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• Tervetuloa mukaan webinaariin!
• Voit esittää kysymyksiä webinaarin
aikana chat-toiminnon kautta.
• Tulleet kysymykset käsitellään kahdessa
erässä puheenvuorojen jälkeen.
• Hyvän kuuluvuuden varmistamiseksi
katsojien äänilinjat on mykistetty.
• Tilaisuuden striimiä voi seurata
samanaikaisesti Business
Tampereen YouTube -kanavalla.
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Uusin selvitys koronan vaikutuksista yrityksille
Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari

Kauppakamareiden kysely
pandemian vaikutuksista IV:
Yhteenveto Tampereen
kauppakamarin
jäsenten vastauksista
Vastaajia: 256

4. Onko tai tuleeko koronavirus vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?

5. Onko koronavirusepidemia vaikuttanut liikevaihtoonne
negatiivisesti?

6. Odotatko koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoonne
negatiivisesti seuraavan 2 kuukauden aikana?

7. Miten arvioisitte koronavirusepidemian vaikuttaneen yrityksenne
henkilöstön määrään (lomautusten tai irtisanomisten kautta)
verrattuna normaalitilanteeseen

8. Miten arvioisitte koronavirusepidemian vaikuttavan yrityksenne
henkilöstön määrään (lomautusten tai irtisanomisten kautta) seuraavien
2 kuukauden aikana verrattuna normaalitilanteeseen

9. Onko yrityksenne konkurssin riski noussut merkittävästi
koronavirusepidemian takia?

10. Miten hallitus on onnistunut koronaepidemian hoidossa?

11. Miten hallitus on onnistunut koronaepidemian aiheuttaman
talouskriisin hoidossa?

Kokemuksia rajoituksista tai muita kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

” Tukirahaa jaettu sinne missä se ei ole aivan välttämätöntä ja valtioneuvoston päätöksellä suljetut ravintolat edelleen ilman tukea.”
” Lisää paikallista sopimista yrityksiin, yrityksille on taloudellisesti raskasta maksaa työntekijöille tekemättömästä työstä (koronakaranteeni, irtisanomisajan palkka
jne.)”
” Tarjolla lähinnä vain lainaa eri muodoissa. Miksi ottaisin lisää riskiä?”
” Kehittämistoimenpiteisiin tuen saanti on jossain määrin teennäistä. Yritykset tarvitsevat rahaa.”
” Hallitukselle painetta testaamisen lisäämiseen: nyt terveet ihmiset istuvat kodeissaan joko töissä tai lomautettuina. Palvelut ja joukkoliikennevälineet äkkiä
avoimiksi, suojaimet ja uudet toimintatavat käyttöön sulkemisen sijaan.”
” Ihmisten psyykkinen hyvinvointi on tällä hetkellä koetuksella ja sen vaikutuksia tulevaisuuteen on vaikea vielä arvioida. Tunne tästä on, että
mielenterveyspalveluiden tarve on tulevaisuudessa kasvussa ja näihin palveluihin tulisi satsata.”
” Kun maan rajat laitettiin kiinni ja kokoontumisrajoitus asetettiin, meni matkanjärjestäjiltä toimintaedellytykset täysin. Kauppa pysähtyi kuin seinään. Alalla on myös
erittäin raskas direktiivi noudatettavana, joka edellyttää asiakkaan rahojen palautuksen 14 vrk:n sisällä peruutuksesta. Matkanjärjestäjä maksaa asiakkailta saadut
ennakot eteenpäin lentoyhtiöille, hotelleille yms. alihankkijoille, jotka eivät kuitenkaan palauta maksettuja ennakkoja takaisin, vaan antavat ns. voucherin pantiksi
rahoista. Etelä-Euroopan suuret matkailumaat reagoivat tilanteeseen nopeasti ja ottivat kansallisesti käyttöön mahdollisuuden matkanjärjestäjien, hotellien ja
matkatoimistojen antaa asiakkailleen voucher suorituksista, joka paikkaa heille tärkeän elinkeinon selviytymistä.”
” Mikäli myynti tippuu oletetut 10-20 prosenttia, jää myyntituloja tulematta melkoisesti. Kassaan tarvitaan arviolta 300-400 tuhatta lisää rahaa. Valtion antamasta
tuesta yrityksille myyntitulojen tippumisen takia on puhuttu, mutta käytäntö tukemiseen puuttuu?”
” Talouden tilannetta ei ole tarpeeksi otettu huomioon rajoituksia tehdessä. Myös tukitoimet kohdistuneet hallitsemattomasti ja epätasa-arvoisesti yrityksille. Samoin
ohjeistukset poissaolokäytännöistä yms. tuoneet yrityksille lisäkustannuksia, joita ei ole kokonaisuudessa huomioitu ollenkaan.”
” Kolmannen sektorin työnantajan näkökulmasta hallituksen myöntämät tuet ovat melko olemattomat verrattuna yritystukiin.”
” Yrityksille kohdennettuja suoria ja epäsuoria tukia tulisi lisätä erityisesti PK sektorille jotta saamme pidettyä työntekijät töissä. Sivukulujen poistot 2020 ajaksi, myös
takautuvasti. Verohelpotuksia erityisesti pk sektorin yrityksille.”
”Mitä nopeammin kokoontumisrajoitukset poistuisivat, sitä pikemmin laskutuskin lähtisi pyörimään ja vahingot jäisivät mahdollisimman väliaikaisiksi. Rajoitusten
poistuessa voisi olla hyvä suositella kasvomaskien käyttöä, mikä on monissa muissa maissa pakollista julkisissa kuljetusvälineissä ja tilaisuuksissa.”
” Rajoitukset ovat toissijaisia, niin kauan kun ihmiset pelkäävät henkensä edestä liikkua julkisissa paikoissa ja tavata ihmisiä. Hallituksen tulisi lanseerata
huomattavasti järjestelmällisempi tapa suunnitella ja kommunikoida. Maskipakko, laajamittainen testaus, tautiketjujen jäljitys, karanteenit, avoin ja suora
kommunikointi missä tautia esiintyy ja missä ei, tämän mukaan rajoituksia alueellisesti pois ja ihmisille luottamus järjestelmälliseen taudin tukahduttamiseen.
Ihmiset eivät vain yksinkertaisesti hyväksy "laumaimmuniteetti" strategiaa potentiaalisesti tappavan ja vammauttavan virustaudin kanssa.”
” Työmatkojen rajoittaminen on pahin haitta ja suurin uhka vientimarkkinasta elävälle pk-yritykselle.”

Pirkanmaan yritysbarometri I/2020
Huhtikuu 2020
Kyselyajankohta: 14.4. -24.4.2020
Vastanneita 500, vastausprosentti 25 %
Vastaajat yrityskoon mukaan:
Markus Sjölund
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Pirkanmaan yritysbarometri huhtikuu 2020
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Pirkanmaan yritysbarometri huhtikuu 2020
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Tilauskannan saldoluku
(positiivisten ja
negatiivisten odotusten
erotus) Kevät 2020
vastaajista 56 % odotti
heikkenevää ja kasvavaa
15% vastaajista.

Prosentti

12. Mitkä poikkeustoimet olisivat tehokkaimpia, jotta Suomen exit-strategia
pandemiasta tukisi elinkeinoelämän mahdollisimman nopeaa elpymistä?
Voit valita 2 tärkeintä jo päätetyiden ehdotusten jatkamisesta tai kokonaan uusista ja
ehdottaa myös itse.
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Finnveran rahoitus koronaviruksen aiheuttamassa
poikkeustilanteessa
Juha Ketola, Finnvera

Finnveran rahoitus
koronaviruksen
aiheuttamassa
poikkeustilanteessa
Aluejohtaja Juha Ketola
Päivitetty 6.5.2020

Rahoituksen yleiset periaatteet
poikkeustilanteessa
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 muuta rahoitusta.
Maksuohjelmien muutostilanteissa myös muihin kuin Finnveran takaamiin lainoihin
tulee tehdä vastaavat muutokset.
Finnvera ei voi rahoittaa yrityksiä, jotka toimivat varsinaisen maatilatalouden tai
metsätalouden toimialalla eikä rakentamisen perustajaurakointia. Myöskään
rahoitus-, sijoitus- tai vakuutusalalla toimivien yritysten rahoittaminen ei ole
mahdollista.
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Neuvottelut pankissa ->
Hakemus Finnveraan
online.finnvera.fi

Pankki hakee yrityksen
puolesta

Finnveran ratkaisut käyttöpääomatarpeisiin
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Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille. Pankki hakee
sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on
enintään 80 % ja 80 000 euroa. Yhteismäärä enintään 160 000 euroa
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 %. Pk-takausten yhteismäärä yrityksessä enintään 240 000
euroa.
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.

Finnveran neuvot yrityksille asiointiin
rahoittajien kanssa
1. Muodosta yrityksen tilannekuva, jossa kerrottu lyhyesti:
ü Tilanne ennen Korona-suhdannetta
ü Yrityksessä tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet
ü Kassavirtaennuste (pakolliset kulut kuukausitasolla)
2. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
3. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman
pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
4. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella
24

Finnveran myöntämälle rahoitukselle
oma tukiohjelma (uutta 6.5.2020 lähtien)
Finnveran myöntämä takaus voi sisältää laskennallista tukea, joka normaalisti
kerryttää yritysten de minimis –tukikumulaatiota
Finnvera on saanut hyväksynnän omalle Koronatukiohjelmalle, joka on voimassa
31.12.2020 asti

Hyödyt:
– Koronatuki ei kerrytä yrityksen de minimis -kumulaatiota
– Korona-tukea voi myöntää yritykselle vapaasti huomioimatta muiden
viranomaisten myöntämiä korona- tai muita tukia.

Haasteet:
– Julkistamisvelvoite, mutta on kuitenkin jälkikäteinen
25

Koronatuen reunaehdot
Yritys ei saa olla ollut vaikeuksissa oleva ennen 1.1.2020.
Taattavan velkakirjan laina-aika enintään 6 vuotta
Taattavan lainan pääoma saa olla enintään:
– Yrityksen v. 2019 palkkakulut kaksinkertaisena TAI
– 25% v. 2019 liikevaihdosta
Koronatukiohjelman mukaiset tuensaajatiedot tiedot raportoitava jälkikäteen 12 kk:n
kuluessa EU:n komissiolle, joka julkaisee tukitiedot EUn valtiontukiportaalissa.
– Julkistettavat tiedot; Tuensaajan nimi, Tuensaajan tunniste, Yritystyyppi (pkyritys/suuri yritys) myöntämisajankohtana, Alue, jolla tuensaaja sijaitsee,
Toimiala, Tukiosa, Tukiväline (avustus/korkotuki, laina jne.), Myöntämispäivä,
Tuen tarkoitus, Tuen myöntävä viranomainen
26

Finnveran korotettu takausosuus 90 %
6.5.2020 lähtien

Korotetun 90% takauksen ehtoja
Vain pk-yrityksille käyttöpääomaan ja investointeihin
Taattava instrumentti velkakirjaluotto
Laina-aika enintään 6 vuotta
– Lyhennysvapaa enintään 12 kk

Taattavan lainan pääoma saa olla enintään:
– v. 2019 palkkakulut kaksinkertaisina TAI
– 25% v. 2019 liikevaihdosta

Finnvera toimittaa päätökset julkaistavaksi 12kk sisällä Komission portaaliin
(kaikista korona-valtiontuella myönnetyistä rahoituksista)
– Muulta osin noudatetaan normaaleja salassapitomääräyksiä
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Erityisehdot 90% takauksessa
Kiinteä hintakatto pankin veloittamalle marginaalille koko laina-ajan
– marginaali enintään 2,0% pa.
– Toimitusmaksu enintään 1,0%
Lyhennyslykkäykset pankin omille vastuille:
– Pankin muille vastuille vähintään 12kk lyhennysvapaa luottoaikaa
pidentäen
– Limiittien voimassaoloaikaa jatkettava siten, että ovat voimassa seuraavat
12 kk
=> Uusi luotto ei saa valua pankin vastuiden takaisinmaksuun
Konvertointikielto; ei voi käyttää pankin vastuiden maksamiseen
Panttauskielto eli taattavaa luottoa ei voi käyttää vakuutena (talletusvakuus)
29

Mistä apua?
Viimeisimmät uutiset ja muutokset:
www.finnvera.fi
Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15
029 460 2580 (suomeksi)
029 460 2581 (ruotsiksi)
029 460 2582 (englanniksi)
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Ajankohtaiset ohjeet ja rahoitus
Jukka Kohonen, Pirkanmaan ELY-keskus

Kriisirahoitusinfo
Pirkanmaa
6.5.2020

Kohonen Jukka
6.5.2020

Linjauksia ja tarkennuksia
Yrittäjä ja työntekijä, jonka työaika viikossa alle 30h. Tukea voi
hakea ELY-keskuksesta.

Voittoa tavoittelematon yhdistys voi hakea tukea, jos sillä on ns.
normaalia liiketoimintaa ja siitä on erillinen kirjanpito
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Kohonen Jukka

Maaseudun yritysten kriisituki valmisteilla

§
§
§
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”Maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville
yrityksille suunnatun kriisituen tavoitteena on ehkäistä
koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja
työllisyysvaikutuksia sekä turvata ruokajärjestelmän toimivuutta.
Tukea voidaan maksaa maatilakytkentäisille yrityksille
sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä
harjoittaville yrityksille.
Tiedotetaan myöhemmin, kun asiasta on päätetty

Kohonen Jukka

De minimis –kiintiön korotus

§
§
§
§
§
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800.000€ ja sille erillinen seuranta
Kaikki toimialat, pois lukien maatalouden alkutuotanto 100.000€, kalastus- ja
vesiviljelyala 120.000€
Tämän vuoden loppuun
Ei voida myöntää yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa jo 31.12.2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_692

Kohonen Jukka

Lisätietoa

§
§
§
§
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https://www.ely-keskus.fi
https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/
https://bit.ly/pirkanmaanely-korona-apu-yrityksille
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-suomipuhelinpalvelusta

Kohonen Jukka

Kiitos!
Jukka Kohonen
jukka.kohonen@ely-keskus.fi
0295 023 555
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Kohonen Jukka
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Ajankohtaiset palvelut ja rahoitusinstrumentit
Sini Kahilaniemi, Business Finland

Ajankohtaiset palvelut ja
rahoitusinstrumentit
6.5.2020
Sini Kahilaniemi, Pirkanmaan aluevastaava, Business Finland

AJANKOHTAISTA
§ Hakemuksia tullut 24 700 kpl
§ Voit seurata ajankohtaista tilannetta Business Finlandin www-sivujen etusivulta
§ Avoin tietoaineisto rahoitetuista hankkeista täällä (maakunnittain, kunnittain, toimialoittain jne.)

§ Rahoitusta myönnetty yhteensä 288 milj. euroa (5.5 tilanne)
§ Pirkanmaalle myönnetty n. 29 miljoonaa (puolet mikroyrityksille)

§ Rahoituspäätöksiä tehty n. 11 000kpl
§ Yksi hakemus kerrallaan
§ Kun esiselvityksestä on loppuraportti toimitettu rahoittajalle, voi jättää uuden hakemuksen

§ Hae tukea yrityskokosi perusteella joko kotikunnastasi, ELYstä tai Business
Finlandilta
§ Yksinyrittäjät kotikunnasta
§ 1-5 hlöä työllistävät yritykset ELY-keskuksesta
§ 6-250 hlöä työllistävät yritykset Business Finlandista

MUISTA HAKIESSASI NÄMÄ ASIAT
§ Yleisin syy kielteiseen rahoituspäätökseen on ollut yrityksen taloudellinen tilanne ennen
koronakriisiä
§ Jos yli 3v yritys on viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan menettänyt pääomalainat
huomioiden yli puolet osakepääomastaan, emme voi myöntää rahoitusta

§ Kehityshankkeen koko max. noin 30 % liikevaihdosta
§ De Minimis -rahoituksen rajoitteet:
§ ei jakeluverkkojen rakentamista (suunnittelu ok, toteuttaminen ei)
§ ei investointeja
§ ei käyttöpääomaa
§ ei suoria myynnin ja markkinoinnin kuluja (suunnittelu ok)
§ HUOM - Katso Business Finlandin häiriötilannerahoituksen nettisivuilta Usein kysyttyä -osio!

POIKKEUSTILANTEEN RAHOITUSINSTRUMENTIT
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

Avustus à 80 % projektin hyväksytyistä
kokonaiskustannuksista à ennakkoa voidaan maksaa
70 %
De minimis -rahoitus = yrityksen de minimis kumulaatiossa tulee olla tilaa
Kannattavaa liiketoimintaa ollut jo ennen koronaa

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

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
6.5.2020 klo 10 – 11.30

Kysymyksiä rahoitusinstrumenteista

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
6.5.2020 klo 10 – 11.30

Loppusanat
Niina Immonen, Business Tampere

KRIISIRAHOITUSINFO YRITYKSILLE
6.5.2020 klo 10 – 11.30

KIITOS!
Webinaarin tallenne on katsottavissa Business
Tampereen YouTube-kanavalla.
Useimmin kysytyt kysymykset julkaistaan ja
päivitetään businesstampere.com verkkosivuilla.
Suunnitteilla 13.5. maaseutuyritysten kriisituki
–webinaari.
Seuraavat kriisirahoitusinfot ke 20.5.2020 kello 10.
Seuraa tapahtumatyrityksille.fi kalenteria ja
ilmoitteluamme.

Business Tampereen asiantuntijat kaupunkiseudun
yritysten palveluksessa – myös koronakriisin aikana!
BUSINESS TAMPEREEN KRIISITUKIPALVELU
YRITYKSILLE
Business Tampereen asiantuntijat palvelevat Tampereen
kaupunkiseudulla toimivia yrityksiä esim. rahoitukseen liittyvissä
kysymyksissä. Yhteydenotot helposti verkkolomakkeen kautta,
vastaus 24 h kuluessa tai seuraavana arkipäivänä.
businesstampere.com/fi/ota-yhteytta
All services
available also
in English!
RAHOITUKSEN HELP DESK -PALVELU

JA RAHOITUSKLINIKAT
Startupeille sekä kasvuhakuisille yrityksille suunnattu palvelu
auttaa kriisitilanteeseen liittyvässä rahoitussuunnittelussa.
Palvelun jatkona voi hyödyntää Business Tampereen maksuttomia
rahoitusklinikoita. businesstampere.com

AJANKOHTAISET RAHOITUSWEBINAARIT
Business Tampere järjestää kumppaniensa kanssa
maksuttomia tietoiskuja ja koulutuksia, koronakriisin
aikana erityisesti poikkeustilanteen rahoituksesta.
Tulevat webinaarit ilmoittautumisohjeineen julkaistaan
tapahtumatyrityksille.fi kalenterissa ja tallenteet
löytyvät osoitteesta businesstampere.com.

MAKSUTTOMIEN PALVELUIDEN HAKEMISTO
Business Tampereen verkkosivuilla ylläpidetään listaa
pro bono -palveluiden tarjoajista Tampereen seudun
yrityksille. Tutustu palveluihin ja niiden tarjoajiin tai
ilmoita oma palvelusi mukaan!
businesstampere.com/fi/pro-bono-palvelut

Pirkanmaan yrityksille yhteinen kriisipalvelunumero 03 5656 5040
Yleistä kriisiapuneuvontaa ja yksinyrittäjätuen neuvontaa arkipäivisin klo 9.00 – 17.00. Lisäksi huhti-toukokuun aikana myös
ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 – 19.00. Yksinyrittäjien avustusten haku aukeaa viikolla 17 osoitteessa tukialusta.fi.
Palvelunumeron järjestävät Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Tampereen kaupunkiseudun yrityspalveluyhtiö
Ensimetri ja Business Tampere.

businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere

