
BUSINESS TAMPEREEN KRIISIRAHOITUSINFO-WEBINAARI 25.3.2020 /
tiivistelmä puheenvuoroista

Finnvera / Juha Ketola

- Finnvera on keskeyttänyt suoran lainanannon ja keskittyy nyt takauksiin
- Valmius kasvattaa takauksilla merkittävästi pk-yritysrahoitusta

(normaalisti 1 mrd €/ vuosi, nyt 10 mrd /vuosi)
- Yrityksen luottotiedot oltava kunnossa
- Nyt taattavalla rahoituksella ei saa maksaa vanhoja velkoja pois
- AINA YHTEYS ENSIN OMAAN PANKKIIN, JOS HALUTAAN FINNVERAN TAKAUSTA!
- ”FINNVERA TAKAA, PANKIT JAKAA”

ALKUTAKAUS
- Tarkoitettu enintään 3 vuotta vanhalle yritykselle
- Yritys asioi pankkinsa kanssa ja pankki hakee takausta yrityksen puolesta
- Takaus 80 %:lle 10 000 - 100 000 euron pankkilainalle / vakuudeton

PK-TAKAUS
- Tarkoitettu yli 3 vuotta vanhalle yritykselle
- Takaus 80 % 12 500 - 150 000 euron pankkilainalle / vakuudeton
- Yritys asioi pankkinsa kanssa ja pankki hakee takausta yrityksen puolesta

KEVENNETTY FAST TRACK –PALVELU (UUSI)
- Velkakirjaluotto 150 000 – 1 000 000 €
- Finnvera -takaus 80% / vakuudeton
- Yritys hakee takausta suoraan Finnveralta online.finnvera.fi
- Finnvera pyytää pankista luottotiedot
- Käy ainoastaan Korona -suhdanteen käyttöpääomatarpeeseen
- Hakemuksessa on mainittava Fast Track sekä pankkiyhteyshenkilön yhteystiedot

Yhteystiedot
Finnvera puh. 029 460 2580 (FI), 029 460 2582 (ENG), www.finnvera.fi
Finnveran sivut päivittyvät jatkuvasti uudesta tilanteesta -> kannattaa seurata

Pirkanmaan ELY-keskus / Jukka Kohonen

KEHITTÄMISPALVELUT
- Tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle
- Analyysi- ja konsultointipäivien päivähinta yritykselle muuttuu väliaikaisesti 300:sta eurosta 30:een euroon.

(asetus voimaan 26.3.2020)
- Kehittämispalvelurahoituksella ei voi maksattaa omia palkkoja, vaan se on tarkoitettu asiantuntijapalvelun

ostoon

Miten koronatilanne vaikuttaa yritysten kehittämisavustukseen:
- De minimis- rajaa aiotaan nostaa 200 000 € -> 800 000:een kolmen verovuoden aikana
- Ely- keskukset ovat saamassa 50 Milj € (asetus voimaan 2.4.2020)
- Tukitaso on 80% (ei kuitenkaan kohdistu käyttöpääomaan)
- Maksuennakko 70%: Esimerkki: 100 000 euron hankkeesta saa heti 56 000 € avustusta
- Palkkojen perusteella määräytyvä Flat Rate kasvaa nykyisestä 15 % -> 50 %
- Sähköinen haku www.yritystenkehittamispalvelu.fi
- Käynnissä oleviin hankkeisiin joustoa maksuajoissa, päätöksiä 2.4.2020 alkaen
- www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysten kehittämisavustus.fi
- www.yritysten kehittämispalvelut.fi
- Sähköisestä hausta lisätietoja myös www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/



- Yksinyrittäjän polku / talouspalvelu -> yhteys Jukka Kohoseen

Yhteystiedot
Pirkanmaan ELY-keskus 02 9503 6000 / vaihde
Jukka Ojala 0295 036 204 jukka.ojala@ely-keskus.fi
Jukka Kohonen 0295 023 555, jukka.kohonen@ely-keskus.fi

Business Finland / Sini Kahilaniemi

- Business Finland rahoittaa hanketoimintaa
- Perustoiminnot hoidetaan normaalisti
- Pyritään joustavuuteen (mm. laina-ajat, nopeutettu maksatus ja lyhennysvapaat)

POIKKEUSTILANTEEN RAHOITUS:
Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteessa

- Tuki enintään 10 000 € (80%:sta tukea, kokonaisprojekti max 12 500 €)
- Ei voida myöntää toiminimille eikä yhdistyksille
- Yritys voi hankkeella selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon

uudelleenorganisointia (ei verkkokauppa)

Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteessa
- Tuki enintään 100 000 € (80%:n tuki, kokonaisprojekti max. 125 000 €)
- Tuki on tarkoitettu esiselvityksessä tai itse tunnistettuihin kehittämis-toimenpiteisiin ja niiden

toteuttamiseen (ei käyttöpääomarahoitukseen)
- Esimerkiksi uusien tuotteiden tai tuotantoon liittyvien ratkaisujen kehittämiseen
- Business Finland -rahoitus on de minimis –rahaa.
- Tuesta voidaan maksaa ennakkoon 70 %
- Rahoituksen haku; Business Finland /Asiointipalvelu https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/asiointipalvelu/

Yhteystiedot
Business Finland puh. 029 469 5800
rahoitustiedustelut: poikkeusrahoitus@businessfinland.fi

Pirkanmaan Yrittäjät / Pasi Mäkinen
Pasi Mäkinen kertoi Yrittäjien eri tukirakenteista:
Pirkanmaan Yrittäjien sivuille on koottu kattava Kaikki Koronasta Yrittäjille-sivusto www.yrittajat.fi/korona
- tuoreimmat uutiset / ajankohtaista tietoa
- ohjeet työnantajalle; mm. lomauttaminen, karanteeni, työsuhde-asiat
- Maksuton neuvontapalvelu ja kootut usein kysytyt kysymykset
- tietoiskut työnantajalle ja yksinyrittäjälle

Yhteystiedot
Suomen Yrittäjät puh. 09 229 222 (klo 8-20)
Pirkanmaan Yrittäjät / neuvontapalvelu puh. 03 251 6500
Pirkanmaan Yrittäjät / Pirkanmaan Yrityskummien tukipalvelu puh. 03 251 6513
Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu puh. 029 50 24 880
Valtakunnallinen kriisipuhelin puh. 09 25 25 0111

Facebookissa Yrittäjien tukiryhmä; Yrittäjät #ostapieneltä, ryhmässä
- Suomen Yrittäjien lakineuvoja arkisin klo 15 – 20
- Työeläke Elon asiantuntija (YEL- ja TyEL-asioissa arkisin klo 9 – 16
- Finnveran rahoitusasiantuntija arkisin klo 9 – 12
- Työttömyysturvaneuvonta SYT arkisin klo 13 – 16
- lisäksi ryhmässä päivystää psykoterapeutti


