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Edelleen ja parhaillaan jatkuva talouden laaja taantuma alkoi näkyä jo vuonna 2007 

epävarmuutena, aluksi pieninä, myöhemmin voimistuvina impulsseina monessa asiassa 

ikävään suuntaan. Ja vuoden 2008 aikana yhä useampi joutui havaitsemaan muutosten ja 

supistusten tuulten työntyvän yhä syvemmälle ja laajemmalle talouden hermokeskuksiin 

lamauttaen vähitellen talouden sydänalaa, syvää ydintä eli Yritystä. 

Mistä syntyy keskeisimmän hyödykkeiden ostajien eli kuluttajien palkkatyöllä ansaitsema

ostovoima, jos Yritys voi huonosti ja joutuu vähentämään lopulta jopa ihmisiä. Nyt työpaik- 

koja luova kone yskii ja hoippuu, koska sen varaan ovat niin monet lastanneet liikaa 

kuormaa ja odottaneet siltä yhä enemmän yhä parempaa pitämättä huolta sen talouden 

terveydestä?  

Tämä lehti kertoo jälleen Yrityksistä ja Yrittäjistä, joiden molempien menestyminen ja 

onnistuminen on välttämätöntä, jotta maassa olisi tehtävää työtä, työpaikkoja ja ostovoi- 

maa. Mutta olisiko Yrityksistä tullut pitää huolta jo kauan sitten, kun useat asiat vielä olivat 

paremmin?  

Kuka puhuu Yrityksen puolesta?

Ketkä todella ovat ihan oikeita tekoja tehden pitäneet huolta Yrityksistä, että ne voisivat

hyvin ja voisivat pitää ihmiset töissä?  Kuka on silloin puolustanut Yritystä, kun sen 

kannettavaksi ollaan siirtämässä uusia vaikeasti kannettavia kuormia ja parhaan osan 

arkipäivästä ja parhaasta Yrityksen energiasta vievää byrokratiaa, tai kun sen kannattavuus 

on vaarassa? Oletko sinä ollut kannustamassa Yritystä, jotta se voisi menestyä, jotta se 

kestäisi läpi pitkien lamojen? Onko ylipäätään muotia puolustaa Yritystä? Pitäisikö maahan 

perustaa Yritysasiamies, jolla olisi valtuudet huolehtia Yritysten terveydentilasta, jotta ne 

alkaisivat jälleen voida hyvin? Mutta kuka on Yritys, eihän persoonaa ole olemassakaan?  

Puhutaan uusien työpaikkojen luomisesta, mutta ollaanko tosissaan valmiit antamaan 

Yritykselle paremmat mahdollisuudet menestyä?  Vai onko Yritys sittenkin unohdettu? 

Ketkä ovat todellisia päättäjiä?

Pitäisikö nämä kysymykset osoittaa ensisijassa niille, jotka ovat todellisia päättäjiä ja

vaikuttajia, eli poliitikoille – ensi kuussahan meillä on taas vaalit?

Päätoimittaja
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”On lähes mahdotonta maksaa 
uusia veroja ja muita laskuja, 
kun kaikki rahat menee vanho-
jen velkojen maksuun.”

Valitettavasti tämä on liian monen ulosotto- 

velallisen arkea silloin, kun yritys on joutunut 

pahaan velkakierteeseen. Ensinnäkin, kun 

velka siirtyy ulosottoon, tulevat mukaan kor-

keat perimiskulut ja viivästyskorot. Lisäksi

yrityksen ongelmat heijastuvat ikävällä taval-

la myös yrittäjän henkilökohtaiselle puolelle, 

varsinkin kun yrityksestä ei enää riitä varoja 

yrittäjän oman palkan maksuun. Moni yrittä-

jä sinnitteleekin tässä tilanteessa aivan liian 

pitkään, velkaantuu ja menettää vähitellen 

henkilökohtaista omaisuuttaan ja jopa vaki- 

tuisen asuntonsa. Monesti ennen kuin yrit-

täjä havahtuu hakemaan apua, on ulosotto 

“ULOSOTTOPERINTÄ
VIE YRITYKSEN
MAKSUVALMIUDEN!”
Näin joutuu moni velkaantunut yrittäjä toteamaan

saattanut jo viedä esimerkiksi yrityksen au-

ton tai ilman ennakkovaroitusta tyhjentänyt 

jopa yrityksen pankkitilit.

Onko tällaisessa tilanteessa
sitten enää mitään tehtävissä, 
ulosottohan perustuu lakiin?

”Kyllä ulosoton perimistoimet on mahdollista 

pysäyttää, samoin kuin korkeiden perimisku-

lujen ja viivekorkojen kertyminen, Yritysfak-

tan palvelujen avulla kiireellisissä tapauk-

sissa jopa viikossa”, toteaa controller Jorma 

Turunen. “Tähän pääsy edellyttää vain yhtey-

den ottamista johonkin Yritysfaktan asian-

tuntijoista, minkä jälkeen voidaan jo vaikkapa 

saman päivän aikana suorittaa aluksi maksu-

ton kartoitus ja tämän jälkeen, mikäli halu-

taan, käynnistää ongelmayrityksen talouden 

vakauttaminen”, Turunen jatkaa.

Miten pitkän rauhoitustilan
yritys voi sitten saada?

Periaatteessa yritys voi saada nykyisille veloil-

leen aluksi 6 – 12 kuukauden mittaisen kaik-

kien velkojen rauhoitustilan ja tämän jälkeen 

maksuaikaa tarvittaessa jopa vuosia, joissain 

tapauksissa jopa täysin korottomana. Lopul-

lisessa myöhemmin alkavassa maksuohjel-

massa velkojen määrää voidaan myös leikata 

jopa puolet alkuperäisistä määristään.

Suostuvatko sitten velkojat 
edellä mainittuihin
järjestelyihin?

Mikäli Yritysfaktan avulla päädytään esimer- 

kiksi saneeraukseen (Faktan Kevennetty- tai 

Normaali yrityssaneeraus), ei lopullisen mak-

suohjelman vahvistaminen käräjäoikeudessa 

edellytä kaikkien velkojen suostumusta.

Sekä EU että Venäjä ovat asettaneet erilaisia, 

myös Suomessa toimiviin yrityksiin suoraan 

tai välillisesti vaikuttavia pakotteita.

Pakotteet ajoittuvat dramaattisesti jo niitä

ennen vallinneeseen epävarmaan ja ala-

ti heikkenevään taloudelliseen tilantee-

seen. Varmoja tietoja niiden lopullisista 

vaikutuksista eri aloihin maassamme ei ole 

kenelläkään. Tästä huolimatta pidemmälle 

katsovan valveutuneen yrittäjän ja yritys-

johdon tulisi tehdä päätöksiä syntyneen

tilanteen torjumiseksi ja vakauttamiseksi, 

Talouspakotteista kärsivän
yrityksen taloutta voidaan tukea

pikaisesti ennen yrityksen talouteen tap-

piollisen toiminnan aiheuttamien pysyvien 

vaurioiden syntyä. Syntyneessä tilanteessa 

Yritysfakta Oy kehottaakin yrittäjiä ja yritys-

johtoa olemaan valveilla yrityksen talouden 

seurannassa sekä ennen kaikkea reagoinnis-

sa ennalta vastaamaan heikkenevään talou-

delliseen tilanteeseen.

Siksi yritysten kannattaa nyt varautua tilan-

teeseen vakauttamalla nopeasti toimintansa, 

mihin Fakta-saneeraus voi tuoda nopean 

ja tehokkaan avun jopa parissa viikossa. 

Käynnistetty vakautus korjaa ensiksi yrityk-

sen maksuvalmiutta ja myöhemmin myös 

muita taloudellisia toimintaedellytyksiä.  Yri-

tysten talouden vakauttamiseen erikoistunut 

Yritysfakta Oy on käynnistänyt tänä syksynä 

yrityksille maksuttoman palvelun, johon voi 

sisältyä esimerkiksi controller-asiantuntijan 

käynti yrityksessä sekä tilanteen nopea ja 

luotettava kartoitus.
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Verottajan ylläpitämään ennakkoperin- 

tärekisteriin kuuluminen on kaikille yri-

tyksille tärkeää. Tämä siksi, että maksa-

vat asiakkaat arvioivat yrityksen yleistä 

luotettavuutta palvelun tarjoajana tai 

liikekumppanina myös ep-rekisterin

avulla.

Erityisen tärkeää ja jopa elintärkeää ep-rekis-

teriin kuuluminen on yrityksille, jotka

tuottavat palveluja toisille yrityksille 

(B-to-B-yritykset) tai yksityishenkilöille palve-

luissa, mitkä oikeuttavat kuluttajan verotuk-

sessa kotitalousvähennyksen saamiseen. 

Epr-merkinnän voimassaolo on siksi joillekin 

toimialoille lähes välttämätöntä saadakseen 

Palveluja myyvälle yritykselle vakavaa
haittaa EPR-merkinnän lakattua

Iltalehti uutisoi Japanin Fukushiman maan-

järistyksestä ”Katastrofin luvut synkkenevät, 

19.000 kuollut tai kateissa”. Toinen lehden 

uutinen kertoo taiteilija Topi Sorsakoskesta, 

”Topi Sorsakoski yhä sairaalassa”.

Tuona päivänä vallitsi myös tyypillinen 

kevätsää, josta seuraava keskustelufoorumin 

kirjoitus:

”Eilen oli iltapäivällä melkoinen kevätsää: kaik-

ki lumi kotipihalla ja kotitiellä oli ”romahtanut” 

täysin loskaksi. Tiellä ja pihalla oli n. 10-15 cm 

kerros silkkaa upottavaa loskaa ja ekalla yrit-

tämällä en päässyt edes omaan pihaan saakka, 

vaan juutuin ylämäkeen.

Toisella yrittämällä pääsin sentään pihalle, 

mutta eräs naapuri joka asuu mäen päällä, sa-

Tositarina yrittäjän ja
yrityksen selviytymisestä      Tapahtui tiistaina 22.03.2011

hasi takatuupparimersullaan 5-6 kertaa ennen 

pääsi mäen ylös.

Tämän aamun kevätsää oli sitten taasen 

jäädyttänyt pinnan kovaksi, paitsi että tietysti 

aura-auton tekemä ”Berliinin muuri” tonttimme 

edessä oli kuin betonia. Aamujumppa suoritet-

tu.

Aamusää: +0.3, ja oikein kaunis sää.”

Samana päivänä klo 12.30 Pohjois-Suomessa 

toimivan pienen oy-muotoisen rakennusliik-

keen yrittäjä ja Yritysfaktan neuvottelija 

aloittivat ensikeskustelun rakennusliikettä 

kohdanneesta talouskriisistä. Keskustelussa 

käsiteltiin mm. yritykselle muutama päivä 

aiemmin tullutta konkurssihakemusta, mikä 

sinällään merkitsi välitöntä uhkaa toiminnan 

jatkuvuudelle.

Yrittäjä kertoi tähän mennessä jo jonkin ai-

kaa jatkuneista ongelmista ja että mm. yrityk-

seen kohdistetaan myös ulosottoperintää, 

jolloin puolestaan uudet maksut erääntyivät. 

Yrittäjän ollessa tätä ennen epätietoinen sii-

tä mitä pitäisi tehdä, ulosotto ehti viemään 

yrityksen tililtä huomattavan kertasumman.

Mistä yrityksen kriisi sai
alkunsa?

Yrittäjä kertoi taloudellisten ongelmien alka-

neen osin hänen tekemästään virheinves-

toinnista rakentaa velkarahalla halli 

vuokrauskäyttöön. Halli oli tullut maksa-

maan ja se rasitti noin 200 tuhannen euron 

vuosiliikevaihdolla pyörivän yrityksen talout-

ta ylivoimaisella tavalla. Tästä oli seurannut 

mm. vero- ja vakuutusmaksuvelan kasvu. 

kauppaa aikaan.

Yritys voidaan verottajan tekemän harkinnan 

perusteella poistaa ennakkoperintärekiste- 

ristä verojen ilmoittamisen tai verojen mak-

sun laiminlyönnin vuoksi.

Verottaja tekee näitä ”epr-ratsioita” tapaus-

kohtaisesti pitkin vuotta, mutta keskitetysti 

kahdesti vuodessa – 31.08. ja 28.02. Niissä 

tapauksissa, jossa yrityksellä on mainittu-

ja laiminlyöntejä, verovirasto lähettää noin 

kuukautta ennen aiottua rekisteröinnin kat-

kaisua verovelvolliselle kirjallisen selvitys- 

pyynnön laiminlyönneistä.

Erityisessä riskissä menettää 
epr-merkinnän ovat yritykset, 
jotka ovat saaneet verottajan 
lähettämän selvityspyynnön

Tämä ajankohta onkin yrityksen yhdestoista 

hetki ryhtyä toimiin ep-rekisterimerkinnän 

säilyttämiseksi. Yritysfakta Oy suojaa ennalta

palvelujensa avulla vuosittain huomattavan 

määrän asiakasyritystensä ennakko-

perintärekisterimerkintöjä.
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Samoin yrittäjä kertoi olleensa muutamia 

kuukausia työkyvyttömänä sairauden vuoksi. 

Yrittäjän mukaan yrityksen työtilanne voisi 

säilyä kohtalaisena, jos yritys vain saisi riit-

tävän rauhoitustilan kaikille veloilleen.

Alkuneuvottelussa käytiin läpi yrityksen ja 

yrittäjän tilanne ja sovittiin maksuton kartoi- 

tustapaaminen Yritysfaktan alueellisen cont- 

rollerin toimesta. Jo tässä vaiheessa yrittäjä 

totesi henkisen taakkansa keventyneen, kun 

hän sai kuulla selviytymisen ylipäätään ole-

van mahdollista.

Mitä tämän jälkeen tapahtui?

Yritysfakta Oy:n asiantuntijat laativat yrit-

täjän antamien ja toimittamien tietojen 

pohjalta saneeraushakemuksen saneeraus- 

suunnitelmineen ja se jätettiin Yritysfak-

tan asiamiehen toimesta käräjäoikeudelle. 

Hakemus hyväksyttiin myöhemmin.

Kaiken kaikkiaan Yritysfaktan toimenpitei-

den perusteella yritys sai mm. välittömän 

konkurssisuojan, kaikkien velkojen perinnän 

ja ulosottoperinnän sekä velkojen viivästys-

kulut lakkaamaan. Lähtötilanteen kaikki velat 

sisältävä saneerausohjelma, (jossa velkojen 

määrää voitiin vielä alentaa) vahvistettiin 

myöhemmin ja yritys sai korottoman ja noin 

vuoden kuluttua alkavan yrityksen mak-

sukykyyn sovitetun maksuohjelman.

Samalla yritys sai heti menettelyn alettua

rakennusalalla välttämättömän ennakko- 

perintärekisterimerkinnän voimassaolon 

suojan erääntyneistä veroveloista huolimat-

ta. Menettelyn alettua yrityksen tilaajavas- 

tuukelpoisuus tuli lähtökohtaisesti myös 

kuntoon.

1/2015

MIKSI TÄMÄ YRITYS JA YRITTÄJÄ SELVISI KRIISISTÄ?

Yritysfaktan asiantuntijan mukaan tämä yritys selvisi mm. seuraavista 
syistä:

• Yrittäjä aloitti heti alussa rakentavan vuoropuhelun Yritysfaktan 
asiantuntijan kanssa

• Yrittäjä luotti Yritysfaktan tarjoamaan apuun, mikä onkin 
perusedellytys avun saamiseksi

• Yrittäjä lähti heti etenemään asiassa saatuaan kuulla Yritysfaktan 
linjaukset ja ratkaisuehdotuksen kriisiin

• Velkojen ja perimistoimien rauhoitustilan ansiosta yrittäjä kykeni 
keskittymään jälleen yrityksen toiminnan pyörittämiseen
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Mikäli kuljetusyrityksellä on erääntynei-

tä verovelkoja, kannattaa nyt olla tarkka-

na.  Lupaviranomaiset nimittäin tekevät 

määräajoin esityksiä liikenne- ja taksilupien 

peruuttamiseksi niiltä yrityksiltä, joilla on 

ns. järjestelemättömiä, erääntyneitä vero- 

velkoja. Yrityksen liikenne- ja taksilupien 

voimassa olo veroveloista huolimatta voi-

daan turvata ennen poistopäätöstä esimer- 

kiksi Fakta-saneerauksen avulla.  “Myös jo 

poistopäätöksen tiedoksi saaneita yrityksiä 

voidaan auttaa”, kertoo Yritysfaktan liiken-

nelupa-asiantuntija Jorma Turunen, joka 

hoitaa muun muassa uusien liikennelupien 

hakemuksia ja niiden uusintahakemuksia. 

“Liikennelupien vakuudeksi annettujen raha- 

määräisten vakuuksien sijaan voidaan antaa 

myös niin sanottu omavaraisuustodistus, jol-

loin kyseiset vakuudet voidaan käyttää muu-

hun”, jatkaa Jorma Turunen.

Siksi yritysten kannattaa nyt varautua tilan-

teeseen vakauttamalla nopeasti toimintansa, 

mihin Fakta-saneeraus voi tuoda nopean 

ja tehokkaan avun jopa parissa viikossa. 

Käynnistetty vakautus korjaa ensiksi yrityk-

sen maksuvalmiutta ja myöhemmin myös 

muita taloudellisia toimintaedellytyksiä.  Yri-

tysten talouden vakauttamiseen erikoistunut 

Yritysfakta Oy on käynnistänyt viime syksynä 

yrityksille maksuttoman palvelun, johon voi 

sisältyä esimerkiksi controller-asiantuntijan 

käynti yrityksessä sekä tilanteen nopea ja 

luotettava kartoitus.

Kuljetusyritysten, joilla erääntyneitä
verovelkoja, liikennelupia perutaan

Yritysfaktan asiakkaat
saavat käyttöönsä
200 euron arvoisen
Palvelusetelin
Uuden palvelusetelin asiakasyritys voi käyttää esi- 

merkiksi omassa tilitoimistossaan vaikkapa juoksevan 

kirjanpidon tekoon tai tilintarkastuksen suorittami-

seen. Setelin käyttö ei siis ole millään tavoin sidottu 

mihinkään erityiseen tahoon, jolta yritys kyseisen 

palvelun ostaa.

”Tämä liittyy täällä meillä Yritysfakta Oy:ssä alkanee-

seen kampanjaan, jossa fokusoituna tavoitteena on 

tervehdyttää mahdollisimman monta ongelmissa ole-

vaa yritystä”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Tusa.

”Kaiken kaikkiaan Suomi on nyt lamassa ja tarvitaan 

kaikkia keinoja ja kaikkia tahoja, jotta mm. mahdolli-

simman monta työpaikkaa voitaisiin pelastaa”, toteaa 

Mikko Tusa lopuksi.
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“Yritysten, joilla on nyt taloudellisia vaikeuk-

sia tai maksuvaikeudet ovat sille lähiaikana 

todennäköisiä, kannattaa nopeasti turvata 

toiminnan mahdollisimman häiriötön jatku-

minen talouden vakauttamisen avulla”, tote-

aa Yritysfakta Oy:n toimitusjohtaja Mikko 

Tusa.  “Yrityssaneeraus on yksi tehokas väline 

saada aikaan nopeasti toiminnan turvaa-

va velkojen rauhoitustila sekä myöhemmin 

alkava yrityksen todelliseen maksukykyyn 

mitoitettu, järkevä maksuohjelma”, Tusa jat-

kaa. Yritysfaktan ollessa erikoistunut pk-yri-

tysten saneerauksiin ja tehdessä niitä kaikille 

toimialoille voidaan eri toimialojen erityispiir-

teet huomioida. Mikko Tusan mukaan sa-

neerauksen välittömät käynnistämiskustan-

nukset jäävät Yritysfaktassa nykyisin varsin 

kohtuullisiksi, useimmiten muutamaan

tuhanteen euroon. 

Controller voi tulla käymään
yrityksessä jo jopa samana 
päivänä

Yritysfakta Oy:n yhtenä controllerina toimiva 

Jorma Turunen on myös pitkän linjan toimija 

yritysten talouden parissa.  “Suoritan muun 

muassa yrityksille maksuttomia alkukartoi- 

tuksia, jonka perusteella yrityksen talouden 

vakauttamisen ‘resepti’ voidaan kirjoittaa”, 

muistuttaa Turunen. “Samalla selvitämme 

mahdollisten vakauttamistoimien 

käynnistämisen kustannukset aina ennalta”, 

jatkaa Turunen.  Turunen, pitkään myös itse 

yrittäjänä toimineena, uskoo vahvasti tämän 

tyyppiselle palvelulle olevan tämän hetken 

akuutti tilaus, mikä on nähtävissä selvästi 

myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta 

maassa ja Euroopassa.

(Teksti on muokattu Nurmijärven yrittäjät -lehdessä 09/2014 julkaistusta)

Yleisimmät johdon virheet kriisitilanteessa?
Tässä muutama vinkki selvitä ulos: 

1. Älä lamaannu kriisin keskellä, vaan ala pikaisesti selvittämään 

ulospääsyä ongelmista

2. Lähde etsimään apua yrityksen ulkopuolelta eikä ”neljän seinän 

sisältä” – oikea ratkaisu löytyy usein nykyisen ”sisäpiirin” 

ulkopuolelta

3. Käänny asiantuntijan puoleen, joka on laajasti ja pitkään toiminut 

yritysten talouden vakauttamisen ja yrityssaneerausten parissa

4. Toimi nopeasti – pyri tekemään linjapäätökset välittömästi eli 

“älä nuku yön yli”, ellei ole pakko!

5. Vältä näennäisratkaisuja, mitkä perustuvat tilanteen paranemiseen 

”huomenna”, sillä ne eivät poista ongelmien pohjaa, vaan jopa 

heikentävät myöhempää selviytymistä

6. Luota valitsemaasi asiantuntijaan, mutta tee päätökset itsenäisesti!

7. Älä ”sekoita päätäsi” kysymällä mahdollisimman monelta neuvoa, 

mikäli et halua eksyä ratkaisusta!

8. Nopeasti valittuun suuntaan lähteneet ovat usein selviytyjiä!

Yrityksen johto tekee taloudellisessa 
kriisitilanteessa monesti jopa
kohtalokkaita virheitä
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InsolvensPlus on Yritysfaktan palvelu, 

joka on kehitetty tervehdyttämisvaihees-

sa oleville yrityksille. Palvelun tarkoituk-

sena on helpottaa tervehdyttämispro- 

sessia, antaa tukea tiukassa paikassa ja 

tuoda ulkopuolista näkemystä yrittäjän 

arkeen. Varsinaiset toimenpiteet ovat 

aina yrityskohtaisia, mutta yrityksen vah-

vuuksien ja heikkouksien selvittämisen 

jälkeen ensimainittuja koitetaan tukea 

ja jälkimmäisiä korjata. Löytyi tarpeita 

sitten markkinoinnissa, tuotannossa tai 

hallinnossa, InsolvensPlus on joustava 

palvelumuoto, jolla yritykseen tuodaan 

ulkoista osaamista ja tarvittaessa myös 

rahoitusta.

InsolvensPlus-palvelun kärkimies Matti Hir-

vonen toimi pitkään Suomen Gallupissa (nyk. 

TNS Gallup Oy), loppuaikanaan toimitus-

johtajana. Hän laskee suurimmiksi tapahtu-

miksi yrityksen liiketoiminnan levittämisen 

Venäjän ja Baltian alueille. Lopetettuaan TNS 

Gallupissa 2005 Hirvonen on toiminut erilai-

sissa liiketoiminnan kehittämistehtävissä ja 

myös bisnes-enkelinä.

Bisnes-enkelitoiminta on myös yksi

InsolvensPlus-palveluvaihtoehto. Yksi tärkeä 

tervehdyttämisprosessin aspekti on rahoi-

tuskysymys. Kun puhutaan pienistä tai keski- 

suurista yrityksistä, bisnes-enkelirahoitus voi 

olla yksi varsin toimiva kanava, sillä silloin ra-

hoituksen lisäksi saadaan usein myös osaa-

mista sijoittajalta. Koska bisnes-enkelit ovat 

kiinnostuneita ja tarkkoja rahansa käytöstä, 

he haluavat osallistua yrityksen päätök-

sentekoon ja olla mukana kehittämisessä. 

Ulkoisella bisnes-enkelillä on usein sellaista 

osaamista, kokemusta ja verkostoja, joita yri-

tyksessä ei välttämättä ennestään ollut.

      Bisnes-enkelit ovat pääasiassa yksi- ty-

ishenkilöitä jotka rahoittavat erilaisia, 

usein käynnistysvaiheessa olevia yrityksiä. 

Bisnes-enkelit ovat tyypillisesti pidempään 

työelämässä vaikuttaneita henkilöitä, joille 

on syystä tai toisesta kertynyt varallisuut-

ta jota sijoittaa yritykseen. Matti Hirvosen 

mukaan Suomessa on arviolta 500-1000 

bisnes-enkeliä.

Hirvosen mukaan tällaista palvelua ei ole

ainakaan systemaattisesti tarjottu terveh-

dytettäville yrityksille. Myöskään bisnes-

enkelitoimintaa ei ole ollut järjestäytyneesti. 

Hirvonen sanoo tavanneensa paljon julkisen 

sektorin ja yritysten edustajia, ja keskuste-

luissa asiaa on pidetty hyvänä ja kiinnostava-

na uutena avauksena. ”Kukaan ei ole sano-

nut että olisi vanha keksintö.”

Palvelulla on myös merkittävä yhteiskunnal-

linen merkitys. Kun toiminnan avulla pys-

tytään pelastamaan yritysten toiminta ja 

tulevaisuus, se tarkoittaa työpaikkoja.

”Viime vuosina on puhuttu kovin paljon start-

up- ja perustamisvaiheessa oleviin yrityksiin 

panostamisesta. Sillä alueella on myös bis-

Sijoitus muutokseen
Matti Hirvonen, InsolvensPlus

TERVE YRITYS
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nesenkelirenkaita. Mutta jotenkin tuntuu, 

että nämä olemassaolevat, vaikeuksien kans-

sa tuskailevat yritykset ovat jossain määrin 

unohtuneet. Siellä on paljon todellista

tehtävää.”

Houkutteleva sijoituskohde

Sijoittaminen InsolvensPlus-yritykseen on 

kannattavaa monestakin syystä. Tervehdyt-

tämisvaiheessa oleva yritys on potentiaali-

sessa vaiheessa: sen arvo on suhteellisen al-

hainen, mutta mahdollisuus kasvattaa arvoa 

voi olla erittäin suuri. Tämä on tärkeää sekä 

sijoittajan että yrittäjän näkökulmasta. Kun 

bisnes-enkeli tulee yritykseen ikään kuin 

kumppaniksi, puhutaan asiasta usein kans-

sayrittäjyys-termillä.

Yleisesti ajatellaan että lisärahan sijoittami- 

nen velkaiseen yritykseen on suuri riski. Mut-

ta tervehdyttämisvaiheessa olevien yritysten 

kannalta ei yleensä näin ole. Yrityksen velat 

on järjestelty uudestaan, ja on arvioitu että 

tilanteesta selvitään ja pystytään kasvamaan. 

Pitää löytyä usko tulevaisuuteen.

”Ja pitää tietysti muistaa, etteivät kaikki ter- 

vehdytettävät yhdistykset ole hyviä sijoitus-

kohteita”, Hirvonen huomauttaa.

      Bisnes-enkelin mukana tulleet saatavat 

ovat tietyssä tervehdyttämisprosessin vai-

heessa ensisijaisia saatavia. Tämä varmis- 

taa sijoituksen roolia, ja parantaa takaisin- 

saamismahdollisuutta mikäli muutokset 

yrityksessä eivät tuota tulosta.

InsolvensPlus-palvelun yksi keskeinen teh-

tävä sijoittajan näkökulmasta on varmistaa 

että saadaan aikaan kehitystä yrityksessä. 

Bisnes-enkelin ja yrityksen välillä sovitaan 

tietyistä muutoksista, tehdään suunnitelma 

asioista jotka pitää muuttaa ja joissa pitää 

parantaa.

Tärkeintä on muutos

”Mielestäni ainoa oikea lähtökohta tervehdyt-

tämisvaiheessa on jokaisessa tapauksessa 

muutoksen tekeminen”, Hirvonen painottaa. 

”Yrityksen toimintaan on saatava muutoksia. 

On selvä, että jos jatketaan samalla tavalla 

kuin on ennenkin toimittu, todennäköinen 

lopputulos on aika ikävä. Siihen muutokseen 

pitää löytyä myös halua. Jos sitä ei löydy,

InsolvensPlus ei mielestäni ole ratkaisu ollen-

kaan.”

Tavoitteena on saada yritys toimimaan ja nos-

taa sen arvoa, ja se tapahtuu nimenomaan 

muutoksen avulla. Yrittäjät yleensä osaavat 

oman tuotteensa tekemisen tai palvelun tar-

joamisen, ydintoimintansa, mutta puutteita 

voi olla muilla osa-alueilla. Usein varmasti 

tarvitaan ulkopuolista näkemystä.

”Voisi jopa sanoa henkistä tukea muuallakin 

kuin käytännön tekemisessä. Ei pidä vähek-

syä kuuntelemista ja sen tärkeyttä kehittämi-

sessä.”

      InsolvensPlus-yrityksellä pitää olla 

nähtävissä tulevaisuus. On selvää, että 

vain systemaattisia muutoksia tekemällä 

voidaan saada liiketoiminta takaisin rai-

teilleen.

InsolvensPlus-palvelu rakentaa pienimuo-

toista bisnes-enkelirengasta asian ympärille. 

Tavoitteena on löytää sijoittajia, jotka ovat 

kiinnostuneita sijoittamaan tervehdytettäviin 

yrityksiin, ja toisaalta jakaa tietoa tervehdyt-

tämisprosessista ja siitä miten se vahvistaa 

sijoitusmahdollisuutta.

”Ongelmana on usein se, että yrityssanee- 

raukseen liittyvät mielikuvat ovat suotta var-

sin negatiivisia kun ihmiset eivät tiedä mistä 

siinä on kysymys. Syntyy väärä kuva, ja tätä 

pyrimme korjaamaan.”

Vaikka tilanne tuskin korjaantuu kertaheitol-

la, Matti Hirvonen ja InsolvensPlus toivovat 

sanoman tavoittavan mahdollisimman mon-

ta sijoittajaa.

1/2015

riskirahoitus myös saneerausyrityksille - kehittäminen - kasvu
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Tapaamme ammattilaisen

Yritysfaktan neuvottelija
Markku Räsänen
omistautuu kriisiin joutuneiden yrittäjien auttajaksi

Neuvottelija Markku Räsänen aloitti maa-

liskuun alussa työt Yritysfakta Oy:ssä 

päävastuualueenaan talouden vakaut-

tamistarpeessa olevat yritykset.  Työ on 

vaativaa – pitää tuntea yrityselämä ja en-

nen kaikkea yrittäjien arki sekä luonnol-

lisesti se, miten yrityksen talouden moni- 

mutkaiset kiemurat toimivat.  Tämän 

lisäksi tarvitaan selkeää ja suoraviivaista 

näkemystä asiakasyritysten ”solmujen” 

avaamiseksi ja hyvää ihmistuntemusta. 

Kaikki neuvottelijan työssä alkukeskus-

telusta lähtien tapahtuu luottamuksel- 

lisesti ja yrityksen ongelmien asettamin 

ehdoin. 

Mistä tulet ja millaista työ- ja 
elämänkokemusta olet hank-
kinut ennen tälle paikalle tuloa-
si?

Olen 55-vuotias kaupallisen alan peruskoulu-

tuksen saanut pitkän linjan toimija lähes 30 

vuoden ajalta yrityselämässä, johon kuului 

liiketoimintojen johtamista ja asiakaspalve-

lua sekä suhteiden hoitoa muiden yritysten 

johtaviin ja päättäviin tahoihin. Kotimaan 

lisäksi liiketoiminnot ulottuivat myös ulko- 

maisiin asiakkaisiin. Tällöin tuli hyvinkin 

tutuksi huolehtiminen yrityksen kannat-

tavuudesta, mikä on yrityksen talouden kes-

keisin toimintaedellytys.  Samalla sain hyvää 

kokemusta myös vaativista neuvottelutilan-

teista eri sidosryhmien kanssa. Niissä teh-

tävissä opin kommunikoimaan hyvinkin eri-

laisten ihmisten kanssa, mitä taitoa tarvitsen 

myös nykyisessä työssäni.

Mitä harrastat ja mistä saat ruu-
tia työhösi ja vapaa-aikaasi?

Vapaa-aikana harrastan palvelukoiratoimin- 

taa. Mukaan kuuluvat henkilöhaku, peltojälki 

ja tottelevuus, sekä jonkin verran suojelua. 

Itselläni on saksanpaimenkoira sekä labra-

dorinnoutaja. Luonnon tarkkailu ja retkeily 

tyttärenpoika Leevin kanssa antavat myös 

virtaa normaaliin arkeen!

Olet toiminut yrittäjänä omassa 

yrityksessäsi, millainen yritys oli 
kyseessä?

Maahantuontiyritys: edustimme useita 

kansainvälisiä tuotteita, joita markkinoimme 

loppukäyttäjille. Luovuin muutamia vuosia 

sitten yrityskaupalla kohtalaisen hyvin me-

nestyneestä yrityksestä.

Joudut nyt työssäsi kohtaamaan 
yrittäjien ja yritysten ongelmia, 
millaiset ongelmat ovat sinulle 
tuttuja?

Elektroniikan tuotanto koki myös saman il-

miön kuin aikaisemmin laivanrakennus, 

vaate- ja metsäteollisuus eli tuotantoa siir-

rettiin tuotantokustannuksiltaan edullisem-

piin maihin kuten Eestiin, Unkariin, Kiinaan 

ja Intiaan.  Myös globaalisuus alensi katteita 

huomattavasti. Siitä aiheutui harmaita hiuk- 

sia, pohtiessa kuinka varmistaa yrityksen 

elinvoima ja kuinka kehittää toimintaa eteen-

päin.
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Saneeraus rahoitusaikoineen 
voidaan panna vireille yrityksen 

aloitteesta jo siinä vaiheessa, kun yritystä 
uhkaa maksukyvyttömyys.

Saneerausohjelma voidaan 
rakentaa myös siten, että kaikki 

velkojat saavat lopulta täyden suorituk-
sen saatavalleen.

Kaikki yritystä sitovat sopimukset 
voidaan sanoa tarvittaessa irti 

nopeutetusti huolimatta alkuperäisestä 
kestosta.

Jos et ole antanut lainkaan takaus-
ta tai panttia (esim. kiinnityspant-

ti) ei sinulle synny ns. takausvastuuta 
lainkaan—samoin jos olet antanut pantin 
tai takauksen saneerattavaan yritykseen, 
mutta sen maksuohjelmassa velkojen 
pääomia ei alenneta.

Saneerauksen yhteydessä joskus 
henkilöyhtiö (ky / ay / toiminimi) 

on mahdollista muuttaa osakeyhtiöksi.

Kokonaisrauhoitusaika tällä het-
kellä oleville veloille muodostuu 

aluksi noin vuoden mittaiseksi, minkä 
jälkeen se jatkuu yritykselle mitoitettuna 
maksuohjelmana.

Rauhoitustilan alettua mm. ennak- 
koperintäotetta ja mahdollisia 

lupia (liikenneluvat, anniskeluluvat jne.) 
ei voida enää poistaa yritykseltä.

Alkuvaiheessa järjestelemättöminä 
olevat ns. julkiset maksut eli verot 

ja työntekijöiden eläkevakuutusmaksut 
tulevat lainmukaisen järjestelyn piiriin eli 
eivät siten enää ole järjestelemättömiä 
maksuja – tällä on merkitystä yrityksen 
luotettavuuteen sopimuskumppanina 
uusissa urakka- ym. sopimuksissa.

On todettu, että kriisiin joutu- 
neen yrittäjän ongelmat alkavat 
kiertää tiivistyvää kehää ja usko 
ratkaisun löytymiseenkin saat-
taa hämärtyä – miten rohkaisisit 
kriisin keskellä taistelevaa yrittä-
jää?

Olen toiminut yrityshallinnon parissa hyvin 

pitkän ajan eri tehtävissä ja huomannut, 

kuinka vaikea on oikeasti saada informaatio- 

ta, josta selviäisi, minkälaisia mahdollisuuk-

sia yrityksellä olisi käytössä sen kohdatessa 

vastoinkäymisiä. Kriisin kohdatessa yrittäjän 

kannattaa pyrkiä nopeasti ulos ongelmien ja 

masennuksen sisäkehältä ottamalla yhteyttä 

asiantuntijaan, joka voi auttaa tilanteessa jo 

ensi tapaamisesta lähtien!

Olet saanut tutustua Yritysfakta 
Oy:ssä ajanmukaisiin ja tehokkai-
siin metodeihin yritysten talou-
den syvienkin ongelmien ratkai-
suun – olivatko ne kaikki sinulle 
jo ennestään tuttuja?

Näistä asioista minulla oli kuten sanonta 

kuuluu ”sitä varmemmat mielipiteet, mitä 

vähemmän asiatietoa” eli en tiennyt ennen 

perehdyttämisjaksoa rehellisesti mitään yri-

tyssaneerauksesta. Heti, kun yrityksen ja 

yrittäjän tilanne on selvitetty esimerkiksi 

alkukartoituksessa, yrityksen kohdalla on 

käytettävissä useita ratkaisuja Sopimusjär-

jestelystä Kevennettyyn ja Nopeutettuun Sa-

neerausmenettelyyn.

Tiesitkö tämän
yrityssaneerauksesta?

Jokaisen yrittäjän ja yrityspäättäjän 

on hyvä olla perillä yrityssanee- 

rauksen päälinjoista ja sen suomista 

mahdollisuuksista. Yrityssaneerauk-

sella on jalo tavoite tervehdyttää 

taloudellisissa ongelmissa oleva 

yritys ja pelastaa se työpaikkoineen 

kaikille osapuolille kalliiksi tulevalta 

konkurssilta. Tsekkaa tästä, kuinka 

monta vastausta löydät, joihin et 

olisi tätä ennen tiennyt vastausta?

Saneerausmenettelyn käynnistyt-
tyä yritys saa takaisin mahdollisesti 

menettämänsä epr-otteen.

Saneerauksen tultua vireille yritys- 
tä koskevan konkurssihakemuksen 

pohjalta ei voida enää tehdä konkurssiin 
asettamispäätöstä.

Kun saneerausmenettely 
käynnistyy, viivästyskorot ja peri- 

miskulut lakkaavat juoksemasta.

Saneerausprosessi voidaan 
keskeyttää milloin tahansa 

alkuvaiheessa yrityksen toimesta, sekä 
myöhemmin tietyin edellytyksin, mikäli 
esimerkiksi taloudellinen tilanne korjaan-
tuu odotettua nopeammin.

Osa veloista myöhemmin alka-
vassa maksuohjelmassa voidaan 

tarvittaessa alentaa (verovapaa akordi) 
sekä muuttaa ohjelmassa nollakorkoisek-
si. Ylivelkaisuuden poistamiseksi tehtävä 
leikkaus voi olla määrältään esim. 0-50% 
tai tarvittaessa joskus tätäkin enemmän.

Toteutuessaan saneeraus tuottaa 
aina lakiin perustuen konkurssia 

paremman lopputuloksen kaikille velko-
jille sekä mahdollisille takaajille.

Yritykselle kertyneet aiempien vuo-
sien tappiot säilyvät saneeraukses- 

sa ja voidaan vähentää verotettavasta 
tulosta jatkossa 10 vuoden aikana – 
konkurssissa tappion vähennysoikeus 
menetetään lopullisesti.

Sovellettava yrityssaneerauslaki on 
Suomen eduskunnan säätämä laki, 

minkä tyyppinen laki on käytössä myös 
muissa länsimaissa.



12 www.yritysfakta.fi

TERVE YRITYS

Tuloksesi tarkastaja - lähellä sinua!

AUDITUS TILINTARKASTUS OY
KS TILINTARKASTUS - AUKTORISOITU HTM-YHTEISÖ

HTM- ja KHT-tilintarkastukset
Olemme käytännönläheinen, kotimainen
tilintarkastusyhtiö sekä auktorisoitu
HTM-tilintarkastusyhteisö. Arvojamme ovat
käytännönläheisyys, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita
sekä yksityistä yrittäjyyttä arvostava tapa toimia.

puh. 0400 616 944 / vaihde 010 328 4800
Raatihuoneenkatu 13 E, 13100 Hämeenlinna

www.auditus.�

riskirahoitus myös saneerausyrityksille - kehittäminen - kasvu
www.insolvensplus.fi

Koe aito Lappi Ivalon

Oman Korkiavaaran järven rannalla käytössäsi
kaksi mökkiä mukavuuksilla, isompi Revontuli ja
pienempi Koppelo, lapin kota sekä 60 hehtaaria 
kiinteistön maata. Ivalon keskustaan 5 km. Voit
varata käyttöösi myös rantasaunan ja kylpytynnyrin. 
Lähde nyt vaeltamaan, kalastamaan tai vain olemaan!

Tiedustelut ja varaukset puh. 0400 484 331

Paikka vailla vertaa ja naapureita! 

LOMAVAARASSA!


