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Toimintaympäristö

• Talouden turbulenssi, mihin tulemme vuoden loppuun mennessä? 

• Valtio takaa ja pankit jakaa?



Pankkien ja yrittäjien yhteistyö

• Keskustelu oman rahoituslaitoksen kanssa

• Pankin intressinä on asiakkaan pärjääminen

• Lyhennysvapaat, maksulykkäykset ja rahoitussuunnitelman päivitys

• Pyydä kirjanpitäjältä ennakkoon tulos- ja tasetiedot neuvotteluihin (pätee myös muihin toimijoihin)

• Pohdi asiasi valmiiksi, nopeuttaa prosessia



Mitä toimenpiteitä meillä on käytettävissä

• Menot / Tuotot -suhde

• Tarkista mitkä laskut ei ole nyt pakko maksaa

• Tarkista mistä laskuista  saatavat ovat saatavilla

• Päivitä tunnusluvut tilanteeseen, kiinteät kulut, ostot / myynnit.. Ne huonoltakin kuulostavat

• Pohdi asiasi valmiiksi



Työvälineet / Finnvera

• Finnvera laajensii takauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman 
suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. 

• Alle miljoonan euron takauspäätöksiä pankkien myöntämiin luottoihin voidaan tehdä nopeasti.
–  > 1 meur vaatii Finnveran oman selvityksen ja kestää hieman kauemmin

• Ensisijaisesti yhteys omaan pankkiin jo myönnettyyn rahoitukseen liittyvissä mahdollisissa joustoissa, 
joihin Finnvera voi myöntää takauksen.



Työvälineet / Business Finland

• Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se 
voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin.

•  Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa.
– Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 

•  Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa.
– Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista 



Työvälineet / ELY-Keskus

• Yritys-Suomi - Ely-Keskus käyttöön!

• Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä

• ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa 
olevaa henkilöä

• Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin.

• Haun pitäisi aueta 31.3



Työvälineet / kunnat

• Kuntien tarjoamat yrityspalvelusetelit ja muut jo olemassa olevat apuvälineet käyttöön

• Oman alueen elinkeinoasiamieheen yhteys

• Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto suunnittelevat rahoitusmallin yksinyrittäjille 
- Tukiohjelma olisi määräaikainen ja näillä näkyminen voimassa 6kk
- Voimaan heti kun yksityiskohdat on ratkaistu



Miltä tämä toimenpidekokonaisuus sitten näyttää?
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Maaseudun elinvoimaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 

• Maaseudun ja haja-asutusalueen haasteet ja mahdollisuudet käyvät nyt ilmi nopeutetussa tahdissa



Asiakkaan pärjääminen pankin näkökulmasta

• Asiakkaan yritystoiminnan kannattavuuden paraneminen, elinkeinon kehittäminen ja 
menestyminen tärkeää

• Kun asiakas pärjää, se luo ympärilleen hyvää!

• Tulevaisuus?
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