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Yrityskauppoja tehdään tänä päivänä laajalti. Kun kyseessä on yrityksen omistajanvaihdos, niin 
usein tarvittavan pääoman määrä kasvaa suureksi. On ostaja sitten yksityinen tai yritys, niin osa 
kauppahinnasta rahoitetaan usein vieraalla pääomalla. 

Toimeksiannon on antanut Yritys X, joka on ostamassa liiketoimintaa kiinteistöineen toiselta 
osakeyhtiöltä. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millaisin toimin Yritys x voi valmistautua 
yritysrahoituksen hakuun, kun kyseessä on liiketoiminnan omistajanvaihdos. Samalla 
opinnäytetyö pyrkii selvittämään tarkoituksenmukaisimman rahoituskokonaisuuden Yritys X:lle 
eri rahoitusinstrumenttien joukosta. 

Teoriaosuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään vähittäispankkien 
myöntämien yrityslainojen piirteitä ja lainansaannin edellytyksiä. Samassa osassa avataan 
myös yritystutkimus-käsitettä. Toinen teoriaosuus käsittelee Finnveran myöntämiä 
rahoitusinstrumentteja ja nimenomaisesti Finnveran rahoitushakemusta. 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin Pankki X:n yrityspankin palvelupäällikköä ja 
toimeksiantoyrityksen hallituksen puheenjohtajaa. Molemmat haastattelut toteutettiin 
teemahaastatteluina. Haastatteluiden perusteella opinnäytetyöhön saatiin kokonaisvaltainen 
kuvaus tilanteesta. Toimeksiantoyrityksen haastattelu antoi opinnäytetyölle selkeän kuvan 
lähtötilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Pankki X:n haastattelusta saatiin 
yksityiskohtaisempia vastauksia, kun pohjana käytettiin toimeksiantoyrityksen haastattelusta 
satuja tietoja.  

Teoriaosuuden ja haastatteluiden perusteella Yritys X: tulee muodostaa julkisen ja yksityisen 
rahoituksen välillä kombinaatio. Merkittävin osa vieraasta rahoituksesta tulisi pankilta ja loput 
Finnveralta. Pankki X:n haastattelun mukaan on lainaneuvottelun valmistautumisen tasolla ja 
yrittäjähenkisyydellä voi olla käänteen tekevä ero rahoitusprosessin onnistumisen kannalta. 
Siksi juuri näihin seikkoihin Yritys x:n tulisi keskittyä.  
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1 JOHDANTO 

Yrityskauppoja tehdään tänä päivänä laajalti. Kun kyseessä on yrityksen 

omistajanvaihdos, niin usein tarvittavan pääoman määrä kasvaa suureksi. On 

ostaja sitten yksityinen tai yritys, niin osa kauppahinnasta rahoitetaan usein 

vieraalla pääomalla.  

Opinnäytetyön toimeksiantajana on osakeyhtiö, joka on ostamassa toimivaa 

liiketoimintaa kiinteistöineen toiselta osakeyhtiöltä. Tässä tutkimuksessa 

ostavaa osakeyhtiötä kutsutaan nimellä Yritys X ja ostettavaa Yritys Y. Yritys 

X:llä ei ole aiempaa kokemusta liiketoiminnan ostosta ja siksi oston sujuvuuden 

kannalta on tärkeää, että taustaselvitykset ja –toimet tehdään huolellisesti. 

Markkinoilla olevien rahoitusinstrumenttien moninaisuus tekee opinnäytetyöstä 

erityisen tarpeellisen toimeksiantoyritykselle, jotta rahoitusprosessi olisi 

tuloksellinen. 

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millaisin toimin toimeksiantoyritys voi 

valmistautua yritysrahoituksen hakuun ostaessaan toimivaa liiketoimintaa. 

Tutkimus tulee selvittämään rahoitusinstrumenttien erityispiirteitä ja antamaan 

vastauksen oikeanlaisesta rahoituskokonaisuudesta toimeksiantoyritykselle. 

Rahoitusinstrumenttien laaja valikoima kohdistuu lähinnä julkisen sektorin 

tarjoamiin laina- ja takausmuotoihin. Monet näistä laina- ja takausmuodoista 

ovat kategorisoitu hyvin tarkkaan toimialakohtaisesti ja näin erikoisehdot 

sulkevat yrityksiä pois näiden palveluiden piireistä. Tässä yhteydessä on myös 

huomioitava Euroopan Unionin myöntämät tukiluontoiset etuudet Finnveran 

Oyj:n myöntämille lainojen koroille sekä takausten provisioille, sillä näillä 

tukiluontoisilla eduilla on erityisehdot erityisehtojen sisällä 

Tämän opinnäytetyön ulkopuolelle rajataan Tekesin, Sitran, TE- keskuksen, Ely- 

Keskuksen ja vakuutusyhtiöiden eri rahoitus- ja takausmuodot. Tutkimuksessa 
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käsitellään vähittäispankkien yritysrahoitusta, pois lukien välirahoitus, sekä 

Finnveran rahoitusmuotoja pienille ja keskisuurille yrityksille.  

Tutkimus jaetaan kolmeen osaan; teoriaosaan, empiiriseen osaa ja 

johtopäätöksiin. Tutkimuksen teoriaosa jaetaan kahteen osaan. Ensimmäisessä 

osassa selvitetään vähittäispankin yritysrahoituksen muodot liiketoimintaa 

ostettaessa. Samassa teoriaosassa tulen myös selvittämään mitä tulee selvittää 

pankille lainaa saadakseen, mistä haetaan, minkä ehtoista lainaa on 

markkinoilla tarjolla ja mitkä tekijät vaikuttavat lainan valintaan lainanottajan 

kannalta. Samaisessa teoriaosassa tullaan kertomaan mitkä ovat yritykselle 

oikeita valintoja, jotta yritys pääsee onnistuneeseen lainaneuvotteluun ja sitä 

kautta onnistuneeseen päätökseen. 

Teoriaosan toisessa puoliskossa tullaan käsittelemään julkisia 

rahoitusinstrumentteja. Teoriaosa selvittää PK-yritykselle sopivat rahoitus- ja 

takausmuodot yrityskauppatilanteessa. Tässä käsitellään myös tukiluontoisia 

rahoitusmahdollisuuksia siltä osin kuin Euroopan union hankkeet, esimerkiksi 

Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, näitä myöntävät jäsenmaille. 

Tutkimuksen empiirinen osa pohjautuu kahteen haastatteluun, jotka tehdään 

teemahaastatteluna. Ensimmäinen on toimeksiantoyrityksen edustajan 

haastattelu. Haastattelussa selvitetään toimeksiantoyrityksen erityistoiveet ja 

mahdolliset rajoitteet eri rahoitusinstrumenteille. Haastattelu selvittää myös 

lähtötilanteen, jossa toimeksiantoyritys on ja haluttu tila, johon yritys pyrkii. 

Toinen haastattelu on tehty Pankki X:ssä ja haastateltavana oli yrityspuolen 

palvelupäällikkö. Rahoitushaastattelu avaa yleiset toimintamallit ja toimenpiteet 

liiketoiminnan vaihdokselle. Empiirisen osan lopuksi tutkimuksessa esitetään 

mahdolliset rahoituskokonaisuudet toimeksiantoyritykselle sekä selvitetään 

tarvittavat toimenpiteet yritysrahoituksen mahdollistamiseksi.  

Tutkimuksen viimeinen osio on johtopäätökset. Johtopäätöksissä tarkastellaan 

empiirisen osan tuloksia ja vertaillaan niitä teoriaosaan. Yhteenvetona pohdi-

taan tutkimuksen tavoitteisiin pääsyä ja onnistumista. 
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2 YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN PÄÄPIIRTEITÄ  

Viime vuosina yrityskauppojen määrä on ollut selvässä kasvussa ja tämä on 

suoraan heijastunut pääomamarkkinoiden nopeaan kehittymiseen. Pääoma-

markkinat Suomessa ovat perinteisesti olleet pankkikeskeiset ja nyt nopean 

kehittymisen myötä pääomamarkkinat ovat siirtymässä yhä enemmän markki-

nakeskeisiksi. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että rahoitusta kaipaavilla yri-

tyksillä on yhä enemmän keinoja täyttä rahoitusvajettaan markkinoilla olevien 

rahoittajien turvin. Uudet markkinat ovat myös synnyttäneet aivan uudenlaisia 

rahoitusmuotoja, jotka mahdollistavat yrityskauppojen toteuttamisen aivan uu-

della tavalla. (Doepel ym. 2011, 258) 

Suomen perinteikäs pankkikeskeinen rahoitusjärjestelmä perustuu ajatukselle, 

että ylijäämäiseltä sektorilta välitetään varoja alijäämäiselle. Yritysten rahoitus 

on pitkään perustunut velkarahoitukseen, joka on merkinnyt pitkä aikaista pank-

kisuhdetta. Kiinteä ja pitkä pankkisuhde on ollut yrityksille tärkeää ja on mahdol-

listanut niin yrityksen pitkäjänteisen suunnittelun kuin rahoituksen jatkuvuuden. 

On kuitenkin mahdollista, että rahoittajan ja rahoitettavan pitkä ja kiinteä suhde 

voi muodostua näköesteeksi. Tämä näköeste voi peittää rahoittajan näkemästä 

epäkohtia yrityksessä ja näin pitää yllä, pahimmassa tapauksessa, tappiollista 

liiketoimintaa. Tappiollisen, mutta pitkän ja kiinteän pankkisuhteen omaavan, 

yrityksen rahoittaminen syö myös rahoitusta pois nuorilta ja kasvavilta yrityksil-

tä. Yleensä käykin, että aloittelevat yritykset joutuvat turvautumaan erityisluotto-

laitosten ja muiden julkissektorin tarjoamiin rahoitusjärjestelyihin. (Doepel ym. 

2011, 258) 

Käytännössä erityisluottolaitokset, vähittäispankit ja pääomasijoittajat ovat 

Suomessa rahoituksen välittäjiä. Nämä kolme yhdessä rahoittavat suurimman 

osan koko Suomen yrityskaupoista. Usein yritykset käyttävät myös tulorahoitus-

ta rahoittaakseen yrityskauppansa. Tulorahoitus on liiketoiminnasta muodostu-

nut tulos, joka muodostuu tulojen ja menojen erotuksesta. Yrityksen voi hakea 

rahoitusta arvopaperimarkkinoiltakin. Arvopaperimarkkinat jaetaan osake- ja 
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joukkolainamarkkinoihin. PK-yritysten rahoitusjärjestelyihin markkinapohjainen 

rahoitus ei kuulu, sillä yleensä vain listatut pörssiyhtiöt hakevat rahoitusta yri-

tyskaupalle markkinoilta, esim. listautumisannilla. (Doepel ym. 2011, 259) 

2.1 Yritystutkimus 

Yritystutkimuksia tehdään rahoituslaitoksissa, jotta pystyttäisiin selvittämään 

yrityksen luotonkantokyky ja riskinkantokyky. Toisin sanoen yritystutkimuksella 

pyritään pitämään asiakkaiden luotottamisesta koituva riski saavutettuun hyö-

tyyn nähden kohtuullisena. Tämän lisäksi on selvää, että luoton takaisinmaksun 

kannalta on tärkeää selvittää rahoitettavan yrityksen tausta mahdollisimman 

hyvin. Tarkasteltavan yrityksen kannattavuuden, likviditeetin ja vakavaraisuuden 

arviointi ei palvele pelkästään rahoittajaa ja luoton takaisinmaksukyvyn selvit-

tämistä, vaan toisaalta auttaa selvittämään rahoituksen riittävyyden luotonotta-

jalle. (Leppiniemi 2009, 241) Vaillinainen luotto investointitilanteessa voi koitua 

yritykselle kohtalokkaaksi. Uuden investoinnin hankkiminen ja käyntiin saami-

nen tuovat aina lisäkuluja investoinnille. Uuteen työtehtävään kouluttaminen tai 

jopa uusien työntekijöiden palkkaaminen tuovat kuluja, jota uusi investointi ei 

kykene kattamaan ennen kuin toimii suunnitellusti. Siksi onkin tärkeää tiedostaa 

siirtymisaika ja laskea tälle kustannusarvio, joka tulee lisätä rahoitettavan inves-

toinnin kokonaiskustannuksiin. 

Yritystutkimuksessa yritys segmentoidaan osiin. Tarkoituksena on antaa yrityk-

sestä vastauksia niin numeerisessa kuin laadullisessa muodossa. Yrityksen 

arvioitavia osa-alueita yritystutkimuksessa ovat organisaatio, tuotanto, tuotteet, 

markkinat, tilinpäätökset, rahoitettava hanke sekä yrityksen tulevaisuus. (Hort-

tanainen ym. 2011, 24) 

Numeerinen analyysi koostuu lähinnä tilinpäätöksen analyysistä ja samalla se 

muodostaa suuren osan koko yritystutkimuksesta. Tilinpäätösanalyysin keskei-

senä tavoitteena on arvioida yrityksen kannattavuutta, rahoitus- ja varallisuus-

asemaa. Toisin sanoen tavoitteena avata yrityksessä vallitseva tilanne ja se 

miten yritys on tullut tähän pisteeseen. Numeerisessa analyysissä haetaan tilin-
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päätöksestä tunnusluvut. Nämä tunnusluvut liittyvät vakavaraisuuteen ja velkai-

suuteen, kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja pääoman tehokkuuteen. Nu-

meeriseen analyysiin kuuluu myös tilinpäätöksen oikaisu ja rahoituslaskelmat. 

(Doepel ym. 2011, 84-85) 

Numeerisessa analyysissä pyritään luomaan vielä ennusteet tulevaisuuteen. 

Pyritään rakentamaan numeerisesti kokonaisvaltainen analyysi rahoitettavasta 

hankkeesta ja yrityksen tilasta. (Horttanainen ym. 2011, 24) 

Laadullisessa analyysissä avataan yrityksen kilpailuasemaa, heikkouksia, vah-

vuuksia ja organisaatiota sekä sen toimivuutta. On selvää, että organisaatiota 

arvioidessa konsensus keskittyy liiketoimintaan ja ansaintalogiikkaan sekä joh-

don pätevyyteen ja sen järjestelyihin. Johdon arvioinnissa keskitytään yrittäjän 

ammattitaitoon, persoonaan ja talousasioiden tuntemiseen. Kilpailijakartoituk-

sessa tarkastellaan mahdollisia kilpailijoita ja markkina-asemaa suhteutettuna 

tulevaisuuteen. Tällä tavoin pyritään selvittämään yrityksen kykyä selviytyä tule-

vaisuuden markkinoilla. Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen kokonaisvaltai-

nen suunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmasta rahoittajan on helppo nähdä yri-

tyksen tulevaisuuden suunnitelmat ja laskelmat ja näin arvioida rahoituksen 

kannattavuutta.  Tilinpäätöksen tunnusluvut tuodaan laadullisessa arvioinnissa 

käytännön tasolle ja samalla mietitään hankkeen tarkoitusta yritykselle. (Leppi-

niemi 2009, 241-242) Nämä kaksi erilaista arviointimallia täydentävät toisiaan ja 

samalla muodostavat kattavan arvion yrityksestä ja näin ollen jättävät turhat 

rahoitusriskit pois yrityksen rahoituskannasta.  

Pankit käyttävät yleisesti rating-luokitusta kuvaamaan yritysasiakkaiden toden-

näköistä maksukykyä. Vaikka käytäntö on yhteinen, niin pankeilla on kuitenkin 

omat rating-järjestelmänsä. Yleisesti rating-järjestelmässä on noin kymmenen 

luokkaa, joihin yritykset jaetaan maksukyvyn mukaan. Ensimmäiseen luokkaan 

sijoitetut yritykset saavat luottoa parhailla ehdoilla. Jos yritys joutuu viimeiseen 

rating-ryhmään, niin tämä johtaa lainan irtisanomiseen tai lainan annon epäämi-

seen. Pankkien rating-järjestelmä on merkittävä lainan hinnoittelun ja luottopää-

töksenteon apuväline. (Doepel ym. 2011, 287-288) 
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Vaikka toisinaan myönnetyn luoton tai takuun ottajana on yritys, niin silti rahoi-

tushakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan aina sekä yrityksen vastuu-

henkilöiden luottotiedot että yrityksen maksuhistoria. Luottotietojen tarkistami-

nen ei ole epäluottamuslause lainanhakijaa kohtaan. Luottotietokyselyn laajuu-

den tulee aina olla suhteessa rahoitushankkeen kokoon. Isompien rahoitusten 

kohdalla tulee siis selvittää maksuhäiriötietojen lisäksi myös muut luottotiedot. 

On selvää, että maksuhäiriömerkinnät herättävät epäilyksiä ja siksi niihin suh-

taudutaan aina kriittisesti. Maksuhäiriömerkinnät voivat aiheuttaa myös hake-

muksen epäämiseen, mutta aina näin ei kuitenkaan ole. (Holopainen ym. 2008, 

129-130) 

2.2 Vähittäispankit yritysrahoittajana liiketoimintaa ostettaessa 

Yrityksen liiketoimintaa ostava toimija selvää harvoin ostosta ilman ulkopuolista 

rahoitusta. Erilaisia rahoitustapoja yrityskaupan rahoittamiselle on karkeasti ja-

ettuna kolme. Näitä ovat välirahoitus, vieras ja oma pääoma. Hyvin useasti kun 

puhutaan vieraasta pääomasta, tarkoitetaan pankkilainaa. Näin ei kuitenkaan 

aina ole, vaan vieraan pääoman lainaajina voivat olla myös vakuutusyhtiöt, eri-

tysluottolaitokset tai yksityiset pääomasijoittajat. Johdannossa kuitenkin rajattiin 

vakuutusyhtiöt ja yksityiset pääomasijoittajat tutkimuksen ulkopuolelle ja erityis-

luottolaitosten myöntämään rahoitukseen keskitytään syvemmin seuraavassa 

teoriaosassa. Välirahoitus rahoitusmuotona pienille ja keskisuurille yrityksille on 

niin harvinainen, että ei ole tutkimuksen kannalta oleellista ottaa sitä tähän mu-

kaan pienen marginaaliosuutensa takia. (Horttanainen ym. 2011, 23) 

Jokainen yrityskauppa on yksilöllinen ja sille tulee räätälöidä oma rahoituskoko-

naisuus. Kokonaisuuteen vaikuttavat monet eri muuttujat, joita esimerkiksi ovat 

kauppahinta, yrityskaupan taloudelliset ja konkreettiset riskit sekä rahoittaja-

osapuolen riskinottohalukkuus. Pienien ja keskisuurten yritysten omistajanvaih-

doksissa rahoitusmuodot jäävät yleensä vain osakepääomaan ja pankkilainaan. 

Pankki on myös yrityksen tärkein ja pisin sidossuhde läpi yrityksen elämän kaa-
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ren. Siksi onkin luontevaa kutsua pankki mukaan yrityskauppaneuvotteluihin jo 

aikaisessa vaiheessa.  

Erilaisia pankkeja ovat liikepankit, osuus- ja paikallisosuuspankit, säästöpankit 

ja ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit, joita tässä tutkimuksessa kutsutaan 

yhteisesti vähittäispankeiksi. Pankkeja voidaan kutsua yhteisellä nimellä, sillä 

yrityskaupan näkökulmasta ne muodostavat riittävän homogeenisen ryhmän 

tutkimuksen kannalta, vaikka tuotteissa ja palveluiden laajuudessa saattaakin 

olla huomattavia eroja. Kaikki vähittäispankit harjoittavat luottolaitostoimintaa. 

Tällaista liiketoimintaa säätelee laki luottolaitostoiminnasta sekä lisäksi muuta-

mia erityislakeja. Vähittäispankkien myöntämät yritysrahoitukset ovat edullisia ja 

helposti lähestyttäviä sekä sopivat hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Tästä syystä 

vähittäispankkien myöntämä yritysrahoitus on tänä päivänäkin yleisin rahoitus 

muoto yrityksen omistajanvaihdokselle.  Seuraavassa käsitellään vähittäispank-

kien yrityslainoja, jotka ovat räätälöityjä omistajanvaihdostilanteisiin. (Leppiniemi 

2009, 134-135)  

Edellytykset lainansaannille  

Kun yritys lähtee hakemaan rahoitusta pankilta, niin perusedellytyksenä ovat 

liiketoimintaan suhteutettuna riittävä kassavirta ja vakuudet. On kuitenkin sel-

vää, että pankin arvio asiakkaan luottokelpoisuudesta ja lainan takaisinmaksu-

kyvystä on suurin edellytys lainan saannille. Yrityksen hakiessa lainaa pankilta 

pankki tarvitsee rahoitustarpeen ja käyttötarkoituksen lisäksi paljon muutakin 

informaatiota rahoitettavasta yrityksestä. Hakemuksen perustana toimivat luon-

nollisesti yrityksen ajantasaiset perustiedot sekä tulos- ja rahoitusennusteet se-

kä rahoitettavana olevan investoinnin investointilaskelmat. (Jauhiainen ym. 

1997, 57) On myös yleistä, että pankit haluavat yritykseltä olennaista tilinpää-

tösinformaatiota, jotta voivat luoda oman tilinpäätösanalyysin ja arvion yrityksen 

tilasta. Rahoitettavasta yrityksestä voidaan tehdä myös kattava yritystutkimus, 

joka käsittelee esimerkiksi yrityksen vallitsevan tilan, tulevaisuuden näkymät, 

kilpailijat ja muut uhat. (Horttanainen ym. 2011, 23) 
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Pankin suorittamat tilinpäätösanalyysi ja mahdollinen yritystutkimus antavat 

vastuksen kysymykseen yrityksen riittävästä maksukyvystä ja luottokelpoisuu-

desta. Yrityksen maksukyky ja luottokelpoisuus määräävät pankille muodostu-

van luottoriskin. Luottoriskin kattamiseksi pankki edellyttää, myöhemmin käsitel-

täviä, vakuuksia, jotka kattavat riskin täysin. On myös mahdollista, että pankki 

ottaa osan riskiä kannettavakseen itselleen, mikä voi johtua johdannossa maini-

tusta pitkästä ja kiinteästä pankkisuhteesta tai yksinkertaisesti laadukkaasta 

asiakkaasta. Vakuuden määrän ja korkotason määrittävät siis yrityksen koko, 

vakavaraisuus, tuloksellisuus ja maksukyky suhteutettuna haettavan rahoituk-

sen määrään ja käyttötarkoitukseen.  Kun rahan hintaa ja saatavuutta rahoitusta 

hakevalle yritykselle punnitaan, tulee tarkastella myös yrityksen tulevaisuuden 

näkymiä. (Jauhiainen ym. 1997, 58) 

Liikeyrityksen menestyminen lainaneuvottelussa  

Yleisesti rahoituksen haku noudattaa tiettyä kaavaa. Rahoitusta hakeva yritys 

on ensin yhteydessä moneen rahoituslaitokseen pyytääkseen rahoitustarjousta. 

Rahoituslaitos antaa tarjouksen suppean tiedon pohjalta. Tarjouksen muoto voi 

vaihdella kirjallisesta suulliseen. Luonnollisesti rahoitettava yritys valitsee tälle 

parhaat vaihtoehdot ja lähestyy rahoituslaitoksia varsinaisten rahoitusneuvotte-

luiden merkeissä. Rahoitusneuvotteluita varten rahoitettava yritys toimittaa täy-

delliset tiedot rahoituslaitokselle. Näitä tietoja ovat finanssimalli, liiketoiminta-

suunnitelma, arviokirjat ja due diligence -tiedot. Perustietojen, finanssimallin ja 

liiketoimintasuunnitelman kautta rahoituslaitos tekee yritystutkimuksen, due dili-

gencen, ostavasta yrityksestä. Due diligence – selvitys myös vähentää olennai-

sesti yrityksen tuntemattomiin vastuisiin liittyviä riskejä. Näin ollen due-diligence 

– selvitys soveltuu myös muihin tilanteisiin, jotka edellyttävät luottamusta toimi-

vien yritysten väillä. (Doepel ym. 2011, 50) 

Perusta hyvälle lainaneuvottelulle lähtee yrityksestä itsestään. Yrittäjän tulee 

olla tietoinen yrityksen tilasta ja tällä tulee olla selvä näkemys tulevasta. Yrittä-

jän täytyy olla selvillä investoinnin yksityiskohdista sekä olla erilaisia näkemyk-
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siä investoinnin rahoittamiselle sekä käyttöpääoman ja vakuuksien järjestämi-

selle. 

Lainaneuvotteluun tulee valmistautua hyvin. Rahoitettavalla yrityksellä täytyy 

olla riittävät dokumentit, jotta rahoittaja pystyy perehtymään myös ostettavaan 

yritykseen ja asia saataisiin vireille. Onnistuneeseen lainaneuvotteluun kuuluu 

selkeä tavoitteenasettelu. (Jauhiainen 1997, 64) Tavoitteenasettelu selkeyttää 

tilanteen rahoituksen hakijalle ja samalla helpottaa rahoittajaa, jolla on tavoite 

minne tähdätä. Tavoitteenasettelu tulee kohdentaa esimerkiksi investoinnin hin-

taan, aikatauluun, korkoon, takaisinmaksuun ja vakuuksiin. Lainaneuvotteluun 

mentäessä on tärkeää, että rahoituksen hakija olisi selvittänyt rahoitukselle 

vaihtoehtoja. Vaihtoehdot tässä yhteydessä voivat merkitä vakuuksien eri muo-

toja, eri korkokantoja tai tarjouksia muilta rahoitusyhtiöiltä. (Jauhiainen 1997, 

65). Kuitenkin Suomessa toimii markkinatalous ja näin ollen myös kysynnän ja 

tarjonnan laki. Aloittavan yrityksen neuvottelutila on melko kapea ja siksi aloitta-

van yrittäjän tulisi tehdä muistilista. Tärkeimpiä teesejä muistilistassa ovat yli-

velkaantumisen välttäminen, yrityksen tulevaisuuden rahantarpeen arviointi, 

rehellinen arvio oman sijoituksen määrästä, mahdollisten avustusten ja tukien 

saamisen tarkistaminen, useiden rahoitustarjousten tarkistaminen ja useamman 

rahoittajan sekä rahoitusmuodon käyttäminen ja arvion laatiminen tulevaisuu-

den menoista ja tuloista. Tämän muistilistan avulla yrittäjä on hankkinut valmiik-

si vastaukset ongelmallisiin kysymyksiin ja näin on valmiimpana kohtaamaan 

haasteet. (Holopainen ym. 2008, 113) 

Myös etukäteen tehtävällä vakuussuunnittelulla on suuri merkitys tulevaisuuden 

muuttuviin oloihin. Vakuussuunnittelussa on tärkeää, että yrittäjä pyrkii pitä-

mään yksityisomaisuuden ja liiketoiminnan vakuudet erillään, jos se vain on 

mahdollista. Vakuusjärjestelyt tehdään lainan alkuvaiheessa ja pitkällä aikatäh-

täimellä. Tästä syystä yrittäjän täytyy tiedostaa, että halvin ei aina ole paras rat-

kaisu ja vakuuksien uudelleenjärjestely voi olla tulevaisuuden muuttuneissa olo-

suhteissa vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. (Holopainen ym. 2008, 113) Laina-

neuvottelussa rahoitettavan tulee osoittaa määrätietoista ja asiantuntevaa neu-

votteluasennetta, joka vakuuttaa vastapuolen. Lainaneuvottelussa onnistuminen 
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edellyttää muun muassa käsitystä rahoituksen mekanismeista ja käsitteistä. On 

tärkeää ymmärtää esimerkiksi koron suuruuden määräytyminen tai vakuusva-

jeen merkitys, jotta voi vaikuttaa neuvoteltavaan asiaan. (Jauhiainen 1997, 65 ) 

Vakuudet 

Luotonantaja edellyttää velalliselta aina lainan takaisinmaksua sopimuksessa 

määrätyin ehdoin. Jotta rahoittaja voi varmistua lainan takaisinsaannista, velka-

kirjaan kirjataan ehdot lainan vakuuksista. Tällä tavoin rahoittaja voi turvata 

omat saatavansa, jos velallinen yritys ei pysty maksamaan lyhennyksiä. Ainoa-

na poikkeuksen rahoittajista tekee Suomen valtion kokonaan omistama Finnve-

ra Oyj, joka tarjoaa luottoa aloittavalle yritykselle ilman vakuuksia. Tavanomai-

simpia vakuuksien muotoja ovat kiinnitys, pantti, takaus ja kovenantti eli sopi-

musvakuudet. (Raatikainen 2006, 123) 

Kiinnitys tarkoittaa esinevakuutta, jota ei voida luovuttaa rahoittajalle fyysisen 

luonteensa vuoksi pantiksi. Tavallisesti kiinnitystä haetaan kiinteistöön, tonttiin 

tai asunto-osakkeeseen. Yleisimpiä ovat kuitenkin kiinteistökiinnitykset, joissa 

kiinnitetään maapohja sekä rakennukset ja kiinteät laitteet, jotka sijaitsevat kiin-

nitetyllä maapohjalla. Velallisen on mahdollista kiinnittää myös esimerkiksi auto, 

ilma- tai vesialus tai yritys rahoituksen mahdollistamiseksi. (Leppiniemi 2009, 

97) Kiinnitettävän kohteen arvon määrittäminen on tarkkaa. Rahoittaja arvioi 

tarkkaan kohteen käyvän eli todellisen arvon. Pankit harrastavat tänä päivänä 

kireää vakuuspolitiikkaa. Pankkien harrastaman vakuuspolitiikan mukaan va-

kuusarvo on 40-70 prosenttia todellisesta arvosta, vakuusarvo voi kuitenkin 

vaihdella paljon tilannekohtaisesti. Yrityskaupoissa käytetään usein kiinteistö-

panttioikeutta, joka yleisesti pantataan erillään yrityskiinnityksestä. (Doepel ym. 

2011, 295) Kiinteistön panttaaminen tulee ilmoittaa kiinteistörekisteriin kiinteis-

töä rasittavat kiinnitykset ja niitä koskevat etuoikeuden näkyvät rasitustodistuk-

sesta. (Holopainen ym. 2008, 111)  

Yrityskiinnitys soveltuu hyvin yrityskauppoihin ja siksi pankit turvautuvat siihen 

usein juuri näissä tilanteissa. Yrityskiinnityksessä on kyse panttioikeudesta koh-
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deyrityksen omaisuuteen. Tämä omaisuuden määritelmä pitää sisällään irtai-

men omaisuuden. Irtaimeksi omaisuudeksi lasketaan yrityskiinnityslain 3 §:n 

mukaan tulevat rakennukset, rakennelmat, koneet, kalusto sekä näihin rinnas-

tettava käyttöomaisuus; immateriaalioikeudet, esimerkiksi toiminimioikeus ja 

patenttioikeus; aineet, tarvikkeet, valmisteet, tavarat ja muu vaihto-omaisuus; 

kassavarat, saatavat, arvopaperit, arvo-osuudet ja muut rahoitusomaisuudet. 

(Yrityskiinnityslaki 24.8.1984/634) Yrityskiinnityksessä ei ole eritelty tai nimetty 

irtainta omaisuutta, vaan yrityskiinnityksen piirin kuuluu yrityksen omistama ir-

taimisto. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityskiinnitys lakkaa luovutettuun irtaimis-

toon ja samalla tavoin syntyy uuteen, kun kohdeyritys hankkii uuttaa omaisuut-

ta. Yleisesti kohdeyrityksen koneiden ja laitteiden vakuusarvo voi nousta 70-80 

prosenttiin. Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos kone luo käyttöarvoa harvoille 

ja sen myynti on vaikeaa. Tällöin, jos laitteen myynti suuntautuu pienelle seg-

mentille, niin vakuusarvo voi laskea matalaksi. Yrityskiinnitys ei vaikuta yrityk-

sen päivittäiseen liiketoiminnan harjoittamiseen. Pankilla tai muulla rahoittajalle 

ei ole oikeutta puuttua yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden kaup-

paan, jos sen voidaan katsoa olevan normaalia liiketoimintaa. Yrityskiinnitys 

tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle. (Doepel ym. 2011, 295) 

Pantti, tässä yhteydessä tarkennettuna käteis- eli hallintapantti, toimii myös va-

kuutena luoton rahoittajalle. Hallintapantti on fyysisesti luovutettava pantti rahoi-

tuksen myöntäjälle. (Holopainen ym. 2008, 111) Panttauksen kohde tulee aina 

olla riittävän tarkasti ja selkeästi identifioitu panttaussopimukseen. Arvopaperit, 

määräaikaistalletukset tai muu panttauskelpoinen irtain omaisuus voivat olla 

pantin kohteena. Myös patentti, tavaramerkki tai tekijänoikeus toimii panttina ja 

muodostaa merkittäviäkin vakuusarvoja. (Raatikainen 2006, 123) 

Takaus on henkilövakuuksien tärkein muoto. Takauksella täydennetään muita 

vakuusjärjestelyitä. Takaus tarkoittaa tilannetta, jossa takaaja, kolmas osapuoli, 

lupautuu velkojalle vastuuseen velallisen puolesta tämän maksukyvyttömyysti-

lanteessa. Jos takaaja joutuu suorittamaan velan luoton rahoittajalle, niin takaa-

jalle on oikeus periä tämä suoritus päävelalliselta. Takauksen muotoja on kaksi: 

toissijainen tai omavelkainen. Toissijainen eli tavallinen takaus merkitsee, että 
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velka on perittävissä takaajalta vasta, kun päävelallisen maksukyvyttömyys on 

tullut todetuksi. Omavelkainen saatava on perittävissä heti takaajalta, kun saa-

tava on erääntynyt maksettavaksi. Päävelallisen maksukyvyllä ei ole merkitystä 

eikä sitä tule tarkastaa velan perimiseksi takaajalta. (Leppiniemi 2009, 97) 

 Takausmuotojen joukossa on myös täytetakaus. Täytetakauksessa takaaja 

vastaa päävelasta vain siltä osin, kuin päävelan vakuudeksi annettu omaisuus 

ei riitä kattamaan suoritusta. On tavallista, että luotonantaja vaatii yrityslainoissa 

lisävakuutena yrittäjän takaajaksi yrityslainalle, joka myönnetään yritykselle. 

Näin on usein tilanteissa, joissa yrittäjän tai omistajan vastuu on rajoitettua, 

esimerkiksi osakeyhtiössä oikeushenkilöllisyys ja oikeustoimikelpoisuus. Takaa-

jana voivat toimia niin yksityishenkilöt kuin yhteisötkin. (Holopainen ym. 2008, 

110) Yhteisön toimimista takaajana käsitellään jäljempänä.  

Takaus voi vanhentua takausta ja vierasvelkapanttausta koskevan lain mukaan. 

Velkojan tulee kolmen vuoden kuluessa vaatia suoritusta päävelan erääntymi-

sestä. Vanhentuminen keskeytyy tapauksissa, joissa velkoja muistuttaa takaa-

jaa maksettavasta suorituksesta tai jos takaaja suorittaa päävelkaa. Mahdolli-

nen velasta muistuttaminen voi tapahtua vaikka maksukehotuskirjeellä. Uusi 

kolmen vuoden vanhentumisjakso alkaa kulua, kun maksukehotus on lähetetty. 

(Holopainen ym. 2008, 110) 

Kovenantit eli sopimusvakuudet ovat vakuusmuodoista uusin. Kovenantit ovat 

luottoihin liittyviä erityisehtoja, joilla luotonantaja lisää vaikkapa rajoituksia tai 

omia tiedonsaantioikeuksiaan. Kovenantin funktiona on pienentää luotonantajan 

rahoitusriskiä ja näin täydentää reaalivakuutta tai jopa korvata sitä. Rahoittaja 

haluaa siis varmistua, että rahoitettavan yrityksen lainapäätöksen perustana 

olleet edellytykset ovat vielä voimassa laina-ajan lopussakin. Rahoittajan laati-

mia erityisehtoja, kovenantteja, voi olla monenlaisia. Se millaisiksi ne loppujen 

lopuksi muodostuvat, riippuu esimerkiksi luotonannon riskisyydestä tai neuvot-

televien osapuolien asemasta. (Doepel ym. 2011, 296) Usein ne kuitenkin liitty-

vät tiedonantoon, ennakkosuostumuksiin, sopimusehtojen muuttamiseen tai 

sopimuksen irtisanomiseen. Informointivelvollisuus voi merkitä vaikka säännöl-

listä yhteydenpitoa tai investoinneista ja hankkeista etukäteen raportointia. En-
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nakkosuostumus valtuuttaa luotonantajan olemaan päätösten hyväksyjänä, kun 

yritys esimerkiksi investoi, hakee lisää luottoa tai solmii huomattavia sopimuk-

sia, mitkä ovat omiaan vaarantamaan luoton takaisinmaksun. Sopimusehtojen 

muuttaminen viittaa yleensä luoton koron tarkastamiseen. Korkoa voidaan nos-

taa tai alentaa ennalta määrätyin ehdoin. Ehtona voivat olla yrityksen vakava-

raisuudessa tapahtuvat muutokset. Sopimuksen irtisanomisen perusteena voi 

olla esimerkiksi vakavaraisuuden merkittävä aleneminen, joka johtaa lainan vä-

littömään takaisinmaksuun. (Leppiniemi 2009, 100-101) 

Kustannukset ja korko 

Luottosopimuksessa korko voidaan sopia kiinteäksi tai vaihtuvaksi. Kiinteäkor-

koisessa luottosopimuksessa korko on sama koko lainan juoksuajan. Korko tar-

kastetaan tarkistusperiodin päätteeksi. Tarkistusperiodiksi voidaan sopia esi-

merkiksi 5-10 vuotta. Vaihtuvakorkoisessa lainassa lainan korko sidotaan 

yleensä johonkin viitekorkoon. Tähän viitekorkoon lisäämällä pankin oma kor-

komarginaali saadaan sopimuskohtainen korko lainalle. (Leppiniemi 2009, 91) 

Jos sopimushetkellä viitekorko on 4 prosenttia ja pankin marginaali 1,5 prosent-

tia, niin lainan korko on näiden summa, 5,5 %. Tavallisimpia viitekorkoja ovat 

euribor-korko ja prime-korko. (Raatikainen 2006, 122) 

Euribor-korko (Euro Interbank Offered Rate) on korko, jolla pankit antavat toisil-

leen euromääräisiä, vakuudettomia luottoja eripituisille ajanjaksoille. Euribor-

korot lasketaan euroalueen parhaiksi luokiteltujen pankkien korkotasojen mu-

kaan. (Raatikainen 2006, 122) Euribor-koron määrittelyssä eri ajanjaksot ovat 1 

viikosta 12 kuukauteen. Euribor-koron vuosi saa kaksi eri arvoa. Euribor-korko 

lasketaan sekä 365 että 360 korkopäivän mukaan. Euribor-korko lasketaan eu-

ropaneelipankkien korkotarjousten keskiarvona. (Leppiniemi 2009, 92) Suomes-

ta europaneelipankkeihin kuuluvat Nordea ja OP-Pohjola. Kun keskiarvoa las-

ketaan, niin laskuista jätetään ottamatta huomioon 15 % korkeimmista ja 15 % 

matalimmista korkotarjouksista. (Suomen Pankki, 2013) 
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Prime-korko muovautuu yleisten rahoitusmarkkinamuuttujien ja pankin omien 

linjauksien yhteisvaikutuksesta. Prime-korko on siis pankin hallinnon itse muo-

toilema korko, jota voidaan käyttää niin luottojen viitekorkona kuin talletustenkin 

yhteydessä. Prime-korolta odotetaan pitkän aikavälin vakautta ja ettei se olisi 

yhtä herkkä muutoksille kuin esimerkiksi euribor-korko. Prime-koron etu on sen 

vakaudessa, sillä vakaalla ja hitaalla muutosvoimalla voidaan välttyä koronmää-

räytymispäivän poikkeuksellisilta korkoheilahteluilta. Pitkällä aikavälillä prime-

korko seuraa euribor-korkoa, mutta viiveellä. Kun lainaa nostetaan, jokainen 

rahoittaja perii luotonvarausprovision tai järjestelypalkkion. Näiden palkkioiden 

suuruus riippuu lainan määrästä ja pankin määräämästä provisioprosentista. 

Monet pankit perivät vielä toimitusmaksun, joka voi olla kiinteä tai lainan mää-

rään suhteutettu. (Leppiniemi 2009, 93-94)  

Lyhennystavat 

Yleisesti ottaen lainaa voidaan lyhentää muutamilla eri tavoilla. Erilaisten lyhen-

nystapojen erot näkyvät laina-ajoissa sekä korkokustannuksissa. Lainan mak-

suerä koostuu itse lainan lyhennyksestä, viitekoron määrästä ja pankin margi-

naalista. Karkeasti lyhennysmuodot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. Yri-

tysmaailmassa enemmän käytettyjä ovat kertalyhenteiset ja tasalyhenteiset lai-

nat. Tasaerä-eli annuiteettilainaa käytetään enemmän asunto- ja kulutusluoto-

tuksessa. (Lainamarkkinat 2013) 

Kertalyhenteinen laina, eli Bullet-laina on nimensä mukaisesti kerralla takaisin-

maksettava laina. Laina ei siis lyhennetä useammissa erissä, vaan laina makse-

taan lainan juoksuajan lopussa korkoineen takaisin. (Lainamarkkinat 2013) 

Tasalyhenteiset lainat ovat paljon käytettyjä yrityskauppatilanteissa. Lainan 

määrä jaetaan maksuajalle yhtä suuriin lyhennyksiin. Lyhennykset suoritetaan 

tavallisesti puolenvuoden tai vuoden välein. Tasalyhenteiseen korkojen muu-

tokset vaikuttavat selkeästi. Korkojen nousu vaikuttaa laina-aikaan pidentävästi, 

kun taas korkojen lasku lyhentävästi. Tasalyhenteiseen lainaan voidaan myön-

tää myös lyhennysvapaata lainan alkupäähän. (Lainamarkkinat-sivusto 2013) 
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3 FINNVERAN MYÖNTÄMÄ RAHOITUS JA TAKAUS 

LIIKETOIMINTAA OSTETTAESSA 

Tässä teoriaosassa käsitellään julkisia rahoituksen lähteitä pienille ja keskisuu-

rille yrityksille, mutta erityisesti keskitytään Finnveran tarjoamiin rahoituslähtei-

siin. Tämä siitä syystä, että Finnvera on yrityskauppojen näkökulmasta Suomen 

tärkein erityisluottolaitos. Erityisluottolaitokset eivät kilpaile rahoitusmarkkinoilla 

muiden samalla alalla toimivien toimijoiden kanssa. Erityisluottolaitokset ottavat 

kannettavakseen rahoitusriskejä, joita yksityiset rahoituslaitokset eivät pysty 

hoitamaan. Julkinen rahoitus näyttelee erityisen suurta roolia yritysten alkuvai-

heissa ja erityistapauksissa. Lisäksi julkinen sektori, erityisesti Finnvera, tarjoaa 

takauksia muille rahoitusalalla toimiville rahoittajille hajauttaakseen näiden ris-

kejä.  

3.1 Finnvera Oyj 

Suomen valtio omistaa erityisrahoituslaitoksen Finnvera Oyj:n. Finnveran pää-

asiallinen tehtävä on toimia pienten ja keskisuurten yritysten kehittäjänä ja edis-

täjänä kotimaassa sekä tukea vientiä ja kansainvälistymistä. (Meretniemi ym. 

2008, 80) Finnveran ottaa kannettavakseen rahoitusriskejä, joista muut alalla 

toimijat eivät voi huolehtia. Finnvera antaa siis rahoitusta huonommilla vakuuk-

silla kuin samalla alalla toimijat ja näin ollen täyttää sille annetun markkinoiden 

kehittäjän ja edistäjän roolin. Erityisrahoituksen tavoitteena on pyrkiä luomaan 

ja säilyttämään työpaikkoja sekä edistää valtion alue- ja elinkeinopoliittisten ta-

voitteiden toteutumista. (Horttanainen ym. 2011, 28) 

Finnveralla on erilaisia rahoituspalveluita erikokoisille yrityksille. Näihin lukeutu-

vat niin pienet, pienet ja keskisuuret sekä suuret yritykset. Rahoituspalvelut ei-

vät rajaudu pelkästään lainapalveluihin, vaan palveluita ovat myös takaus-, ta-

kuu- ja analysointipalvelut. Finnvera toimii myös rahoituksen välikätenä asiak-
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kaan ja Euroopan Unionin tai Euroopan investointipankin välillä, jos kyseessä 

on vientiin tai kansainvälistymiseen liittyvää rahoitusta. (Leppiniemi 2009, 233) 

Kaikki Finnveran myöntämät rahoituspalvelut pohjautuvat kohdeyrityksestä teh-

tyyn yritystutkimukseen, jota on edellä selvitetty kattavasti. Finnvera tarjoaa 

pienyrityksille erilasia perustamislainoja, pienlainoja, naisyrittäjälainoja ja erilai-

siin tarkoituksiin kohdennettuja kehittämislainoja. Lainojen ehdot ja painotukset 

vaihtelevat eri muuttujien mukaan, esim. yleiset suhdannevaihtelut. (Leppiniemi 

2009, 233-234) 

Finnveran suuryrityksille suunnatut palvelut koskevat lähinnä vientiyrityksiä ja 

näiden rahoittajia. Finnveran tuotteita vientiyrityksille ovat esimerkiksi vientita-

kuu ja projektirahoitus. Näillä suojataan vientisaamisia mahdollisten poliittisten 

riskien varalta tai käytetään rahoitustakuina. (Leppiniemi 2009, 234) 

3.2 Rahoitushakemus 

Yrityksen hakiessa Finnveralta lainaa tai takausta, se edellyttää aina rahoituk-

seen liittyvien oleellisten tietojen kirjaamista rahoitushakemukseen. Rahoitus-

hakemuksessa tulee aina näkyä perustiedot yrityksestä, yrittäjästä sekä yrityk-

sen omistajista. Yrityksen omistajien tai johtajien CV:t tarvitaan myös hakemuk-

sen liitteiksi. Yrityksen perustietoihin tulee selvittää yrityksen jakeluosoite, koti-

paikka, yhteyshenkilön nimi, henkilöstön määrä. Rahoitushakemuksessa pitää 

olla myös kattava kuvaus liiketoiminnasta tai erillinen liiketoimintasuunnitelma, 

josta selviävät harjoitettava liiketoiminta, tuotteet ja palvelut, arvio yrityksen 

markkinatilanteesta ja tulevaisuuden myyntinäkymistä sekä pohdintaa merkittä-

vimmistä kilpailijoista. Hakemuksesta tulee löytyä kuvaus hankkeesta, johon 

haetaan rahoitusta. Hakemuksessa on oltava selvitys rahoituksen tarpeesta ja 

luettelo mukana olevista rahoituslaitoksista. Jos yritys on jo toimiva, tulee toimit-

taa hakemuksen yhteydessä myös yrityksen täydelliset tilinpäätöstiedot liittei-

neen viimeiseltä kolmelta vuodelta. Yhtiöjärjestys tai –sopimus täytyy olla mu-

kana, jos ne ovat saatavilla hakemusta tehtäessä. (Finnvera 2013) 
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Rahoitushakemus tehdään verkossa kirjautumalla Finnveran asiointipalveluun. 

Hakemuslomake muokkautuu itsestään hakijan vastaamien esivalintakysymys-

ten mukaan ja näin muodostaa hakijalle hakemuslomakkeen juuri hänen tar-

peidensa mukaan. Jos rahoituspäätös on myönteinen, Finnvera lähettää rahoi-

tustarjouksen hakijalle. Rahoitustarjous on voimassa kolme kuukautta. (Finnve-

ra 2013) 

3.3 Finnveran ratkaisuja rahoitustarpeisiin 

Finnvera Oyj:n yrittäjälaina 

Finnveran yrittäjälaina on laina, joka on tarkoitettu uuden yrityksen perustami-

seen, jo olemassa olevan yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittamiseen tai 

toimivassa yrityksessä osakepääoman korottamiseen. (Meretniemi ym. 2008, 

81) Finnveran myöntämä yrittäjälaina on aina henkilökohtainen. Vaikka Finnve-

ran yrittäjälaina on henkilökohtainen, niin silti kohdeyritykselle on asetettu rajoi-

tuksia. Euroopan Union pienille ja keskisuurille yrityksille säätämät kriteerit tulee 

täyttyä, jotta laina voidaan myöntää. Yrityksessä tulee olla töissä alle 250 hen-

keä, liikevaihto saa olla enintään 50 miljoonaa tai taseen loppusumma on mak-

simissaan 43 miljoonaa. Lainaa voidaan myöntää samassa yrityksessä use-

ammalle kuin yhdelle osakkaalle. (Holopainen 2010, 176) Osakkaan tulee kui-

tenkin omistaa osakepääomasta ja äänivallasta vähintään 20 prosenttia, kun 

yrittäjälainalla rahoitettu osakekauppa on saatu päätökseen. Jos yhtiömuoto on 

avoin yhtiö, niin lainan saajan tulee olla yhtiömies ja kommandiittiyhtiössä vas-

tuunalainen yhtiömies. Lisäksi yrittäjälainan saajan tulee työskennellä täysipäi-

väisesti yrityksessä ja saada sieltä toimeentulo. Lisäksi hakijalta edellytetään, 

että henkilökohtainen talous kunnossa. (Holopainen ym. 2008, 119) 

Yrittäjälainan alle kuuluvia rahoitettavia toimialoja ovat lähes kaikki toimialat. 

Vain maatilatalous, metsätalous ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi 

jäävät yrittäjälainan ulkopuolelle. Yrityksen liiketoiminnan tulee aina olla tervettä 



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Paijola 

ja kannattavaa. Jokainen rahoituspäätös Finnverassa nojaa yritystutkimukseen, 

joka tehdään jokaisen hakemuksen kohdalla poikkeuksetta.  

Yrittäjälainan määrä on Finnverassa 5000 -100 000 euroa. Korko on kuuden 

kuukauden euriborkorko lisättynä marginaalilla. Laina-aika on korkeintaan 10 

vuotta, joista 3 voi enintään olla lyhennysvapaita. Yrittäjälaina on henkilökohtai-

nen, mikä tarkoittaa vakuuksien kohdalla henkilökohtaista vastuuta omalla 

omaisuudellaan. Vakuuksista on kuitenkin mahdollista keskustella tilannekoh-

taisesti. Rahoituskustannuksia alentaa valtion korkotuki, mutta Finnvera perii 

lainasta toimitusmaksun. (Finnvera 2013)  

Finnvera toimii Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston välittäjänä. Euroopan 

aluekehitysrahasto (EAKR) jakaa tukia korko- ja takausprovisiotukien muodos-

sa. Korkotuen piiriin kuuluvat naisyrittäjä-, pien-, yrittäjä- ja ympäristölainat sekä 

investointi- ja käyttöpääomalainat. Takausprovisiotukea myönnetään vain inves-

tointi- ja käyttöpääomalainojen takauksiin. Nimensä mukaisesti aluekehitysra-

hasto pyrkii kehittämään haastavampia alueita. Suomessa EAKR-rahoitus kat-

taa Itä- ja Pohjois-Suomen alueet kokonaisuudessaan sekä Etelä-Suomessa ja 

Länsi-Suomessa tukirahoitus kohdennetaan erityisen haastaville seutukunnille 

yritystoiminnan edistämiseen. EAKR-tuettua rahoitusta voi hakea uuden yritys-

toiminnan aloittamiseen tai vanhan liiketoiminnan kehittämiseen, jos hanke on 

omiaan kehittämään yrityksen kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä tai 

mahdollistaa liiketoiminnan siirrot. Käytännössä EAKR-tuettu rahoitus näkyy 

tuensaajalle Finnveran myöntämissä lainoissa alennettuina korkoina sekä taka-

usten provisioina. EAKR:n kehityssuunnitelma tehtiin viimeksi 2007 ja merkitty 

loppuvaksi 2013. Ns. haastavia alueita on tarkastettu ja kohdennettu uudelleen 

kehityssuunnitelman juoksuajallakin suurten muutosten johdosta. (Holopainen 

ym. 2008, 119, 136-137) 

Finnvera Oyj:n Finnvera takaus  

Finnvera Oyj:n myöntämä Finnvera –takaus sopii vakuudeksi erilaisiin koti-

maassa myönnettäviin rahoitustarpeisiin. Ehdot täyttäviä rahoitustarpeita voivat 
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olla esimerkiksi tuotekehitys, markkinointi ja kone- ja laiteinvestointi. Hyväksyt-

täviä rahoitustarpeita voivat olla myös yrityksen käyttöpääoman tarpeisiin, pro-

jektien valmistusaikaiseen rahoitukseen, kausirahoitukseen, toimitussopimuksiin 

liittyvät rahoitukset sekä yrityskauppoihin liittyvät rahoitustarpeet. (Holopainen 

ym. 200, 122-123) 

Finnvera-takaus on suunnattu pääsääntöisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. 

Myös Finnvera-takausten kohdalla Finnvera käyttää samaa kokomääritelmää 

kuin Finnveran yrittäjälainassa. Tärkeää on myös huomioida arvioitaessa yrityk-

sen kokoa, että onko yrityksellä omistuksia muissa yrityksissä, sillä tämä voi 

muuttaa yrityksen statusta. Finnvera-takausta voi hakea myös suuryritykset, 

mutta tämän tulee tapahtua erityisin perustein. Suuryritysten kohdalla Finnvera-

takaus tulee kysymykseen vain silloin, kun tarkoituksena on edistää kansainvä-

listymistä myöntämällä takaus ulkomaille, jossa takausta tarvitaan yrityksen ty-

tär- tai osakkuusyrityksen markkinointiin, investointeihin tai käyttöpääoman ra-

hoitukseen. (Varsinais-Suomen TE-Keskus 2002, 25-26) 

Finnvera-takauksen käyttöala on laaja, sillä se soveltuu niin pankin kuin rahoi-

tus- tai vakuutusyhtiön myöntämien lainojen pankkitakausten vakuudeksi. Näin 

ollen rahoittaja ja Finnvera kykenevät myös jakamaan riskiä. Finnvera-takaus 

soveltuu vakuudeksi esimerkiksi velkakirjaluotolle, luotolliselle tilille, osamaksu-

rahoitukselle, luottolimiitille, factoringrahoitukselle, pankkitakaukselle. Finnvera-

takauksen toimialakenttä on sama kuin Finnveran yrittäjälainassa.( Holopainen 

2010, 179) 

Finnvera-takaus räätälöidään aina kohdeyrityksen rahoitustarpeen mukaan. 

Lähtökohtaisesti Finnvera-takauksen osuus luotosta tai muusta rahoitussi-

toumuksesta on 50 prosenttia. Takaus ei ole maksuton. Taattavalta yritykseltä 

peritään joka vuosi vuotuinen takausmaksu. Takausprovision suuruuteen vai-

kuttavat monet muuttujat. Näitä ovat taattavan yrityksen kannattavuus, liiketoi-

mintaan liittyvä toiminnallinen riski sekä takauksen juoksuaika. Takauksesta 

peritään myös toimitusmaksu. Takausaika neuvotellaan yhdessä takauksen 

saajayrityksen kanssa. Vastuuvakuutus puolestaan neuvotellaan rahoittajan ja 

takauksen saajayrityksen kanssa. Vastuuvakuudessa on kyse tilanteessa, jossa 
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ensisijaiselle takaajalle, yleensä pankki, muodostetaan vastavakuus tämän an-

nettua takuun kolmannelle osapuolelle. Kaikki rahoitus- ja takuupäätökset no-

jaavat yritystutkimukseen. Jokaisen rahoitushakemuksen kohdalla Finnvera tut-

kii yrityksen toimintaedellytyksiä monelta kantilta. Pienyritysten tapauksissa 

Finnveran apuna toimivat yrityksen seudulliset yhteistyökumppanit ja näiden 

lausunnot. Muissa tapauksissa tehdään yrityksestä yritystutkimus. (Finnvera. 

2013) 

Finnveran Oyj:n Investointi ja käyttöpääomalaina 

Finnveran myöntämä Investointi-ja käyttöpääomalaina on tarkoitettu uusille ja jo 

toiminnassa oleville yrityksille. Tarkoituksena on järjestää rahoitusta yrityksille 

kotimaisiin kone-, rakennus- ja laiteinvestointeihin, kasvun aiheuttamiin pää-

omatarpeisiin sekä erilaisiin omistusjärjestelyihin. (Holopainen 2010, 174) 

Finnveran myöntämät Investointi- ja käyttöpääomalainat ovat tarkoitettu pienille 

ja keskisuurille yrityksille. Myös investointi- ja käyttöpääomalainan kohdalla so-

velletaan Euroopan Unionin komission sääntöä pienten ja keskisuurten yritysten 

kokostatuksen määrittämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden ehdon ylittyes-

sä yritys siirtyy pois pienistä ja keskisuurista yrityksistä seuraavaan kokoluok-

kaan, suuryrityksiin. (Holopainen ym. 2008, 118) 

Finnveran Investointi- ja käyttöpääomalainoissa toimialakenttä on sama kuin 

kahdessa aikaisemmassa Finnveran tuotteessa. Myös Investointi- ja käyttöpää-

omalainoihin on mahdollista saada Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Tuet 

näkyvät velalliselle edellä mainituin korko- ja takausprovisiotukien muodossa. 

Finnvera toimii yleensä myöntämissään investointi- ja käyttöpääomalainoissa 

osarahoittajana ja lainamäärä vaihtelee tilannekohtaisesti. (Varsinais-Suomen 

TE-Keskus 2002, 22) Lainalla voi olla kaksi erilaista korkoa. Lainan korko voi 

olla sidottu viitekorkoon, joka on jokin julkisesti noteerattu korko, esimerkiksi 

Euribor-korko. Toinen vaihtoehto on kiinteä korko, mikä tarkoittaa, että korko 

pysyy aina samana. Korkoon kuitenkin vaikuttaa, riippumatta koron muodosta, 

yrityksen kannattavuus ja taloudellinen asema, toiminnallinen riski sekä lainan 
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saamiseksi annettu vakuus ja sen arvioitu reaaliarvo. Laina aika on yleensä in-

vestointi- ja käyttöpääomalainan kohdalla 3-15 vuotta riippuen täysin investoin-

nin luonteesta ja koosta riippuen. (Holopainen ym. 2008, 112) 
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4 HAASTATTELUT 

4.1 Toimeksiantoyrityksen haastattelu 

Opinnäytetyössä haastattelumuodoksi valittiin teemahaastattelu. Haastattelin 

yrityshaastattelussa hallituksen puheenjohtajaa 16.3.2013, joka on myös yksi 

toimeksiantoyrityksen perustajista. Toimeksiannon antanut yritys on vastaperus-

tettu osakeyhtiö, jota tässä opinnäytetyössä kutsutaan lyhyemmin nimellä Yritys 

X. Yritys X:llä ei ole aiempaa liiketoimintaa, vaan se on nimenomaisesti perus-

tettu tulevaa yrityskauppaa silmällä pitäen. Osakkaita Yritys X:ssä on kolme ja 

heistä kaksi Yritys X tulisi työllistämään kaupan onnistuessa. Hallituksen pu-

heenjohtaja on toiminut yrittäjänä jo pitkään erilaisten yritysten parissa ja siksi 

hänellä on laajalti kokemusta yrittäjyydestä. Sitä vastoin toiset kaksi muuta osa-

kasta ovat uusia yrittäjiä. Yritys X käy neuvotteluita ostokohteena olevan Yritys 

Y:n edustajien kanssa. Hallituksen puheenjohtajan mukaan tilanne on vielä al-

kuvaiheessa, sillä kauppahinnasta ei olla vielä aivan yksimielisiä eikä eri rahoi-

tusvaihtoehtoja ole vielä tarkasteltu lähemmin.  

Haastattelun mukaan optimaalisin rahoitusjärjestely Yritys X:lle olisi mahdolli-

simman laaja ulkopuolinen rahoitus menettämättä kuitenkaan omistuskantaan-

sa yrityksestä. Kauppahinnan suuruuden takia oma pääoma tulee olemaan eu-

romääräisesti suuri, vaikka prosentuaalisesti se voikin jäädä pieneksi. Siksi Yri-

tys X toivoo laajaa rahoituskantaa eri rahoittajilta. Yritys X ei ole ollut yhteydes-

sä rahoituslaitoksiin, joten rahoitustarjouksista saati lainanehdoista ei ole vielä 

käsitystä tässä vaiheessa.  

Yritys X:n mukaan oman pääoman sijoitus tulee jäämään 10- 15 prosentin tie-

noille kauppahinnan suuruuden vuoksi. Vakuutena kaupalle tulisivat toimimaan 

hallituksen puheenjohtajan mukaan osakkaiden henkilökohtaiset omaisuudet 

sekä ostettavan yrityksen kiinteistö ja irtaimisto.  

Haastattelun mukaan Yritys X:n osakkaat ovat miettineet pitkällisesti Yritys Y:n 

sijoittumista markkinoille. Yritys Y toimii maantieteellisesti hyvällä, mutta haas-
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tavalla seudulla, jossa kilpailijat ovat vähissä eli markkinaosuus Yritys Y:llä on 

suuri. Yritys Y:llä on aikaisempien tilinpäätöstietojen mukaan vakaa ja tuottoisa 

historia, jossa ei ole maksuhäiriöitä. Yritys Y:n toiminta on kasvanut tasaisesti ja 

haastateltu hallituksen puheenjohtaja uskoo samansuuntaiseen kehitykseen 

markkinaosuuden kasvaessa yhä edelleen. 

4.2 Pankki O:n haastattelu  

Saadakseni opinnäytetyöhön yritysrahoituksen ammattilaisen mielipiteen ja nä-

kemyksen kävin haastattelemassa Pankki O:n yrityspankin palvelupäällikköä 

12.4.2013. Myös tämä haastattelu tehtiin teemahaastatteluna. Haastattelun ta-

voitteena oli saada käsitys yritysrahoituksesta pankin näkökulmasta ja tätä kaut-

ta antaa valmiuksia toimeksiantoyritykselle parempaan rahoitusprosessiin.  

Haastateltavan mukaan lainanhakijan tulee aina valmistautua hyvin yrityslaina-

neuvotteluun, sillä ilman asianmukaisia toimia prosessi ei lähde käyntiin. Rahoi-

tusta hakevan tahon tulee myös tiedostaa yrityskaupan pitkäkestoinen luonne. 

Ajallisesti yrityskauppa voi kestää kuukausista vuosiin ja näin ollen myös yritys-

kaupan kohde elää alituisesti. Rahoitusta hakevalla yrityksellä on hyvä olla mu-

kanaan jo ensimmäisessä tapaamisessa liiketoimintasuunnitelma ja selvitys 

oston muodosta. Kaupan kohteella on suuri merkitys, sillä ostetaanko koko 

osakekanta vai vain liiketoiminta. Osakekannan oston ja liiketoimintakaupan 

erona on, että liiketoimintaa ei yksityishenkilö voi ostaa, vaan ostajana pitää 

aina olla y-tunnuksella toimiva yritys. Osakekannan voi taas ostaa myös yksityi-

nen henkilö, sillä tällöin ostetaan koko yritys y-tunnuksineen. Rahoitettavan yri-

tyksen täytyy myös miettiä valmiiksi lainan vakuuksia ja rahoituksen rakennetta. 

Rahoitusprosessi lähtee varsinaisesti käytännössä käyntiin, kun kauppaosapuo-

let ovat päässeet hinnasta sopuun ja jo aiemmin mainitut dokumentit on toimi-

tettu pankille. Pankki voi kuitenkin ottaa kauppahintaan kantaa, jos saatujen 

arvonmääritelmien mukaan hinta on liian korkea. Pankki arvioi kauppahinnan 

substanssihinnan, omaisuuden ja taseen perusteella muodostuva hinta, ja tuot-

toarvion perusteella. Joissain tapauksissa pankki voi tehdä yhteistyötä Suomen 
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Yrityskaupat Oy:n kanssa pienempien yritysten tai yhtiöiden arvonmäärityksis-

sä.  

Prosessin käynnistyttyä rahoitettavan yrityksen edustajat ja pankin toimihenkilöt 

istuvat saman pöydän ääreen ja tarvittaessa mukaan otetaan myös muita rahoi-

tusosapuolia, esim. Finnvera. Yhdessä osapuolet laativat rahoitussuunnitelman, 

johon rahoitettavan osapuolen tulee vielä toimittaa tilinpäätökset aikaisemmilta 

vuosilta, jos niitä on olemassa ja tiedot olemassa olevista vakuuksista. Kaikkien 

materiaalien pohjalta pankki tekee oman yritystutkimuksensa, jossa tehdään 

ennusteet tulevaisuuteen, kirjoitetaan sanallinen analyysi. Yritystutkimuksen 

tärkeänä osana toimii myös yrittäjän tai yrittäjien haastattelu. Haastateltavan 

mukaan yrittäjän haastattelulla voi olla isokin merkitys rahoituspäätöksen kan-

nalta. Nämä muodostavat yrityksen luottokelpoisuusarvion. Pankin ja Finnveran 

yritystutkimukset ovat hyvin samankaltaisia, vaikka painotuseroja saattaa olla. 

Yritys X:n lainoittaminen 

Pankki O:n haastattelussa haastateltavalle oli toimitettu ennakkoon perustiedot 

tutkimuksen kohteena olevasta yrityskaupasta, jotta saataisiin syväluotaavam-

pia vastauksia kysymyksiin. Yritys X:n tulee toimittaa liiketoimintasuunnitelma, 

jossa selvitetään kattavasti tulevaisuudensuunnitelmat, kilpailijat, markkina-

osuus ja markkinastrategia. Lisäksi pankille on selvitettävä tarkoin millaiseen 

maksutapaan ja -aikatauluun Yritys X on valmistautunut. Yrittäjän tulee myös 

antaa alustava selvitys suunnitellusta kaupan etenemisestä ajallisesti ja ar-

viodokumentit kaikista vakuutena käytettävistä kohteista. Haastateltavan mu-

kaan hyvin tehdyllä liiketoimintasuunnitelmalla on luottamusta herättävä vaiku-

tus, koska tästä nähdään rahoitusta hakevan paneutuminen ja sitoutuminen 

rahoitushankkeeseen. Tämä taas lisää uskoa luoton takaisinmaksukykyyn. Yri-

tys X:n täytyy myös toimittaa tiedot omasta omitusrakenteesta ja ostokohteena 

olevan yrityksen tulevasta rakennejärjestelystä. Luonnollisesti yrityskauppahinta 

on tärkeänä osana rahoitusneuvottelua ja siksi pankki vaatii myös dokumentteja 

kauppahinnan oikeaksi todentamiseen.  
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Haastateltavan mukaan rahoitusvaihtoehtoja on yhtä monta kuin on tapausta-

kin, mutta Yritys X:n kohdalla lähdettäisiin alustavasti keskustelemaan oman 

rahoituksen osuudesta yrityskaupasta. Finnveran rahoitustuotteet ovat yleisiä ja 

usein pakollisiakin yrityskauppatilanteissa. Finnveran yrittäjälaina on mahdolli-

nen rahoitusjärjestely silloin, kun lainanhakijana on yksityinen henkilö. Yrittäjä-

laina soveltuu erinomaisesti yrittäjän omarahoitusosuudeksi yrityskaupassa. 

Finnvera-takaus sitä vastoin sopisi hyvin ja haastateltavan mukaan se olisi ai-

noa tapa saada kerättyä vakuuksia kasaan. Finnveran myöntämä Investointi- ja 

käyttöpääomalaina soveltuu moneen eri tarkoitukseen. Sitä voidaan muun mu-

assa myöntää yritykselle omistajanvaihdoksen rahoitukseen. Näin ollen Inves-

tointi- ja käyttöpääomalaina sopisi hyvin osarahoitukseksi. Päärahoittajana toi-

misi pankki ja mahdollisesti Yritys X:n tulisi kerätä vielä muun tahon antamaa 

vieraan pääoman ehtoista lainaa kauppahinnan kokoon saamiseksi. 

Pankki O:n haastattelussa haastateltava korosti yrittäjän henkilökohtaisia omi-

naisuuksia. Aiemmin todettiin, että rahoitushaastattelulla on melko suuri merki-

tys rahoituspäätöksen kannalta. Haastattelussa kiinnitetään huomiota hakijan 

kykyyn hoitaa liiketoimintaa menestyksellisesti. Haastattelussa pyritään selvit-

tämään, onko hakijalla aikaisempaa kokemusta alalta tai onko hän toiminut ai-

kaisemmin yrittäjänä. Henkisten ominaisuuksien lisäksi tarkastellaan yrittäjän 

taloudellista tilannetta. Taloudellisen tilanteen arvioiminen on tärkeää, koska 

hyvin usein aloittava tai ostettava yritys tarvitsee lisäinvestointeja ja niihin vas-

taavasti lainaa. Tällöin on tärkeää laskea vakuudet ja laina tavalla, jossa yrittä-

jälle jää vielä vakuuksia puskuriksi lisälainalle. Vaikka Yritys X:n hallituksen pu-

heenjohtaja onkin toiminut jo pitkään yrittäjänä eri yrityksissä ja näin täyttää 

”lainaneuvottelun henkisiltä vaatimuksiltaan” rahoitukselle asetetut vaatimukset, 

niin Yritys X:n osakkaiden tulee tarkasti miettiä erilaisia vakuusmuotoja ja -

järjestelyjä, jotta puskuri mahdollisille lisäinvestoinneille syntyy.  Jos kuitenkin 

yritys päätyy tilanteeseen, jossa vakuudet on käytettävä loppuun kauppahinnan 

täyttävän lainan saamiseksi, niin pankin kanssa pystyy keskustelemaan lyhen-

nysvapaasta lainan alkuvaiheeseen. Yleensä yrityslainoihin on vakiintunut kuu-

kausittain maksettava tasalyhenteinen lyhennystapa. Haastattelun mukaan on 

tavallista, että yrityslainoihin annetaan esim. yksi vuosi lyhennysvapaata laina-
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ajan alussa. Takaisinmaksuohjelma laaditaan aina yrityksen maksukyvyn mu-

kaisesti, mikä palvelee molempia osapuolia. Haastateltava näkee Yritys X:n 

kohdalla ensimmäisen vuoden lyhennysvapaan mahdollisena ja jopa tärkeänä. 

Kauppahinnan suuruuden takia riittävien vakuuksien järjestäminen on vaikeaa, 

saati sitten ylimääräisten vakuuksien järjestäminen yllättävien menojen varalle. 

Näin ollen juuri vuoden lyhennysvapaa toisi varmasti toivottavaa taloudellista 

puskuria uuden yrityksen käynnistämiseen ja mahdollisien uusien investointien 

aiheuttamiin kustannuksiin. 

Yrityskaupan rahoittaminen vaatii aina ostavalta yritykseltä tai yksityiseltä osta-

jalta omarahoitusosuuden. Yrityskauppaa rahoittaessa eri rahoituslaitoksilla on 

omat vaatimukset omarahoitusosuuden suhteen. Riittävä omarahoitusosuus 

määräytyy aina tapauskohtaisesti, mutta yleisesti omarahoitusosuus on 10-40 

prosenttia kauppahinnasta. Yritys X:n tapauksessa kolmen osakkaan tulisi sijoit-

taa omaa pääomaa 350 000-500 000 euroa riippuen kauppahinnasta ja pankin 

rahoituspäätöksestä. Luonnollisesti omarahoitusosuuskin saa olla lainarahaa, 

tosin henkilökohtaista. Yritys X:n kohdalla olisi varmasti järkevää rahoittaa osa 

vaadittavasta omarahoitusosuudesta juuri lainarahalla. 

Yritys Y:n omistuksen siirtymäajalla tai Yritys Y:n vanhojen omistajien toimin-

nassa rinnalla pysymisellä ei ole suoranaisesti merkitystä lainaneuvotteluihin. 

Vanhan omistajan mukana olo kuitenkin vahvistaa omistajanvaihdoksessa on-

nistumista ja luo näin luottamusta rahoittajille. Luonnollisesti vanhan omistajan 

rinnalla olo vaikuttaa omistajanvaihdokseen positiivisesti, sillä näin mahdollinen 

asiakaskunta saadaan käytyä läpi ja työntekijät vakuutettua töiden jatkumisesta. 

Jatkuvuus liiketoiminnassa takaa lainan takaisinmaksun ja näin positiivinen vai-

kutus ilmenee lainaneuvotteluissa. Yritys X:n kohdalla olisi ensisijaisen tärkeää 

saada vanha omistaja toimimaan rinnalla, sillä asiakaskunta on hyvin vakiintu-

nut alueella.  

Yleisesti vakuudet ovat aina yritysrahoituksen keskiössä yrityskauppaa tehtäes-

sä. Kuten aiemmin on jo mainittu, että Yritys X:lle riittävien vakuuksien keräämi-

nen on avainasemassa yrityskaupan toteutumisen kannalta. Haastateltavan 

mukaan Yritys X:n tulee hankkia 100 prosentin vakuudet rahoitettavalle ra-
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hasummalle. Yritys X:n tapauksessa yrityskiinnitys on alle 10 prosenttia yritys-

kiinnityskelpoisen omaisuuden käyvästä arvosta. Liiketoimintaa ostettaessa os-

tajalla on mahdollista rajata kaupan kohdetta halutunlaiseksi. Näin ollen ostaja 

voi esimerkiksi jättää liiketoimintaa ostaessaan kiinteistöt yrityskaupan ulkopuo-

lelle. Yritys X:n kohdalla yrityskauppaan kuitenkin kuuluisivat kaikki kiinteistöt, 

joten myös ostettavat kiinteistöt toimisivat rahoitusosuuden vakuutena. Ostetta-

vien kiinteistöjen vakuusarvo voi maksimissaan olla 60 prosenttia käyvästä ar-

vosta. Kiinteistöjen arviointiin vaaditaan aina kiinteistövälittäjän arviokirja. Han-

kalammissa tapauksissa voidaan käyttää teollisuuskiinteistöihin erikoistunutta 

kiinteistövälittäjää, jotta arvio olisi varmasti oikein. Ostokohteena olevan Yritys 

Y:n sijainti vaikuttaa merkittävästi vakuusarvoon ja pankin mukaan vakuusarvo 

jää kauaksi maksimiprosenteista. Myös Finnveran myöntämä takaus tulisi täy-

dentämään Yritys X:n vakuusrepertuaaria.  

Haastateltava antaa yleisesti yritysrahoitusta hakevalle ohjeeksi miettiä tarkasti 

yrityskauppaa prosessina ja pohtia myös kauppakohteen tulevaisuuden näky-

miä. Eduksi ovat myös kaikki kirjalliset dokumentit yrityskauppaan liittyen sekä 

kirjalliset selvitykset mietteistä ja pohdinnoista, jotka liittyvät tulevan yrityksen 

menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Mitä kattavammat selvitykset 

ovat, sitä vakuuttavamman kuvan se antaa rahoittajalle yrityskaupan onnistumi-

sesta. Samalla kattavasti tehty hakemus helpottaa rahoituslaitoksen selvitystyö-

tä ja näin ollen asiat liikkuvat helpommin eteenpäin. Kattavassa rahoitushake-

muksessa rahoitusta hakeva osapuoli on jo valmiiksi selvittänyt kiinteistövälittä-

jän kanssa yhdessä kiinteistöjen vakuusarvot ja näin rahoitushakemuksen liit-

teenä ovatkin kiinteistövälittäjän arviokirjat. 

4.3 Yritysrahoituksen hakeminen Yrityksessä X 

Haastattelun pohjalta Yritys X:n tulee ensi töikseen päästä yhteisymmärrykseen 

hinnasta Yritys Y:n omistajien kanssa. Kun hinta on saatu selvitettyä kunnolla ja 

Yritys Y:n irtaimisto ja kiinteistöt arvioitu yhdessä kiinteistövälittäjän kanssa on 

aika neuvotella rahoittajien kanssa. Yritys X:n pitää toimittaa liiketoimintasuunni-
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telma, todistukset käytettävistä vakuutuksista yhdessä muiden dokumenttien 

kanssa pankille jo tässä ensimmäisessä lainaneuvottelussa. Kehotan Yritys X:n 

edustajia panostamaan vahvasti liiketoimintasuunnitelmaan näinä taloudellisesti 

epävakaina aikoina. Rahoitus on tänä päivänä monen mutkan takana ja riskipi-

toisia sijoituskohteita rahoituslaitokset karttavat. Siksi Yritys X:n tulisikin lisätä 

luottamustaan rahoittajiin kattavalla liiketoimintasuunnitelmalla. 

 Pankin edustaja kehotti haastattelussa yleisesti rahoitusta hakevia yrityksiä 

olemaan jo rahoitusprosessin alkuvaiheessa yhteydessä Finnveraan. Finnvera 

tarjoaa selvitykset heidän eri tuotteistaan ja samalla sieltä saa hyvät neuvot lii-

ketoimintasuunnitelman laatimiseen ja muihin rahoitusprosessin ongelmakoh-

tiin. Suosittelisin myös Yritys X:lle yhteydenottoa lähimpään Finnveran toimis-

toon, josta yritys saisi tarvitsemansa avut ja neuvot. Yrittäjähaastattelun merki-

tystä haastateltava korosti merkittävästi ja näin ollen myös Yritys X:n tulisi pa-

neutua siihen ja pohtia esille nostettavia asioita. Näitä voisivat olla esim. halli-

tuksen puheenjohtajan pitkä ura yrittäjänä ja muiden osakkaiden vahva koulu-

tustausta.  

Yrityskauppa on valtava sijoitus, johon sisältyy aina tuntemattomia muuttujia ja 

sitä kautta mahdollisia ongelmia. Tehokas muuttujien ja mahdollisten ongelmien 

poistaja on entisen omistajan liiketoiminnassa rinnalla olo jonkin aikaa. Riippuen 

yrityksen koosta tai asiakaskunnan laajuudesta, rinnalla olo voi olla tarpeellista 

melko pitkäänkin. Näin on myös Yritys X:n kohdalla, sillä niin kuin aikaisemmin 

mainittua, asiakaskunta on vakiintunut ja ala on uusi aloittaville yrittäjille. Suu-

ressa muutoksessa on ensisijaisen tärkeää myös tehdä asiat selviksi työnteki-

jöiden kanssa, jotta muutos kävisi mahdollisimman helposti. Pankin edustajan 

mukaan aloittavalle yrittäjälle alku on aina tien etsimistä ja uuteen totuttelemis-

ta. Usein alku voi olla myös taloudellisesti hankala. Yritys Y:n kauppahinta tulee 

olemaan iso Yritys X:n kannalta ja siksi taloudellinen sitoutuminen tulee ole-

maan kaikilla osakkailla henkilökohtaisesti suurta. Vakuuksien kerääminen te-

kee lisärahoituksen lähes mahdottomaksi ja siksi lyhennysvapaa on juuri Yritys 

X:n kohdalla ensisijaisen tärkeää. Taloudellinen puskuri loisi turvaa mahdollis-

ten investointien tai kulujen kohdalla. Pankin edustaja painotti haastattelussa, 
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että on molemminpuolinen etu, jos laina pystytään maksamaan takaisin. Siksi 

onkin suotavaa, että ainakin keskustellaan lyhennysvapaasta lainakauden al-

kuun. Tämä on mielestäni yksi harvoista tavoista luoda taloudellista turvaa Yri-

tys X:lle odottamattomien menojen kannalta ja siksi suosittelen lyhennysvapaa-

ta.  

Pankin edustajan mukaan hän ei näe varsinaisia ongelmia Yritys X:n rahoitta-

miselle. Haastateltavan mukaan riittävien vakuuksien haaliminen on vaikeaa 

riippuen haluaako osakkaat käyttää vakuutena omaa henkilökohtaista omai-

suuttaan. Haastateltavan mukaan isoa roolia näyttelevät myös Finnveran toimi-

henkilöt, sillä he arvioivat myös aina tapauskohtaisesti hakemukset. Finnvera-

takauksen suuruus näyttelee merkittävää osaa yrityskaupassa ja näin ollen voi 

kaataa koko rahoitusprosessin.  

Jos laina myönnettäisiin, laina olisi haastattelun mukaan vallitsevia käytäntöjä 

noudattava. Laina-aika tulisi olemaan noin 10 vuotta pitkä ja lyhennystapa tulisi 

olemaan tasalyhenteinen. Myös yrityslainoissa on mahdollista sopia korkokatto 

ja haastateltava suositteli esimerkiksi viiden vuoden korkokattoa lämpimästi, 

vaikka tämä tarkoittaakin tällä hetkellä korkotasoa korkeampaa korkoa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yrityskauppa on aina pitkä prosessi ja sitä kautta myös yritysrahoitusta hakevan 

tulee valmistautua pitkäjänteiseen toimintaan. Yrityskauppa elää jatkuvasti kau-

panvalmistelun aikana ja näin ollen vaikeuttaa myös rahoituksen laadintaa. Jo 

pelkästään talouden heilahtelut tai ostettavan yrityksen kilpailukyvyn heikenty-

minen vaikuttavat voimakkaasti kauppahintaan ja näin myös yritysrahoitukseen. 

Muuttujana voi myös olla kauppakohteen määrittely. Liiketoimintaa ostettaessa 

ostaja ja myyjä rajaavat kaupan koskemaan vain haluttua liiketoiminnan osaa. 

Keskustelu ostokohteesta voi helposti viivästyttää kaupantekoa pitkästikin. On 

siis todella tärkeää, että myyjä ja ostaja tiedostavat omistajanvaihdoksen pitkä-

kestoisuuden, jotta turhilta yllätyksiltä säästyttäisiin. 

Rahoitusta hakiessa on täysin selvää, että yrityksen taloudelliset edellytykset 

ovat ensisijaisia rahoituksen mahdollistamiseksi. Ostavan yrityksen tulee olla 

taloudellisesti terve ja maksukyvyn riittävä. Aloittavalla yrityksellä, kuten toimek-

siantoyritys Yritys X:llä, on taas oltava selkeä omarahoitusosuus ja riittävät va-

kuudet tarvittavalle rahoitukselle. Haastattelussa ja teoriaosassa mainittuja liike-

toimintasuunnitelmaa ja yrittäjähaastattelua en voi kuitenkaan olla nostamatta 

esiin tässä johtopäätöksiä käsittelevässä osiossa. 

Liiketoimintasuunnitelma on hyvä olla aina rahoitushakemuksen liitteenä. Finn-

vera taas edellyttää selkeää liiketoimintasuunnitelmaa jo pelkästään rahoitus-

hankkeen mahdollistamiseksi. Pankki O:n edustajaa haastatellessa selvisi kui-

tenkin liiketoimintasuunnitelman merkitys rahoitushankkeen onnistumiselle. 

Haastateltava painotti hyvin laaditun ja kattavan liiketoimintasuunnitelman mer-

kitystä merkittävästi. Haastateltavan mukaan hyvin tehty ja pohdittu liiketoimin-

tasuunnitelma antaa rahoittajalle heti selkeän kuvan rahoitettavasta kohteesta 

ja näin myös helpottaa rahoittajan selvitystyötä. Samalla liiketoimintasuunnitel-

ma luo rahoittajaan uskoa koko prosessin onnistumiseksi, koska rahoitusta ha-

keva on jo miettinyt pitkällisesti eri ongelmakohtia ja yrityksen tulevaisuutta mo-

nesta eri näkökulmasta. Kuten todettua hyvin tehdyllä liiketoimintasuunnitelmal-
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la ei ole teoriassa niinkään merkitystä rahoitushankkeelle, mutta käytännössä 

voi olla paljonkin, kun kyseessä on henkilöiden tekemät rationaaliset päätökset.  

Haastattelussa selvisi myös yrittäjähaastattelun olennainen merkitys rahoitus-

päätöksen antamisessa. Yrittäjähaastattelun perimmäinen idea on selvittää, että 

onko tulevalla yrittäjällä tarvittavia ominaisuuksia yrittäjäksi. Haastateltavan mu-

kaan jokaisesta ei ole yrittäjäksi, sillä yrittäjyys vaati henkilöltä tietynlaisia luon-

teenpiirteitä, taloudellista sitoutumiskykyä sekä alalle tarvittavia taloudellisia 

tietoja ja taitoja. Yrittäjyyskokemus on myös yksi seikka, joka arvostetaan kor-

kealle haastattelussa. Kaikki nämä ominaisuudet eivät myöskään teoriassa 

kaada rahoitushanketta, mutta vaikuttavat merkittävästi tilanteessa, jossa rahoi-

tuspäätöstä joudutaan pohtimaan tarkasti.  

Teoriaosan ja Pankki O:n haastattelun pohjalta ensimmäisenä toimena Yritys 

X:n tulisi ottaa yhteyttä lähimpään Finnveran konttoriin. Finnvera tarjoaa ohjaus-

ta yritysrahoituksen kysymyksiin ja neuvontaa tarvittavien dokumenttien laadin-

taan, joihin Yritys X:n tulee kiinnittää erityistä huomiota. Finnverasta Yritys X:n 

tulisi opinnäytetyön pohjalta hakea investointi- ja käyttöpääomalainaa, joka 

muodostaisi osan rahoituksesta pankkilainan kanssa. Osakkaiden tulisi hakea 

Finnveran yrittäjälainaa, jolla osakkaat pystyisivät suorittamaan omarahoi-

tusosuuden, jonka Finnvera ja pankki vaativat. Pankkilaina muodostaa merkit-

tävimmän osan kokonaisrahoituksesta ja sen mahdollistamiseksi Yritys X:n tulisi 

vielä hakea Finnvera-takausta pankin mahdollisesti myöntämälle yrityslainalle. 

On selvää, että Finnvera-takaus ei riitä pankille ja näin ollen Yritys X:n tulisi 

hankkia arviokirjat yrityskiinnityksen alaisesta omaisuudesta ja mahdollisesti 

kauppaan kuuluvista teollisuuskiinteistöistä. Myös osakkaiden pitäisi hakea Yri-

tys X:n tapauksessa arviokirjat kiinteistövälittäjältä arviokirjat henkilökohtaisista 

omaisuuksista vakuuksien riittävyyden takaamiseksi. 
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Haastattelut 
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Yritys X:n hallituksen puheenjohtajan 
haastattelulomake 

1. Mikä on Yritys X:n toiminnallinen historia?  

a) Millainen on Yritys X:n omistuskanta? 

b) Kuinka monta osakasta Yritys X tulee työllistämään mahdollisen kaupan jäl-

keen? 

2. Mikä olisi optimaalisin rahoitusjärjestely Yritys X:lle? 

3. Onko Yritys X ollut yhteyksissä rahoituslaitoksiin? Jos on ollut, niin millaisia 

lainaehtoja tarjouksissa on esitetty? 

4. Kuinka suuri on osakkaiden omarahoitusosuus kauppahinnasta? 

5. Mitä ovat Yritys X:n vakuudet? 

6. Onko tarkoituksena pitää yrityksen ja henkilöiden omaisuudet erillään va-

kuusmielessä? 

7. Mikä on ostettavan yrityksen 

a) markkinatilanne? 

b) kilpailijatilanne? 

c) strategia? 

d) toiminnallinen ja tuloksellinen historia? 

e) kauppahinta? 
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Pankki O:n Yrityspalveluiden palvelupäällikön 
haastattelu 

Yleisiä kysymyksiä koskien yritysrahoitukseen: 

1. Millaisin toimin lainanhakijan tulee valmistautua yrityslainaneuvotteluun? 

2. Miten rahoitusprosessi toimii käytännössä? 

3. Mitä dokumentteja yrittäjän pitää tuoda yrityslainaneuvotteluun? 

4. Miten yrityskaupan kohteen arvo määritellään pankissa? 

5. Millainen on pankin yritystutkimus rahoitusta hakiessa? 

6. Vastaako Finnveran yritystutkimus pankin omaa? 

7. Voiko yritys hyödyntää monia erilaisia finnveran lainapalveluita samaan yri-

tysostoon? 

 

Case-kysymykset: 

1. Mitä rahoitusvaihtoehtoja on tutkimuksen kohteena olevalla yrityksellä? 

2. Mitä dokumentteja ja missä laajuudessa yrittäjän tulee toimittaa pankille ra-

hoituksen mahdollistamiseksi?  

3. Mitä vaaditaan yrittäjiltä/omistajilta henkilökohtaisesti yrityslainan saamisek-

si? Miten vaikuttavat mahdolliset luottomerkinnät omistajan/omistajien joukos-

sa? 

4. Onko yrityslainoissa jokin vakiintunut lyhennystapa? 

5. Millä ehdoin voidaan myöntää case -yritykselle lyhennysvapaata lainan al-

kuun, jotta liiketoiminta saadaan alkuun? Onko tavanomaista? 

6. Onko pankin kannalta merkitystä, että osallistuuko yrittäjä omalla omaisuu-

dellaan yrityskaupan suorittamiseen?  
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7. Voiko kaupan rahoittaa kokonaan vieraalla rahoituksella, joka tulee osakeyh-

tiön nimiin? 

8. Onko omistuksen siirtymäajalla ja vanhan omistajan toiminnassa rinnalla py-

symisellä merkitystä lainaehtoihin? 

9. Voiko yrityskiinnityksen, kiinteistön vakuusarvon ja Finnvera -takauksen las-

kea yhteen? Jos voi, niin voiko näiden yhteinen vakuusarvo ylittää 70 % tai jopa 

mahdollisesti olla 100%? 

9. Mitä jos ostava yritys toimii ulkomailla? Onko tällä vaikutuksia rahoituksen 

saamiseen Suomesta, jos on niin millaisia? 

10. Millainen olisi nyt case – kaupassa yleinen toimintapa ja ratkaisu rahoitus-

hakemukselle? 

11. Millaiset neuvot antaisit yrittäjälle, joka on hakemassa lainaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


