
Koronavirus - mikä avuksi rahoitukseen liittyen?

Olemme keränneet tähän raporttiin vinkkejä kassavirranhallintaan, maksuhelpotuksiin ja lisärahoituksen hankintaan.

Näitä toimia vaaditaan, jotta yritykset pystyvät pitkällä aikavälillä säilyttämään yrityksen toimintakyvyn ja saavuttamaan 

tavoitteitaan.

Juho Pietilänaho, Tom Åkerberg, Valtteri Hyvönen
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• Tilanne Suomessa ja ulkomailla on 

koronapandemian takia erittäin poikkeuksellinen, 

joka vaatii nopeita ja poikkeuksellisia toimenpiteitä. 

On selvää, että koronaviruksen mukanaan tuomat 

muutokset vaikuttavat yrityksiin etenkin 

kassavirtaan ja henkilöstöön liittyvissä asioissa.

• Sopeuttamistoimia mietitään laajasti ja moni 

työnantaja joutuu harkitsemaan leikkauksia 

henkilöstökustannuksista lomautuksien tai 

irtisanomisten muodossa. Sopeuttamistilanteissakin 

ratkaisevaa on viestintä ja yrityksen kulttuurin 

mukainen toiminta. Kohdataan ihmiset ihmisinä 

eikä vain suoriteta lain vaatimuksia.

Yhteenveto
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Kassavirta hallintaan

• Liiketoiminnan edellytys on riittävä likviditeetti, jolla voidaan hoitaa 

juoksevat menot. Kassavirranhallinnalla tarkoitetaan yrityksen 

rahatilanteen seurantaa: mikä tilanne on nyt ja miten se tulee 

tietyllä aikavälillä kehittymään? 

• Näin pyritään varmistamaan, etteivät käytettävissä olevat 

kassavarat lopu kesken, ja näin voidaan etukäteen varautua 

mahdollisiin likviditeettihaasteisiin

Kassavirtaennuste

• Kassavirtaennuste voidaan tehdä yrityksen tarpeista riippuen joko 

päiväkohtaisesti tai pidemmällä tähtäimellä.

• Päiväkohtaisessa kassaennusteessa ennustetaan kassamenot ja 

tulot, jolloin tiedetään, milloin yrityksellä on lisärahoitustarve. 

Tässä kohtaa tiedetään jo, mitä erääntyy milloinkin ja mitä tuloja 

on odotettavissa tiettynä päivinä.

Kassavirtaan vaikuttavien asioiden optimointi

• Kun kauppa ei käy, kiinteiden kulujen ja ostojen minimointi astuu 

esiin. Kiinteitä kuluja muodostavat etenkin toimitilojen tai muiden 

kiinteistöjen vuokrat, jotka normaalissa tilanteessa ovat omistajien 

tuottovaatimusten vuoksi muuttumattomia tai kasvavia.

Cash is King

Kassavirran optimointi sopii jokaiselle yhteisölle 

toimialasta ja koosta riippumatta.

On hyvä muistaa, että poikkeuksellisessa tilanteessa 

erilaisten skenaarioiden ennustaminen korostuu. 

Miten kassa esimerkiksi käyttäytyy, jos myynti laskee 

X % ja kuluja ei pystytä sopeuttamaan vastaavassa 

suhteessa?

Lisäksi on tärkeää olla proaktiivisesti yhteydessä 

sekä asiakkaisiin että toimittajiin, jos viitteitä omien 

tai asiakkaiden laskujen erääntymisessä ilmenee

Ota yhteyttä Greensteppiin jos:

• Tarvitset apua kassavirranhallinnassa ja 

ennustamisessa
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• Omien lainojen lyhennykset kannattaa optimoida 

neuvottelemalla pankin kanssa mahdollisista 

lyhennysvapaista. Erityisen tärkeää on olla ajoissa liikkeellä 

ja ottaa yhteyttä pankkiin heti, kun ennusteiden mukaan 

lisärahoituksen tarve näyttää todennäköiseltä.

• Kaikki suurimmat pankit kantavat kortensa kekoon 

tarjoamalla niin yrityksille kuin kotitalouksillekin 

lyhennysvapaita, joista virallisesti ovat ilmoittaneet mm. 

Nordea, OP, Danske ja Aktia.

• Tällä hetkellä tarjottujen lyhennysvapaiden pituudet 

vaihtelevat jonkin verran kolmesta kuukaudesta ylöspäin. 

On kuitenkin huomioitava, että pankit arvioivat jokaisen 

yrityksen tilanteen erikseen normaalien prosessiensa 

mukaisesti.

Pankit myöntävät lyhennysvapaata

Linkkejä:

• OP https://www.op.fi/fi/-/tarjoamme-taloudellista-

helpotusta-pk-yritysasiakkaillemme?icmp=yl-ek-3

• Danske 

https://danskebank.fi/yrityksille/sivut/korona

• Nordea 

https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/lyhennysvap

aa-yrityslainaan.html

• Aktia https://www.aktia.fi/fi/selviytymisopas-

yrityksille-koronan-aiheuttamasta-kriisista

https://www.op.fi/fi/-/tarjoamme-taloudellista-helpotusta-pk-yritysasiakkaillemme?icmp=yl-ek-3
https://danskebank.fi/yrityksille/sivut/korona
https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/lyhennysvapaa-yrityslainaan.html
https://www.aktia.fi/fi/selviytymisopas-yrityksille-koronan-aiheuttamasta-kriisista
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Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, joilla on 

6-250 työntekijää ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii 

koronavirustilanteesta. 

• Päivitys: Business Finland on tarkentanut rahoituksen kriteerejä 27.3.2020

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun 

oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden 

alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai 

vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla 

toimiville yrityksille.

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi eri palveluksi. Et voi hakea molempia 

rahoituksia samanaikaisesti.

• 1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoituksen suuruus 

on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella 

itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon 

organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

• 2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoituksen suuruus 

on enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä 

kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana 

toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan 

aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee 

olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen

Business Finlandin rahoitus häiriötilanteessa

Katso tarkemmat rahoituksen ehdot alla olevista 

linkeistä:

• Verkkosivu: 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

• Rahoitusehdot: 

https://asiointi.businessfinland.fi/static/funding-

terms-and-conditions/2383690.pdf

• 31.3. mennessä hakemuksia on tullut yli 12 000.

• Häiriötilannerahoitus on luonteeltaan avustusta, 

ja se sopii kaikille yrityksille joiden liiketoimintaan 

koronavirus on aiheuttanut häiriöitä, ja joiden 

liiketoiminnan luonne sopii rahoituksen rajauksen 

piiriin

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://asiointi.businessfinland.fi/static/funding-terms-and-conditions/2383690.pdf
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Rahoituspalvelut ovat tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, 

joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Työnjako ELY-

keskusten ja Business Finlandin kesken määräytyy yrityksen 

henkilöstömäärän perusteella. ELY-keskus rahoittaa yrityksiä, jotka 

työllistävät korkeintaan viisi henkilöä.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää koronaepidemian aiheuttamien 

markkina- ja tuotantohäiriöiden hoitoon:

• 1) Tilanneanalyysin tekemiseen: Yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen 

toiminnan kehittämistä, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palveluiden 

organisoimista koronaviruksen aiheuttamissa häiriötilanteissa ja sen jälkeen. 

Tilanneanalyysin rahoituksen suuruus on maksimissaan 10 000 euroa.

• 2) Kehittämistoimenpiteisiin: Yritys voi suorittaa laajempia 

kehittämistoimenpiteitä, jotka parantavat sen mahdollisuuksia koronaviruksen 

aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa sekä sen jälkeen. 

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, 

alihankkijaverkoston kehittämiseen, tuotannon organisointiin, tuotteiden ja 

palveluiden kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. 

Kehittämistoimenpiteiden rahoituksen suuruus on maksimissaan 100 000 euroa. 

Rahoitusta voi saada kumpaankin vaiheeseen vain kerran. 

Tilanneanalyysin rahoitushakemuksen jälkeen yritys voi hakea 

rahoitusta kehittämistoimenpiteisiin kahden kuukauden kuluttua.

ELY-keskuksen rahoitus häiriötilanteessa

Ely-keskuksen rahoituslähteet:

• Poikkeusrahoitus: 

http://www.ely-

keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus/

• Kehittämispalvelut: 

http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritys

tenkehittamispalvelut

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut
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• Ennakkoveroihin voidaan hakea muutosta

• Yritys voi hakea ennakkoverojaan poistettavaksi tai 

alennettavaksi, jos tilikauden verotettava tulos näyttää jäävän 

ilmoitetusta

• Ennakkoverojen palauttaminen on käyttökelpoinen ja nopea 

toimenpide yrityksen hupenevan kassan paikkaamiseksi. 

• Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja 

ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää 

perimättä perustellusta erityisestä syystä

• Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen

• Alv-ilmoitusten myöhästymismaksu voidaan jättää 

perimättä

• Maksujärjestelyitä sekä niiden toimeenpanoa 

helpotetaan

Verottajan joustot

On hyvä muistaa, että verot tulevat joka 

tapauksessa maksettavaksi toteutuneen toiminnan 

tuloksen mukaisesti. Tästä syystä, jos ei ole erityistä 

tarvetta hakea muutosta ennakkoveroihin, kannattaa 

harkita muita toimenpiteitä taloudellisen tilanteen 

parantamiseksi.

Lisätiedot

• https://www.vero.fi/tietoa-

verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/v

erohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/
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• Finnvera on ilmoittanut suhtautuvansa joustavasti kaikkiin 

koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin

• Finnvera tarjoaa ensisijaisesti yrityksille erilaisia takaustuotteita. 

Nämä takaukset mahdollistavat yrityksille rahoituksen saannin 

pankista huomattavasti helpommin kuin ilman muita vakuuksia. 

Tyypillisesti neuvottelut rahoituksesta käydään samanaikaisesti 

rahoittavan pankin ja Finnveran kanssa, mutta pienemmissä 

rahoituksissa Pankki voi hoitaa takauksen hakemisen. Pankin 

kanssa hoidetaan myös neuvottelut tilanteessa missä haetaan 

maksuaikoihin muutosta Finnveran takaamaan pankkilainaan.

• Mikäli yrityksellä on suoraa lainaa Finnverasta, tulee 

maksuohjelmamuutoshakemus tehdä suoraan Finnveralle.

• Finnvera suosittelee asiakkaitaan toimimaan seuraavasti:

1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa

2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä 

kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa

3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman 

takauksella.

Finnveran tarjoamat muutostilannepalvelut

Lisätiedot

• https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-

yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

• Finnveran tuotteet ovat tyypillisesti takauksia 

erilaisiin rahoituslaitosten tarjoamiin 

rahoitusinstrumentteihin

• Finnverasta on mahdollista saada myös suoria 

lainoja tiettyihin erityistilanteisiin

• Finnveran tarjoamat ratkaisut sopivat 

kaikenkokoisille yrityksille erilaisiin 

rahoitustarpeisiin

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
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Eläkevakuutusyhtiöihin voi ottaa yhteyttä TYEL- ja YEL 

laskujen maksuaikoihin liittyen

• Maksuun tulee kuitenkin kahden prosentin 

vakuutusmaksukorko, mutta viivästyskorkoa ei peritä

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet hallitukselle TyEL-

maksuihin helpotuksia kriisin vuoksi.

• Yksityisten työnantajien TyEL-maksuja alennettaisiin 2,6 

prosenttiyksikköä.

• Muutos voimaan: alennus TyEL-maksuihin saattaa tulla 

voimaan vasta 1.6. alkaen ja on voimassa vuoden loppuun.

Lisäksi kannustettaisiin sopimaan TyEL-maksujen maksuajan 

lisäämisestä kolmella kuukaudella.

Työeläkeyhtiön joustot

Lisätiedot

• Elo

• Ilmarinen

• Varma

• Veritas

• Eläkevakuutusyhtiöiden tarjoamat joustot 

maksuaikoihin ovat käytännössä helposti 

nostettavaa lisälikviditeettiä, jolla tosin on korko

https://www.elo.fi/uutiset/2020/paivittyva-tiedote-koronavirustilanteen-vaikutus-tyoelakemaksuihin
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/koronaviruksen-vaikutuksista-elakevakuuttamiseen/
https://www.varma.fi/muut/uutishuone/uutiset/2020-q1/ohjeita-ja-tietoa-asiakkaillemme-koronaviruksen-vaikutuksista/
https://www.veritas.fi/korona
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Tom Åkerberg

• tom.akerberg@greenstep.fi

• 040 577 3713

Valtteri Hyvönen

• valtteri.hyvonen@greenstep.fi

• 040 141 3105

Juho Pietilänaho

• Juho.pietilanaho@greenstep.fi

• 046 600 0254

Kiitos! Greenstepissä 300+ asiantuntijaa tukenasi Covid-19 aikoina.

Mikäli tarvitsette lisäapua esimerkiksi kassavirranhallinnassa, julkisen rahoituksen hakemisessa tai 

maksuaikojen ja – suunnitelmien neuvottelemisessa, CFO-tiimimme on valmiina auttamaan teitä.

mailto:jaana.hagelin@greenstep.fi
mailto:sirpa.ontronen@greenstep.fi
mailto:Juho.pietilanaho@greenstep.fi

