
 

  

Valitettavasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi edennyt 

koronavirus (COVID-19) on Suomessakin jatkanut 

leviämistään. Jotta yritykset voisivat säilyttää 

elinvoimansa, on tarpeellista selvittää erilaisia 

mahdollisuuksia tämän poikkeustilan vallitessa. Yllättävä 

tilanne on aiheuttanut paljon kysymyksiä, jotka usein 

tuovat mukanaan haastavia tulkintakysymyksiä. 

Työnantajat etsivät vastauksia erilaisiin tilanteisiin 

liittyen, turvatakseen toiminnan jatkuvuuden myös 

tulevaisuudessa. 

Huomioittehan, että muutoksia linjauksiin saattaa tulla. 

Tällä hetkellä, on myös käsillä työmarkkinajärjestöjen 

pelastuspaketti, joka on hallitukselle esitetty, jossa 16-

kohtaisen listan tarkoitus on yritysten ja työpaikkojen 

pelastaminen. Työnantajan tulee myös seurata tilanteen 

kehittymistä ja THL:n (Terveyden ja Hyvinvoinnin 

Laitos) antamia ohjeita ja suosituksia. 

Kokosimme alle työnantajille neuvoja poikkeustilanteisiin 

ja olemme käytettävissä erilaisissa tulkintakysymyksissä.  

 

 

 

 

 

 

  

Reagoi taloustilanteeseen 

mahdollisimman pian 

Yrityksen talousvaikeudet 

Meneillään oleva koronaviruspandemia tulee 

vaikuttamaan suomalaisiin yrityksiin ja niiden talouksiin 

merkittävästi. Suomalaisten yritysten tuotteiden ja 

palveluiden kysyntä on romahtanut 

koronavirusepidemian takia, minkä lisäksi suomalaisilla 

yrityksillä on laajoja alihankintaketjuja esimerkiksi 

Kiinassa, josta epidemia on lähtenyt liikkeelle. 

Maailmanlaajuinen pandemia näkyy Suomessa muun 

muassa komponenttien heikossa saatavuudessa sekä 

kysynnän ja tuotannon vähentymisenä. 

Yritysten kannattaa reagoida omaan taloustilanteeseensa 

mahdollisimman nopeasti. Koronaviruspandemian aikana 

yritysten kannattaa tarkkailla talouttaan erityisen tarkasti, 

sekä kiinnittää erityistä huomiota yrityksen kassavarojen 

riittävyyteen asiakkaiden maksuaikojen pidentyessä ja 

tulovirtojen vähentyessä.  

 

 

 

 

 

 

 

Miten kassatilannetta voi helpottaa? 

Pyydä lyhennysvapaata tai maksuaikaa: 

• Ota yhteyttä pankkiisi ja rahoituksenantajaasi 

mahdollisimman pikaisesti. Pankit ja 

rahoitussektori ovat valmiita joustamaan 

maksujärjestelyissä kriisin aikana, näistä 

kannattaa sopia oman pankin kanssa 

mahdollisimman ajoissa. 

• Pankit ja Finnvera myöntävät lyhennysvapaita 

kuukausia lainallesi. Finnvera on antanut 

pankeille luvan myöntää lyhennysvapaita 

Finnveran takaamiin lainoihin. 

Lyhennysvapaana aikana maksat vain korot ja 

kulut. 

• Business Finland myöntää lainoilleen 

lyhennysvapaata sekä tarjoaa rahoitusehdoille 

lisäaikaa. 

 

Hae lisärahoitusta: 

• Lisäkäyttöpääomaa voidaan hakea esimerkiksi 

omalta pankilta. 

• Finnveran alkutakaus ja pk-takaus soveltuvat 

myös koronaviruksen aiheuttamiin 

lisäkäyttöpääomatarpeisiin. Pankit hyväksyvät 

Finnveran myöntämät takaukset vakuudeksi. 

• Pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoama 

factoringrahoitus, eli myyntisaamisten 

panttaaminen on myös hyvä keino akuuttiin 

käyttöpääoman tarpeeseen ja kassatilanteen 

helpottamiseen. 

• Esimerkiksi Business Finland on julkaissut 

koronaviruspandemian takia uuden rahoituksen:  

Liiketoiminnan kehitysrahoitus 

häiriötilanteissa. 

Yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja 

maksukyvyn turvaaminen 

koronaviruksen aikana 
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Huomioi myös nämä toimet 

Muista olla yhteydessä myös kirjanpitäjääsi. Näin pysyt 

selvillä yrityksesi taloudellisesta tilanteesta, minkä lisäksi 

rahoituksen hakeminen ja saaminen on helpompaa, kun 

yrityksen talous on ajan tasalla. 

Jos yritys ei tekemistään toimista huolimatta kykene 

maksamaan omia laskujaan, kannattaa aktiivisesti pyrkiä 

sopimaan maksujärjestelyistä velkojien kanssa. Kannattaa 

olla yhteydessä esimerkiksi vuokranantajiin, sekä muihin 

isoihin velkojiin ja yrittää sopia maksuajoista. Yritysten 

kannattaa kuitenkin huomioida, että perintäkulujen ja 

viivästymismaksujen maksamisessa noudatetaan 

normaalia toimintaa, ellei velkojan kanssa ole tehty 

maksusuunnitelmaa ja siinä muuta sovittu. Tämä sopimus 

kannattaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. 

Pankit tarjoavat myös lyhennysvapaita kuukausia: Tällä 

hetkellä Nordealla on mahdollisuus kolmen kuukauden 

lyhennysvapaisiin. OP:lla ja Danskella vaihtelee 

tapauskohtaisesti. Aktialta enintään 8 kuukautta. 

 

Lisärahoitusvaihtoehdot 

Rahoituksen hakeminen 

Lisärahoituksen hakemisessa tärkeintä on, että yrittäjä on 

ajoissa liikkeellä ja aktiivinen lisärahoituksen 

hakemisessa. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä omaan 

kirjanpitäjään ja miettiä perusteita rahoitukselle. 

Rahoittajia kiinnostaa esimerkiksi tieto siitä, mihin 

rahoitusta on suunniteltu käytettävän (esimerkiksi 

käyttöpääoma), paljonko rahoitusta tarvitaan, minkälaista 

takaisinmaksuaikataulua rahoitukselle on suunniteltu ja 

mitä vakuuksia rahalle voidaan tarjota. Lähes 

poikkeuksetta rahoittajat myös pyytävät ennustetta 

yrityksen taloudellisesta kehityksestä, minkä laadinnassa 

kirjanpitäjäsi tai muun taloudellisen neuvonantajasi on 

mahdollista auttaa sinua. Myös Gallantin asiantuntijat ovat 

valmiina auttamaan rahoituksen hakemisessa. 

Rahoitusta hakiessa ensimmäisenä on hyvä ottaa yhteyttä 

omaan rahoittajapankkiin ja neuvotella lisärahoituksesta. 

Pankkirahoituksen lisäksi Finnveralla on useita yrittäjälle 

sopivia tuotteita ja suuri luotonantovaltuus. Finnvera 

esimerkiksi takaa pankkien myöntämiä rahoituksia, minkä 

lisäksi Finnvera myöntää myös itse luottoja. Mikäli 

rahoitus evätään pankin toimesta, kannattaa yrityksen 

pyytää apua esimerkiksi tilitoimistoltaan tai muulta 

yrityksiä auttavilta tahoilta, joiden kanssa voidaan 

suunnitella muita rahoitusvaihtoehtoja. Mikäli rahoitusta 

tarvitaan esimerkiksi jonkin projektin toteuttamiseen 

kannattaa mielessä pitää myös Business Finlandin 

myöntämät rahoitukset. 

 

 

 

Kriisirahoitukset 

Suomen valtion omistamat rahoittajat, kuten Finnvera, 

Business Finland ja muut tahot tarjoavat laajasti 

rahoitusta koronakriisin hoitoon. Koronakriisin hoitoon 

tarkoitettu rahoitus on tarkoitettu äkilliseen 

rahoituskriisiin koronaviruksen takia joutuneille 

yrityksille toimialoista riippumatta. Esimerkiksi Business 

Finland tarjoaa yrityksille kehitysrahoitusta 

liiketoiminnan häiriötilanteisiin.  

 

Factoringrahoitus 

Lisäksi akuuttiin käyttöpääoman tarpeeseen soveltuu 

myös esimerkiksi pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoama 

factoringrahoitus. Factoringrahoitus tarjoaa yritykselle 

mahdollisuuden saada myyntisaataviin sitoutunutta 

pääomaa yrityksen käyttöön. Rahoitusmuoto toimii myös 

hyvänä riskienhallintana etenkin kriisiaikana ja parantaa 

yrityksen kassatilannetta. Factoringrahoitus mahdollistaa 

toiminnan jatkamisen, vaikka merkittävä osa yrityksen 

käyttöpääomista sitoutuisi myyntisaataviin. Faktoroinnin 

käyttö helpottaa yrityksen kassan ja maksuvalmiuden 

suunnittelua. 

 

Finnveran myöntämät takaukset ja 

lainat 

Olemassa olevat takaukset ja lainat 

Olemassa oleviin Finnveran takaamiin pankkilainoihin voi 

pyytää lyhennysvapaita kuukausia. Finnveran suoriin 

lainoihin Finnvera myöntää tällä hetkellä kuuden 

kuukauden lyhennysvapaan. Lyhennysvapaan aikana 

maksat vain korot ja kulut. Lyhennysvapaata voit hakea 

verkossa täytettävän hakemuksen kautta Finnveran 

asiointipalvelussa.  

 

Finnveran takaukset ja lainat yritysten 

käyttöpääomatarpeisiin 

Käyttöpääomatarpeisiin Finnveralla on kaksi erilaista 

takausvaihtoehtoa: alkutakaus ja Pk-takaus. Alkutakaus on 

tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja 

pk-takaus yli kolme vuotta toimineille yrityksille. 

Alkutakausta haetaan suoraan pankin kautta. Lisätietoa 

Finnveran alkutakauksesta löytyy täältä. Finnvera-takaus 

on tarkoitettu takaukseksi kotimaisten yritysten 

rahoitustarpeisiin. Sillä voidaan taata myös pk-yritysten 

koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä 

käyttöpääomatarpeita. Finnveran takausosuus voi olla 

jopa 80 % luoton määrästä. Lue lisää Finnvera-

takauksesta. 

Koronaviruksesta johtuen Finnvera ei käsittele suoria 

lainahakemuksia vaan keskittyy takaushakemusten 

käsittelyyn. 

https://gallant.fi/
https://www.finnvera.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/
https://online.finnvera.fi/kirjaudu?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F
https://online.finnvera.fi/kirjaudu?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakaus
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnvera-takaus
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnvera-takaus

