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• Tervetuloa mukaan webinaariin!

• Voit esittää kysymyksiä webinaarin

aikana chat-toiminnon kautta. 

• Tulleet kysymykset käsitellään kunkin 

puheenvuoron jälkeen. 

• Hyvän kuuluvuuden varmistamiseksi 

katsojien äänilinjat on mykistetty.

• Tilaisuuden striimiä voi seurata 

samanaikaisesti Business 

Tampereen YouTube -kanavalla.



Alkusanat
Niina Immonen, Business Tampere

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
Webinaari 25.3.2020 klo 10 – 11:30



Selvitys koronan 
vaikutuksista yrityksille

Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
Webinaari 25.3.2020 klo 10 – 11:30



Kauppakamarin kysely

pandemian vaikutuksista: 

Yhteenveto Tampereen 

kauppakamarin jäsenten

vastauksista
Vastaajia: 516



1. Valitse yrityksesi päätoimiala tai sopivin toimiala



2. Yrityksen henkilöstömäärä



3. Yrityksen vuosiliikevaihto



4. Onko tai tuleeko koronavirus vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?



5. Onko koronavirusepidemia vaikuttanut liikevaihtoosi 

negatiivisesti?



6. Odotatko koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoosi 

negatiivisesti seuraavan 2 kuukauden aikana?



7. Oletteko kutsuneet YT-neuvottelut tai antaneet 

lomautusvaroituksen?



8. Odotatko yrityksesi lomauttavan tai irtisanovan henkilökuntaa 

koronavirusepidemian vuoksi seuraavan kahden kuukauden aikana?



9. Onko yrityksesi konkurssin riski noussut merkittävästi 

koronavirusepidemian takia?



Yritysten ehdotuksia tilanteen helpottamiseksi:  

- helpotukset ja pidempi maksuaika veroihin ja sosiaalimaksuihin

- yrityslainojen lyhennysvapaata 6-12 kuukautta ilman korkoja ja kuluja

- pääomalainojen myöntäminen nopeasti ja erittäin kevyillä kuluilla

- käyttöpääomalainojen myöntäminen valtion takauksella

- Finnveran myöntämä lisärahoitus ilman lisävakuuksia

- alv- ja muiden viranomaismaksujen siirtäminen loppuvuodelle

- mahdollisuutta aloittaa lomautus viipymättä ilman 14 vrk:n varoaikaa

- työnantajamaksujen määräaikainen alennus

- sairaspoissaolojen aiheuttaman palkanmaksuvelvoitteen alentaminen tai poistaminen

- valtion ja Kelan osallistuminen työntekijöiden ansionmenetykseen.



Ajankohtaiset ohjeet, 
takausinstrumentit ja palvelut

Juha Ketola, Finnvera

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
Webinaari 25.3.2020 klo 10 – 11:30



Finnveran rahoitus 
koronaviruksen 
aiheuttamassa 
poikkeustilanteessa

Aluejohtaja Juha Ketola

Päivitetty 23.3.2020



FINNVERA TAKAA –
PANKIT JAKAA



Yleiset periaatteet poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen 

järjestelytarpeisiin.

Meillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli 

kriisistä. 

Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset ja 

yrityksen toiminta on ollut kannattavaa ennen Korona-suhdannetta.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi myönnetyllä Finnveran 

takaamalla rahoituksella ei saa maksaa pois tai lyhentää muita lainoja.

Maksuohjelmien muutostilanteissa myös muihin kuin Finnveran takaamiin lainoihin 

tulee tehdä vastaavat muutokset.
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Toimintaohjeet maksuohjelmamuutoksissa

Kun Finnvera on takaamassa pankin myöntämää lainaa:

1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin 

kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Jos sinulla tai yritykselläsi on lainaa Finnverasta

1. Voit hakea lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme 

online.finnvera.fi

2. Lyhennysvapaan aikana maksat vain korot ja kulut.
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https://online.finnvera.fi/kirjaudu?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F


Finnveran ratkaisut käyttöpääomatarpeisiin
Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki 

hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on 

enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata 

korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Finnveran 

takausosuus aina 80 %. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen 

puolesta. 

Finnvera-takauksen myöntämisessä Finnveralla on otettu käyttöön nopeutettu 

käsittely (ns. fast track). Finnveran takausosuus nostettiin 80 %:iin ja 

vakuusvaatimuksesta luovuttiin pankin myöntämän 150 000–1 000 000 euron 

suuruisen velkakirjaluoton takaamisessa.

Muut rahoitustarpeet tapauskohtaisesti normaali käsittelyn mukaisesti (esimerkiksi 

luotollisen tilin takaukset). Hakemus Finnveran sähköisessä asioinnissa.
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https://extra.finnvera.fi/Sisaeltoe/takaukset
https://extra.finnvera.fi/Tiedotteet/finnvera-ottaa-kayttoon-kevennetyt-ehdot-ja-nopeutetun-kasittelyn-finnvera-takauksen-myontamisessa?source=front


Alkutakaus 
pähkinänkuoressa 

Aloittavalle yritykselle, alle 3 vuotta perustamisesta

Takausosuus enintään 80 %

Takaus enintään 80 000 €

Omarahoitusosuus 0 %

Vain luoton takaus (laina-aika enintään 10 v.)

Erilliset vakuudet: vain omavelkaiset eritystakaukset

Takausprovisio 3 % p.a. Toimitusmaksu 1 %

Yrityksen ja vastuuhenkilöiden luottotiedot kunnossa

Vanha pientakaus
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Pk-takaus 
pähkinänkuoressa
Yli kolme vuotta toimineille yrityksille

Kasvua tai voimakasta kasvua tavoitteleville yrityksille. 

Nyt myös Korona-tilanteesta aiheutuneeseen 

rahoitustarpeeseen.

Vain luoton takaus (laina-aika 1–10 vuotta)

Lainan määrä 12 500–150 000 euroa, Finnveran 

takausosuus aina 80 %

Takausprovisio yrityksen Rating Alfa –luokan 

mukaisesti

– AAA tai AA+ = 0,95 % p.a.

– AA = 1,75 % p.a.

– A+ tai A = 3 % p.a.

Toimitusmaksu 1 %

Yrityksen ja vastuuhenkilöiden luottotiedot kunnossa

Finnvera ei edellytä vakuuksia, yritykselle vakuudeton
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Kevennetyt ehdot ja nopeutettu käsittely Finnvera-takauksen 
myöntämisessä (ns. fast track)

Lainaa koskevat edellytykset fast track –takauksen käytölle:

– velkakirjaluotto, määrältään 150 000–1 000 000 euroa

– laina-aika enintään viisi vuotta, lyhennysvapaa enintään kaksi vuotta

– lyhenevä maksuohjelma

– laina myönnetään suhdannekriisistä johtuvaan käyttöpääomatarpeeseen

– lainaa ei myönnetä yrityksen olemassa olevien vastuiden konvertointiin

– pankki myöntää samalla lyhennyslykkäyksen pankin muille vastuille 

Myöntämisehdot:

– Finnveran 80 % takaus

– takaus on vakuudeton, uutta vakuutta ei vaadita

– takausprovisio 2,5 % p.a., toimitusmaksu noin 400 euroa
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Kevennetyt ehdot ja nopeutettu käsittely Finnvera-takauksen 
myöntämisessä (ns. fast track)

Fast track –rahoitusprosessi:

– Yritys ottaa yhteyttä pankkiin ja neuvottelee lainasta pankin kanssa.

– Pankki varmistaa, että edellä mainitut fast track -kriteerit täyttyvät. 

– Yritys hakee takausta Finnveran sähköisessä asioinnissa online.finnvera.fi

• Hakemuksessa mainittava ”fast track”.

• Hakemuksessa mainittava pankkiyhteyshenkilön yhteystiedot.

– Hakemuksen saavuttua Finnvera pyytää pankista luottopäätöstiedot.

– Finnvera tekee takauspäätöksen.

– HUOM! Jotta hankekäsittely ei ruuhkaudu, emme voi toistaiseksi käsitellä sellaisia 

Finnvera-takaushakemuksia, jotka eivät perustu pankin kanssa neuvoteltuun lainaan. 
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https://online.finnvera.fi/kirjaudu?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F
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Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15

029 460 2580 (suomeksi)
029 460 2581 (ruotsiksi)
029 460 2582 (englanniksi)

Mistä apua?

Viimeisimmät uutiset ja muutokset: 

www.finnvera.fi



FINNVERA TAKAA –
PANKIT JAKAA
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Ajankohtaiset ohjeet ja rahoitus 
Jukka Kohonen, Pirkanmaan ELY –keskus

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
Webinaari 25.3.2020 klo 10 – 11:30



Kriisirahoitusinfo 
Pirkanmaa

24.3.2020

Kohonen Jukka

25.3.2020 



Yritysten kehittämispalvelut

Kohonen Jukka29

 Palvelut suunnattu toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille
 Analyysi- ja konsultointipäivän hinta 30€ + alv/päivä, 

nyt 300€ + alv/päivä asetus voimaan 26.3.2020
 Toteutus etänä
 Yhteydenotot joko suoraan konsulttiin tai

- jukka.ojala@ely-keskus.fi 0295 036 204
- jukka.kohonen@ely-keskus.fi 0295 023 555

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse 
Sähköinen haku www.yritystenkehittamispalvelut.fi

mailto:jukka.ojala@ely-keskus.fi
mailto:jukka.kohonen@ely-keskus.fi
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/


Yrityksen kehittämisavustus/Korona

Kohonen Jukka30

 Lisätalousarvioon 50 milj. €, ehkä tällä viikolla päätös eduskunnassa, 
 Kehittämisavustusta koskeva asetuksen muutos tarkoitus antaa 

2.4.2020
 Näillä tiedoilla kehittämisavustukseen tulisi seuraavia muutoksia:



Kohonen Jukka31

 50 milj.€ ELY-keskuksille, ei jaeta alueille
 Avustusta kehityshankkeisiin, ei käyttöpääomaa! 

Tukitason nosto 80 %:in, nyt 50 %
Maksuennakko 70 %:in, ei aiemmin käytössä
 Palkkojen perusteella määräytyvä flat rate 50 %, nyt 

15 %
 Hankkeen koko: ei vielä määritelty
 Kevennetty hakemuslomake, sähköinen haku
 Käynnissä oleviin hankkeisiin joustoa esim. jatkoaika, 

maksatus



Lisätietoa:

Kohonen Jukka32

 https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
 www.yritystenkehittamispalvelut.fi
 https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/
 https://www.ely-keskus.fi/
 https://bit.ly/pirkanmaanely-korona-apu-yrityksille

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/
https://www.ely-keskus.fi/
https://bit.ly/pirkanmaanely-korona-apu-yrityksille


Kohonen Jukka33

Kiitos!
Jukka Kohonen

jukka.kohonen@ely-keskus.fi
0295 023 555

mailto:jukka.kohonen@ely-keskus.fi


Ajankohtaiset palvelut ja 
rahoitusinstrumentit

Sini Kahilaniemi, Business Finland

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
Webinaari 25.3.2020 klo 10 – 11:30



Ajankohtaiset palvelut ja 
rahoitusinstrumentit

25.3.2020 Kriisirahoitusinfo yrityksille -webinaari
Sini Kahilaniemi, Pirkanmaan aluevastaava, Business Finland



Perustoimintomme pyörivät normaalisti

Panostamme joustavuuteen kaikessa toiminnassa

Poikkeustilanteen rahoitusinstrumentit käytössä



PANOSTAMME JOUSTAVUUTEEN

Käynnissä olevien 
projektien aikataulun 

ja laina-ajan 
muutoksiin 

suhtaudutaan 
myönteisesti 

Projektien sisällön ja 
kustannusten 

raportointiväliä 
voidaan lyhentää eli 
maksatusta voidaan 

nopeuttaa

Rahoitukseen 
liittyville 

rahoitusehdoille 
myönnetään 

joustavasti lisäaikaa 

Lainoihin voi saada 
lyhennysvapaata

Ota yhteyttä, kun 
asia on 

ajankohtainen!

LISÄTIETOJA: Business Finlandin www-sivut 

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/autamme-yrityksia-koronaepidemian-aikana/?fbclid=IwAR1zO2ndLc32nIQfFkqZebcWpwJ9i0ST4LofTB9z1JwO15wCDMKuPYE_yio


ESISELVITYSRAHOITUS 
liiketoiminnan häiriötilanteessa

Business Finlandin tuen suuruus on enintään 10 
000 euroa (kokonaisprojekti max. 12 500 €)

Yritys voi 
• selvittää ja suunnitella itselleen uusia 

liiketoimintoja
• korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon 

organisoimista koronan aiheuttamassa 
häiriötilanteessa ja sen jälkeen

KEHITTÄMISAVUSTUS 
liiketoiminnan häiriötilanteessa

Business Finlandin tuen suuruus enintään 100 000 
euroa (kokonaisprojekti max. 125 000 €)

Tuki tarkoitettu
• esiselvityksessä tai omana toimintana 

tunnistettuihin kehittämistoimenpiteisiin ja 
niiden toteuttamiseen

• toimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen 
mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa 
häiriötilanteessa ja sen jälkeen

• yritykselle uusien tuotteiden tai tuotantoon 
liittyvien ratkaisujen kehittämiseen

POIKKEUSTILANTEEN RAHOITUSINSTRUMENTIT

Avustus  80 % projektin hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista  ennakkoa voidaan maksaa 

70 % 

De minimis -rahoitus = yrityksen de minimis -
kumulaatiossa tulee olla tilaa

Kannattavaa liiketoimintaa ollut jo ennen koronaa



RAHOITUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

• Oman henkilöstön palkkakulut sekä 
ostopalvelut

• Selvittää liiketoiminnan uutta mahdollista 
suuntaa, asiakasjoukkoa ja 
toteutusvaihtoehtoja poikkeusoloissa ja 

niiden jälkeen

• Toimenpiteiden tulee kohdistua yrityksille 
uusiin asioihin (esim. tuotteet, palvelut, 
kumppanuusmallit)

• Uusien asioiden pilotointi yrityksen 
liiketoiminnassa

• Ei olemassa olevan toiminnan 
toimeenpanoa eikä operatiivisen 
tuotantotoiminnan kustannuksia

• Ei häiriötilanteesta aiheutuneiden 
tappioiden kattamiseen

• Ei esim. verkkokaupan perustamiseen

• Ei ole käyttöpääomaa



KUKA VOI HAKEA?

Suomessa 
toimivat pk- ja 

midcap-yritykset, 
joihin korona on 

vaikuttanut

Suuri yritys, 
toiminimi, julkinen 

organisaatio, 
säätiö, yhdistys tai 
ahvenanmaalainen 

yritys

Voidaan myöntää 
myös 

kotimarkkinoilla 
toimiville 
yrityksille

Mm. matkailu, 
matkailun 

oheispalvelut, 
luovat ja esittävät 

alat sekä kaikki 
toimialat, joiden 

alihankintaketjujen 
toimivuuteen 

koronavirustilanne 
on vaikuttanut



LISÄTIEDOT

RAHOITUKSEN HAKU: Business Finlandin Asiointipalvelu

RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 
poikkeusrahoitus(at)businessfinland.fi, puhelinpalvelu 029 469 
5800, Häiriötilannerahoituksen internet-sivu

HAKEMUSTEN KÄSITTELY: seuraa hakemuksesi tilannetta 
Asiointipalvelussa

MUUT ASIAT: ota yhteys asiakasvastaavaasi tai muuhun 
yhteyshenkilöön

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/


KIITOS

Sini Kahilaniemi

KTM, FM, Senior Advisor

sini.kahilaniemi(at)businessfinland.fi



Tukirakenteet yrittäjille
Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
Webinaari 25.3.2020 klo 10 – 11:30





www.yrittajat.fi/korona



www.yrittajat.fi/korona



www.yrittajat.fi/korona



MISTÄ SAAN NEUVOA: 

Facebookissa Yrittäjien tukiryhmä:

• Suomen Yrittäjien lakineuvoja vastaa ryhmässä arkisin klo 15-20

• Työeläkeyhtiö Elon asiantuntija vastaa YEL- ja TyEL-kysymyksiin arkisin 

klo 9 – 16

• Finnveran rahoitusasiantuntija vastaa rahoitusta koskeviin kysymyksiin 

arkisin 9-12

• Työttömyysturvaneuvonta SYT klo arkisin 13-16

• Lisäksi ryhmässä on päivystää psykoterapeutti

• Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu antaa ryhmässä talous- ja 

velkaneuvontaa p. 029 50 24 880

• Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 25 25 0111
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Mistä saa apua

• Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrityskummien Tukipalvelu vaikeuksissa 

oleville yrittäjille p.  03  251 6513

• Pirkanmaan Yrittäjien neuvontapalvelu jäsenille

p. 03 251 6500 

• www.pirkanmaanyrittajat.fi

• Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu 09 229 222
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http://www.pirkanmaanyrittajat.fi/


KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
25.3.2020 klo 10 – 11:30

KIITOS!

Webinaarin tallenne on katsottavissa Business 
Tampereen YouTube-kanavalla.

Vastaukset webinaarin kysymyksiin julkaistaan 
businesstampere.com verkkosivuilla.

Seuraavat kriisirahoitusinfot ke 8.4., 22.4. ja 
6.5.2020 kello 10. Seuraa tapahtumatyrityksille.fi 
kalenteria ja ilmoitteluamme.



businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere


