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• Suomen suurimpana rahoittajana 
kannamme vastuumme suomalaisten 
yritysten taloudellisesta tilanteesta.

• Asiantuntijamme ovat käytössäsi ja 
auttavat yritystäsi löytämään sopivat 
ratkaisut poikkeuksellisen kriisin 
keskellä.

• OP Pohjois-Karjalan asiantuntijoiden 
suorat yhteystiedot 
https://www.op.fi/web/op-pohjois-
karjala/yrityspalvelun-henkilot

Autamme yrityksiä koronatilanteessa

© OP Ryhmä



Miten tilanteessa kannattaa toimia?

• Ole hyvissä ajoin yhteydessä rahoittajiin
• Pohdi tarvittavia sopeuttamistoimia yrityksen sisällä
• Ole yhteydessä vuokranantajaan ja neuvottele mahdollisista joustoista
• Neuvottele tarvittaessa laskuttajien kanssa maksuajoista
• Hae joustoa verojen ja työnantajamaksujen aikatauluihin
• Hyödynnä avustusmahdollisuudet

• Yrittäjä, hyödynnä myös henkilökohtaisen talouden joustomahdollisuudet ajoissa ja 
kannusta myös työntekijöitä siihen



Edellytykset järjestelyille

• Rahoittajien tavoitteena on ylläpitää yritysten elinkelpoisuutta kriisin ajan osana muita 
sopeuttamistoimia ja oletuksena on, että yrityksen liiketoiminta palautuu kriisin 
jälkeen sitä edeltävälle tasolle

• Normaalit luotonmyöntökriteerit edelleen voimassa sekä pankeissa että Finnveralla
• Yhtiön on kyettävä selviytymään luotoista myös kriisin jälkeen: luoton määrän ja 

maksuajan oikein mitoittaminen tärkeää

• Autamme mielellämme rahoitusratkaisuiden suunnittelussa!



Yrityslainan lyhennysvapaa



Näin haet lyhennysvapaata yrityslainaan
• Voit hakea lyhennysvapaata nykyiselle yrityslainallesi helposti 

verkossa 3 tai 6 kuukaudeksi.
• Lyhennysvapaan ajalta maksat pelkkää korkoa ja 

lainanhoitokustannukset.
• Saat tiedon lyhennysvapaasta verkkopankkiin tai postitse.
• Muissa maksusuunnitelman muutoksista kannattaa olla 

yhteydessä omaan osuuspankkiisi.

https://www.op.fi/yritykset/rahoitus/yrityksen-
lyhennysvapaan-hakeminen



Maksuohjelmien muutokset: leasing- ja 
investointirahoitus
• Pääsääntöisesti maksusuunnitelman muutokset 3 tai 6 

kuukaudeksi.
• Ole yhteydessä oman alueesi rahoitusyhtiöpalveluiden 

asiantuntijaan tai valtakunnallisiin palvelunumeroihin:
• Investointirahoitussopimusten lyhennysvapaapyynnöt 

numerosta 010 252 1020 tai kohderahoitus@op.fi
• Leasingsopimusten lyhennysvapaapyynnöt 010 252 5594 tai 

kohderahoitus@op.fi
• Ajoneuvojen osamaksusopimusten lyhennysvapaapyynnöt 

numerosta 010 252 5843 tai sähköpostilla 
maksuohjelmanmuutokset@op.fi



Rahoitusratkaisut
käyttöpääoman tarpeeseen



Yrityslaina • Laina-aika yleensä 3–5 vuotta.
• Voit hyödyntää 6 kuukauden lyhennysvapaata 

tarvittaessa myös uusissa lainoissa.

Rahoituslimiitti  • Hyvä vararahasto puskuriksi 
kassavajeen mahdollisesti yllättäessä.

• Limiitistä voi nostaa 1–12 kuukauden pituisia lainoja.
• Nostot joustavasti verkkopalvelusta, ei erillisiä allekirjoituksia.

Luotollinen
yritystili 

• Hyvä puskuri pienissä käyttöpääomatarpeissa
• Mahdollistaa joustavan maksuliikenteen luoton

puolelta.
 



• Voit lähettää rahoitushakemuksen kätevästi verkossa. Hakemus 
ei sido rahoituksen ottamiseen.

• Asiantuntijamme ovat yhteydessä hakemuksen 
vastaanottamisen jälkeen.

• Teemme yrityksellesi rahoitustarjouksen. Laskemme parhaan 
rahoitustarjouksen aina tapauskohtaisesti.

Näin haet rahoitusta yrityksellesi

www.op.fi/yritykset/rahoitus/yritysrahoitus



Finnveran takaustuotteet



Alkutakaus
• Auttaa uusia pk-yrityksiä 

saamaan rahoitusta 
pankista.

• Takausosuus voi olla 
enintään 80 prosenttia. 
Alkutakauksen määrä voi 
olla 10 000–80 000 
euroa. 

• Yrityksen pääosakkailta 
vaaditaan omavelkaisia 
erityistakauksia

• Oma pankkisi hakee 
takausta puolestasi.

Pk-takaus
• Yli kolme vuotta toimineille 

kasvuhakuisille ja 
luottokelpoisille pk-
yrityksille.

• Takausosuus on aina 80 
prosenttia.

• Takauksen määrä on 
10 000–120 000 euroa.

• Oma pankkisi hakee 
takausta puolestasi.

Finnvera-takaus (Fast Track)
• Käyttöpääomatarpeiden 

rahoittamiseen, jos 
Finnveran alkutakaus tai 
pk-takaus eivät sovellu 
esimerkiksi määrältään.

• Takausosuus max 80%, 
soveltuu 150 000–1 000 
000 euron suuruisen 
velkakirjaluoton 
takaamiseen.

• Neuvottele luotosta ensin 
pankkisi kanssa, ja hae 
takausta tämän jälkeen 
verkosta.

Finnveran takaustuotteet



Mistä muualta saat apua talouteen
liittyvissä asioissa
• Oman alueesi yritysneuvojat ovat kaikkien yritysten käytettävissä. 
• Business Finland tarjoaa liiketoiminnan kehitysrahoitusta pk- ja midcap-

yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.
• Tutustu Verohallinnon ohjeisiin yrityksille.
• Työ- ja elinkeinoministeriön kysymykset ja vastaukset koronasta ja 

yritysrahoituksesta.
• Tutustu Suomen Yrittäjien tietopakettiin koronasta yrittäjille.



Kysymyksiä



Kiitos osallistumisesta!Kiitos osallistumisesta!


