallista korkeammalla tasolla
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Yrityksellä on ollut tarve hankkia
rahoitusta viimeisen 12 kk aikana
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Finnveran rahoitus pk-yrityksille 
kasvoi voimakkaasti 2020.
Lyhennysvapaita järjestettiin yli 
10 000 yritykselle.
Rahoituksen saatavuus säilyi 
hyvällä tasolla, mikä turvasi 
yritysten kassatilannetta yli 
vaikeiden kuukausien.
Suhteellisesti eniten kasvoi 
matkailutoimialan rahoitus.  
Teollisuuden tilanne oli 
loppuvuonna parempi kuin mitä 
keväällä pelkäsimme.3

Finnveran pk-rahoitus ja kriisivuosi 2020



Rahoituksen saatavuus on säilynyt 
hyvällä tasolla
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Finnveran takaus on tärkein 
kasvuhakuisimmille yrityksille

Finnveran takauksen 
käyttö oli yleisintä 
voimakkaasti 
kasvuhakuisissa 
yrityksissä
Lähes puolet 
pankkirahoitusta 
ottaneista vientiyrityksistä 
sekä teollisuuden pk-
yrityksistä käytti 
Finnveran takausta.
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Käänne on lähellä – lainarahoituksen 
saatavuus turvataan

Yritysten tilanteessa on nähtävissä merkkejä käänteestä parempaan, mutta monien 
yritysten vuoden 2020 tuloskausi oli heikko.
Maaliskuussa valmistuvat tilinpäätökset heikentävät tunnuslukuja ja pankkien 
luottopolitiikat ovat kiristyneet lievästi. Yhteisvaikutuksena pankkien myöntämän 
lainarahoituksen saatavuus voi heiketä. 
Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen 
saatavuuden. Käytämme takausten lisäksi Finnveran suoria lainoja.
Arvioimme rahoituskysynnän olevan alkuvuonna hieman normaalivuosia 
korkeammalla tasolla. Uusi kasvu tulee edellyttämään käyttöpääomarahoitusta, 
mutta kapasiteettien alentunut käyttöaste siirtää investointeja.
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