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HUONOJA
PÄÄTÖKSIÄ
Tätä Suomen vuoden 2015 syksyä ovat värittäneet politiikan areenalla muun ohessa vaikeat työmarkkinaneuvottelut, SOTE-uudistus sekä kasvavat pakolaismäärät. Yritysten ja nyt myös erilaisten
laitosten ja instanssien syksyn viestejä ovat olleet irtisanomiset ja
lomautukset. Kaiken lisäksi olemme kuulemma maana pahasti jäljessä taloutemme osalta muista EU-maista. Nopeasti muuttuneet
tilanteet pakottavat tekemään uusia linjauksia, joilla pyritään
sopeutumaan uuteen tilaan – eli joudutaan tekemään päätöksiä –
hyviä vai huonoja?
Huonosti valmistelluiksi päätöksiksi on moitittu maan hallituksen tekemiä päätöksiä erityisesti työmarkkinoita koskien. Ikäviksi päätöksiksi
voidaan puolestaan luonnehtia erilaisia henkilöstön irtosanomisia ja lomautuksia, joiden tavoitteena on viime kädessä pelastaa jäljellä olevien
työpaikat ja toiminnan jatko.
Yritysten yleinen heikko taloudellinen tilanne on pakottanut myös
pienyrittäjät oman ”neuvottelupöytänsä” ääreen. Näitä pienyrityksissä
tehtäviä päätöksiä voidaan kutsua koko Suomea ajatellen hyvin merkittäviksi päätöksiksi, riippuuhan niistä pienyritysten kyky työllistää koko
maan työllisistä yli 80 prosenttia!
Päätoimittaja Mikko Tusa

Mutta aina pienyrityskään ei selviä pelkällä kulujen karsinnalla, vaan mikäli yritys on voimakkaasti velkaantunut, ei alentunut tulorahoitus enää
riitäkään velkojen maksuun – silloin tarvitaan välttämättömien kululeikkausten lisäksi myös talouden vakautusta.
Tässä lehdessä alkaa uusi artikkelisarja ”Yrittäjän päätöksiä”. Hyvä päätös yrityksissä on vakauttaa niiden talous esimerkiksi tähän tarkoitukseen erinomaisesti soveltuvan yrityssaneerauksen avulla, ennen kuin
kehnon taloustilanteen kurimus on näivettänyt yrityksen jatkoedellytykset!
Huono päätös puolestaan on jatkaa samaa rataa tekemättä mitään
konkreettista. Hyvä päätös on oikealla hetkellä tehty tavoiteltuun lopputulokseen tähtäävä ratkaisu.
Tällaisia päätöksiä me kaikki odotamme myös maan hallitukselta!
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Taittaja: Lauri Puiseva
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Voiko saneerauksen yritykselle
antamaa taloudellista
hyötyä arvioida?
Faktan malli kertoo hyötyarvion yritykselle
helposti ja havainnollisesti

Talousongelmissa oleva yritys joutuu jatkuvasti vastaamaan ja ”maksumieheksi” ylimääräisistä kuluista, uhkista ja haitoista, joita kunnossa ja hyvässä maksuvalmiustilassa oleva yritys ei kohtaa milloinkaan. Kun vakavat ongelmat jatkuvat pitkään, on niihin usein myös totuttu.
Kun yrityksen koko talouden vakautus lopulta saa usein totaalisen muutoksen esimerkiksi sen maksuvalmiuteen, on tilanne entiseen nähden outo ja pitkään aikaan kokematon. Faktan asiantuntijoiden
mukaan onkin mielenkiintoista nähdä miten esimerkiksi saneeraus tervehdyttää kriisiyrityksen kyvyn
maksaa saamansa uudet laskut niiden eräpäivinä. Mutta miten yrityksen saneerauksessa saamat helpotukset ja hyödyt konkretisoituvat? Seuraavassa kerrotaan yrityksen saneerauksen avulla saamista
helpotuksista perustuen Faktan lanseeraamaan Saneeraushyöty-malliin.

Mitä Faktan Saneeraushyöty-malli kertoo?
Malli näyttää riittävästi ja suuntaa-antavasti yritykselle saneerauksen yhteydessä muodostuvista Yrityssaneerauslakiin perustuvista taloudellista hyödyistä.
Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa useimmiten kyseessä olevan yrityksen, joka ilman näitä sanee
rauksen suomia helpotuksia ei pärjäisi.
Mitä nämä saneerausyritykselle tulevat hyödyt
ovat?
Hyödyt voidaan yrityssaneerauslakiin sekä vakiintuneisiin käytäntöihin perustuvina jakaa puhtaasti
taloudellisiin sekä oikeudellisiin seikkoihin, joiden tavoitteena on yritystoiminnan tervehdyttäminen ja ns.
velkajärjestelyn toteuttaminen. Saneeraushyötymalli
keskittyy vain saneerausyrityksen saamiin suoriin taloudellisiin etuihin ja helpotuksiin. Näitä ovat sanee-

rausvelkojen kaikkien viivästyskorkojen ja –kulujen
kertymisen lakkaaminen, velkapääomien alentaminen (akordi) sekä yleensä osittainen velkojen korottomuus jatkossa. Näiden lisäksi yleensä myös velkojen
takaisinmaksuajat pidennetään yrityksen todelliseen
maksukykyyn sopiviksi. Malliin on tulossa vielä osio,
joka osoittaa saneerausyrityksen verotuksessa saamat verohyödyt.
Millainen Saneeraushyötymalli on rakenteeltaan
ja miten talousongelmissa oleva yritys voi saada
sen käyttöönsä?
Malli on rakenteeltaan määrämuotoinen laskelma,
johon tiedot syöttämällä saadaan haluttu lopputulos
näkyviin. Malli vertaa myös yrityksen tilannetta ilman
saneerausta – eli osoittaa miten ”kalliiksi” yritykselle
tulee jatkaa entiseen malliin ilman saneerausta!
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Tapaamme ammattilaisen

Joka neljännen
saneerauslausunnon Esa Kiuru
toivoo aiempia yhteydenottoja saneerausasioissa
Esa Kiuru työskentelee KS Tilintarkastus Oy:ssä tehden tilintarkastuksia
ja valmistellen saneerauslausuntoja yrityssaneeraushakemuksiin. Hän
valmistelee omien laskelmiensa mukaan noin joka neljännen Suomessa
tehtävän saneerauslausunnon.

Millaisella taustalla olet tähän työhön tullut?
Ennen KS Tilintarkastuksessa aloittamista työskentelin 25 vuotta tilitoimistopuolella, joista 19 tilitoimistoyrittäjänä. Suoritin alalta aikanaan myös ammattitutkinnon KLT. Tämän jälkeen siirryin tilintarkastusten
pariin, minkä jälkeen olen työskennellyt tilintarkastusyhtiössä yhtenä tarkastajana ja mm. valmistellut saneeerauslausuntoja niihin meillä erikoistuneena.
Oliko yrityssaneeraus asiana sinulle tuttu ennen
tehtävien aloittamista?
En juurikaan tuntenut yrityssaneerausta ja olenkin
havainnut, että siitä tiedetään yleisestikin melko vähän oikeaa tietoa. Tämän olen huomannut myös ti-
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lintarkastajana liikkuessani tilitoimistojen ja yritysten
parissa.
Mitä saneerauslausunnon teko käytännössä tarkoittaa ja miten iso merkitys sillä on saneeraukseen hakeutuvalle yritykselle?
Saneerauslausunnolla tarkoitetaan Yrityssaneerausasetuksen määrittelemää auktorisoidun tarkastajan
antamaa lausuntoa saneerattavan yrityksen tilasta
pakollisena saneeraushakemuksen liitteeksi ja siten
mm. tuomioistuimen käyttöön. Hakemuksen liitteeksi
oheistettavalla lausunnolla on painoa erityisesti ns.
vaa`ankielitapauksissa, joissa siis käräjäoikeus joutuu
tekemään rajanvetoa siitä, onko yritys Saneerauslain
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Sitä myöten näkökulma on se, että lähtökohtana on
oltava hallinnon ja kirjanpidon lainmukaisuus.
Saneerauslausunnoissa taas lausunnon pitää vahvistaa yrityksen saneerauskelpoisuus, kuten edellä mainitsin. Yleensä kuitenkin tulevat tapaukset ovat ns.
esikäsiteltyjä: eli yritysten osalta on tehty alkukartoitus ja siis lähtökohtaisesti arvioitu myös sen saneerauskelpoisuutta.
Mikä on itsellesi mieluisinta työssäsi?
Tilintarkastuksessa on ollut todella mielenkiintoista
perehtyä laadunvarmistukseen. Meillä tilintarkastusyhtiössä on myös viime keväänä otettu käyttöön selainpohjainen CRM-järjestelmä itse tarkastustyössä.
Olen ollut sen kehittämisessä mukana ja kehittämässä laadunvarmistusta kaikella tapaa. Se on ollut erittäin mielenkiintoista.
Perustyössä moni tarkastaja ehkä pyrkii välttämäänkin ns. hankalia tapauksia, mutta itse näen ne haasteellisina. Silloin joutuu pohtimaan asioita vähän eri
näkökulmista ja miettimään raportointia. Eli tietyllä
tavalla hankalammat tapaukset on mielenkiintoisempia. On myös antoisaa olla omalta osaltaan auttamassa vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä ja nähdä heidän selviävän ongelmistaan.

tarkoittamassa mielessä jatkamiskelpoinen. Lausunnon merkitys näkyy myös siinä, että käräjäoikeudet
hakemuspäätöstä tehdessään aina viittaavat siihen,
joskus hyvinkin tarkasti. Lausunnon merkitys ulkopuolisen, objektiivisen tiedon antajana on myös tässä
yhteydessä korostunut, minkä vuoksi sitä ei yleensä
suositella yrityksen oman tilintarkastajan tekemäksi.
Miten tilintarkastus ja saneerauslausunnot yhdistyvät työssäsi?
Niissä on vähän eri näkökulma. Jos ajatellaan tilintarkastusta, niin tilintarkastuksen näkökulma on se, että
tarkastetaan, että yhtiön kirjanpito on tehty oikein,
ja se tehdään omistajia ja muita sidosryhmiä varten.

Entä ikävintä?
Se on mukavaa, kun kaikki toimii ja varsinkin ajallaan.
Itse en tykkää sellaisesta, että joku ei hoida asioita.
Että jää joku asia roikkumaan: jos tarvitsen jotain tietoa, pöytäkirjaa, täydennyksiä tilintarkastukseen tai
muuta ja yrityksestä ei kukaan toimita sitä. Saneerauksissa tämä ei yleensä ole ongelma, vaan tiedot
toimitetaan hyvin halukkaasti. Tietysti koska hätä on
suurimmillaan.
Näet työssäsi monenlaisten saneeraukseen hakeutuvien yritysten ongelmia. Onko näillä yrityksillä ja niiden vaikeuksilla jotakin yhdistäviä tekijöitä?
On nähtävissä, varsinkin pienissä yrityksissä, että
mennään niin lujaa yritystoiminnassa, että se henkilö joka päättää asioista, ei ehdi pysähtyä miettimään
sitä bisnestä. Ja silloin kun yritystä haetaan saneeraukseen, niin on pakko istahtaa ja miettiä. Muistan
eräänkin keskustelun yrittäjän kanssa, rakennusalan
yritys, jossa ei talviaikaan ollut töitä. Ei siltikään halunnut lomauttaa työntekijää, kun oli ikään kuin
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kaveri. Siinähän aiheutuu sitten itselle ongelmia, kun
palkka pitää maksaa mutta ei ole mistä maksaa. Tätä
oli jatkunut jo useamman vuoden, hyvät kesät olivat
aina pelastaneet tilanteen, mutta kun tuli viimein
muitakin ongelmia, niin homma kaatui niskaan. Sitten päätti että tulevaan talveen lomauttaa. Tällaista
järkeistämistä ja harkintaa, saneerausmenettelyn alkaminen helpottaa henkisesti sitä. Yrittäjä voi tehdä
radikaalejakin muutoksia.
Mitä harrastat ja mikä auttaa rentoutumaan ja
jaksamaan työssä?
Omakotitalon rakennusprojekti ovat olleet jo useita
vuosia käynnissä. Pari vuotta sitten muutettiin, mutta
askareita riittää edelleenkin. Poika on ekaluokkalainen, eli hyvä avustamaan kaikennäköisissä tehtävissä. Siinä tulee harrastettua. Ja vapaa-aikana lasten
kanssa muutenkin tulee touhuttua.
Toinen harrastus, mitä yritän tulevina kesinä myös
lisätä, on golf. Olen aktiivisesti ollut yhdistyksessä
mukana jo vuosia ja pyrin pelaamaan kauden mittaan
mahdollisuuksien mukaan. Odottelen vähän että varsinkin vanhin tytär innostuisi mukaan, niin päästäisiin
yhdessä viheriölle.
Miten neuvoisit vaikeuksissa olevaa yrittäjää toimimaan?
On hyvä kysymys, missä vaiheessa se on nähtävissä,
että yrityksessä on ongelmia luvassa. Monesti yrittäjä
ei ajattele ja näe sitä tilannetta kovin realistisesti, vaan
ajattelee, että kyllä tästä selvitään. Tietysti jo sen, jos
ei pysty laskuja maksamaan ajallaan, pitäisi herättää miettimään, että onko jossain vaiheessa tarve
toimenpiteille. Mitä aiemmin saneerausmenettelyyn
päästään, sitä parempi. Vastauksena kysymykseen
sanoisin, että aikainen yhteydenotto saneerausasioissa ja tilannekartoitus kannattaa. Se helpottaa kaikkia
osapuolia.

???

Yrittäjän päätöksiä
Juttusarja siitä, mihin suuntiin yrittäjän
päätökset voivat ongelmissa olevan
yrityksen viedä

Yrittäjä joutuu tekemään jatkuvasti erilaisia ratkaisuja – pieniä tai kauaskantoisia. Päivittäisiä
ratkaisuja kutsutaan operatiivisiksi, vähän merkittävämpiä päätöksiä taktisiksi. Kaikkien merkittävimpiä pitkälle vaikuttavat päätökset ovat
strategisia päätöksiä.
Se, että jättää tekemättä mitään, on myös ratkaisu, mutta se voi olla kohtalokasta, sillä yrityksen
sisäinen tila ja olosuhteet ympärillä muuttuvat
jatkuvasti. Terve Yritys –lehden uudessa artikkelisarjassa kerrotaan yrityksistä ja niiden vetäjistä
ja heidän ratkaisustaan. Yhteistä näille kaikille
tositapahtumiin perustuvissa kertomuksissa on
se, että heidän luotsaamansa yritys on nyt konkurssissa. Lopuksi haastattelemme Yritysfaktan
asiantuntijaa ja kysymme, mikä hänen mielestään johti yrityksen konkurssiin.
Yrityksen alku ajoittuu 1990-luvulle
Yritys perustettiin edellisen laman kynnyksellä 1990
ja sen toimialana oli kestokulutushyödykkeiden valmistus. Viimeisimpinä vuosina sen liikevaihto oli noin
800.000 euroa ja noin 10 työntekijää. Yritys oli siis selvinnyt 90-luvun lamasta ja aina vuoteen 2010 saakka,

FreeImages.com/Vivek Chugh

6

www.yritysfakta.fi

2/2015

RATKAISUT JOHTIVAT
YRITYKSEN KONKURSSIIN
jolloin yrityksen kannattavuus oli heikentynyt sekä taloudellinen tilanne huonontunut.
Marraskuu 2010, ensimmäinen maksuhäiriö
Yritysten julkiseen luottohäiriörekisteriin tehdään yrityksen ensimmäinen maksuhäiriömerkintä.
04.01.2011
Yrityksen johdolle esitetään tilanteen selvittämistä ja
mahdollista vakautusta. Yritysfaktan edustaja ehdottaa talouden vakautusratkaisua yritykselle todeten
yrityksen olevan toteutuneiden talouslukujen perusteella todennäköisesti jatkamiskelpoinen saneerauslain tarkoittamassa mielessä. Asiantuntija ehdottaa
tilanteen maksutonta ja sitoumuksetonta selvitystä.
Yrittäjä toteaa haluavansa miettiä asiaa ja pyytää lisätietoja saneerauksesta. Yritysfakta lähettää lisäinfoa
sekä pyytää paikallista Faktan controlleria olemaan
yhteydessä yritykseen.
22.02.2011
Controller ilmoittaa, ettei yritys halua ainakaan tässä
vaiheessa selvittää tilanteen vakauttamista.
Huhtikuu 2011, ensimmäinen konkurssihakemus
Yksityinen velkoja jättää yritystä koskevan konkurssihakemuksen käräjäoikeuteen. Yrityksen johto tekee
maksusuunnitelman ko. velkojan kanssa, joka lupaa
odottaa yrityksen maksusuorituksia. Kesäkuussa velkoja vetää konkurssihakemuksensa pois.
28.04.2011, keskustelua yrityksen johdon kanssa
Yritysfaktan edustaja keskustelee yrityksen johdon
kanssa yrityksen tilanteen heikennyttyä sen saaman
konkurssihakemuksen johdosta. Yrityksen johto ei
katso talouden vakauttamista tarpeelliseksi ja toteaa
maksavansa huomattavan osan konkurssivaatimuksesta todeten yrityksen olevan saamassa myös uutta
ulkopuolista rahoitusta.

Elokuu 2011, toinen konkurssihakemus
Verottaja jättää yritystä koskevan konkurssihakemuksen. Myös tämä velan osalta yritys tekee maksusuunnitelman sekä maksaa huomattavan osan velasta, jolloin verottaja peruuttaa konkurssihakemuksen.
23.08.2011, yritystä ei tavoiteta
Yritysfaktan edustaja ei tavoita yrityksen johtoa tarkistaakseen mikä tilanne yrityksessä on nyt sen saatua jo
toisen konkurssihakemuksen. Samalla havaitaan, että
omistajan toinen yritys on saanut myös konkurssihakemuksen.
11.10.2011, yritys torjuu edelleen tilanteen selvittämisen
Yrittäjä soittaa, mutta toteaa puhelun yhteydessä,
että ei katso tarpeelliseksi selvittää yrityksen tilannetta eikä katso edelleenkään tarpeelliseksi yrityksen talouden mahdollista vakautusta.
Huhtikuu 2012, kolmas konkurssihakemus
Verottaja jättää yritystä koskevan konkurssihakemuksen ja myös tämän osalta yritys tekee maksusuunnitelman. Konkurssihakemus peruutetaan seuraavassa
kuussa.
25.04.2012, yrityksen johdon edustaja toteaa konkurssihakemusasian olevan hallinnassa?
Yritysfaktan edustaja passivoi yrityksen.
Joulukuu 2012, yrityksen ja johdon voimavarat
loppuvat, tervehdyttämisen mahdollisuudet ovat
mennneet ja yritys asetetaan konkurssiin
Viimein tullaan siihen tilanteeseen, ettei jatkolle enää
ole edellytyksiä. Noin viikon kuluttua tästä yritys asetetaan konkurssiin.

www.yritysfakta.fi
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Yrittäjän päätöksiä

Olisiko edellisen sivun yritys voitu pelastaa?
Yritysfaktan asiantuntija vastaa
Haastattelimme Yritysfaktan asiantuntijaa edellä
olevasta tapauksesta ja kysyimme mm. olisiko hänen mielestään yrityksellä ollut mahdollisuudet
onnistuneeseen saneeraukseen. Pyysimme asiantuntijaa arvioimaan millainen yrityksen ”polku”
olisi ollut, mikäli se olisi heti ongelmien tultua
esiin hakeutunut yrityssaneeraukseen.
Ensinnäkin näkisin, että yrityksen johdon olisi
kannattanut etsiä asiantuntijan avulla ratkaisua tilanteeseensa parhaimmillaan jo ennen ensimmäistä julkista maksuhäiriötä tai heti sen tapahduttua
vuoden 2010 lopulla – eli noin 2 vuotta ennen tilanteen luhistumista.

1

Reagoimalla jo ennen ilmeisiä talouden ongelmia, yrityksen tilanne olisi voitu todennäköisesti hoitaa kuntoon jopa ilman yrityssaneerausta.

2

Saneerauksessa yrityksen kaikkien vanhojen
velkojen maksu olisi voitu pysäyttää, jolloin
yritys olisi suoriutunut huomattavasti helpommin
tämän jälkeen tulleista uusista veloistaan ja maksuistaan. Nyt yrityksen torjuessa vakautuksen, se joutui
maksamaan ensiksi tulleen konkurssihakemuksen,
jolloin sen kassavarat vähenivät. Tämä johti uusien
verojen maksun laiminlyöntiin sekä seuraaviin kahteen konkurssihakemukseen, joista yritys myös yritti
selvitä vain pyrkimällä niitä maksamaan. Asiantuntijan näkökulmasta tämä on valitettavasti hyvin tyypillinen tilanne ja voisiko sanoa useissa tapauksissa
jälkikäteen myös johdon virheellinen valinta.

3

Tässä tapauksessa yritys joutui maksamaan
erilaisia viivästyskorkoja ja perimiskuluja koko
kahden vuoden ajalta – saneerauksessahan vanhojen velkojen viivästyskorot ja perimiskulut lakkaavat
kertymästä. Tämän kokoisessa yrityksessä niiden
määrä kahdelta vuodelta voi hyvinkin nousta jopa
15 – 20.000 euroon.

4

8

Samoin yrityksen vakuudettomia velkoja olisi saneerauksessa voitu leikata (alentaa) esimerkiksi 50 %:lla, mikä on hyvin tyypillinen velkojen
leikkausmäärä. Saneerauksessa esimerkiksi 100.000
euron veloista yritys olisi saanut noin 50.000 euron
alennuksen, mikä olisi lisäksi ollut verovapaa ja mikä
olisi vahvistanut koko määrällään suoraan yrityksen
omaa pääomaa.

5

6

Lisäksi yritys olisi saanut vakuudettomien velkojen osalta täysin korottoman maksuohjel-

man.
Sitten tietysti saneerauksen muita hyötyjä
olisi ollut mahdollinen takaajien suoja, mikäli
esimerkiksi yrittäjä itse olisi takaamassa yrityksensä
luottoja.

7

Tässä tapauksessa yritys otti vielä lisää ulkopuolista rahoitusta, jolloin ainakin näin jälkikäteen tämä saattaa olla ko. rahoituksen antajan
kannalta ikävää hänen mahdollisesti menettäessään
saatavansa eteen tulleessa konkurssissa.

8

Lopuksi voi tietenkin sanoa, että yleisesti suurin hyöty saneerauksesta on se, että yrityksen
toiminta työpaikkoineen voidaan pelastaa.

9

Asiantuntijana näkisin tämän yrityksen kohdalla syyksi konkurssiin ajautumiseen sen,
että yrityksen johto ei heti pyrkinyt vakauttamaan ja
tervehdyttämään yrityksen taloutta, vaan yksipuolisesti pyrki vain maksamaan eteen tulleet konkurssihakemukset – tämä sitten johti lopulta maksukyvyttömyyteen. Lisäksi tervehdyttämiseen tähtäävän
päätöksen viipyminen ja asian kanssa viivyttely olivat
tämän yrityksen kohdalla kohtalokkaita.
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Yrityksiin
kohdistettuja
perintätoimia
Ennakkoperintärekisteri
Kun yritys myy palvelua, pitää sillä olla ennakkoperintärekisteröinti olemassa verottajan tiedoissa. Jos
yritys menettää ennakkoperintärekisteröinnin maksamattomien verojen takia, täytyy hänen asiakkaansa
pidättää laskusta Oy:n ollessa kyseessä 13 %. Toiminimen ollessa kyseessä tarvitaan yrittäjältä verokortti
pidätystä varten, muuten pidätetään 60 %.
Nämä pidätykset pidättäjä tilittää verottajalle kausiverojen maksujen yhteydessä. Sen lisäksi, että jo
vaikeuksissa olevalta yhtiöltä pidätetään laskun bruttosummasta tällainen määrä, lisää vaikeuksia vielä se,
että näistä pidätyksistä pidättäjä tekee ilmoituksen
verottajalle seuraavan vuoden tammikuussa.
Vasta siinä vaiheessa verottajalle menee tieto keneltä
pidätykset on tehty. Näiden pidätysten kirjaus yhtiön
hyväksi tehdään vasta sitten, kun yhtiön verotus on
valmistunut. Käytännössä tämä tapahtuu lokakuussa, jos yrityksen tilikausi päättyy joulukuussa. Tämä
voi tarkoittaa käytännössä sitä, että yritykseltä pidätetyt rahat voivat olla pahimmillaan verottajalla ilmaisessa lainassa lähemmäs kaksi vuotta!
Käytännössä yritys myös useimmiten sinä aikana
velkaantuu koko ajan verottajalle ja maksaa kaikista
viivästymisistä veronlisäyksiä ja korkoja, joita ei saa
edes vähentää verotuksessa.
Ulosotto

Kirjoittaja Jorma Turunen KLT on yksi
Yritysfaktan asiantuntijoista

Tällaisesta tulojen pidätyksestä ei mikään yritys voi
selvitä, varsinkin, kun se on jo ennestään maksuvaikeuksissa.
Lupien menetykset
Tietyillä aloilla esim. ravintola-ala ja kuljetukset, tarvitaan viranomaisten antamia lupia esim. anniskelulupa ja liikennelupa. Nämä luvat voidaan peruuttaa
verovelkojen takia. Lupaviranomaiset saavat tiedon
maksamattomista veroista ja peruuttavat luvat, jos
maksuja ei saada ajan tasalle melko nopealla aikataululla. Jo pelkästään nämä toimenpiteet voivat tehdä
yhtiön toiminnan mahdottomaksi.
Kaikki perintätoimet aiheuttavat niin vakavia seuraamuksia, että yrityksen talouden vakauttamiseen on
syytä ryhtyä jo ennen kuin tällaisia toimenpiteitä yritykseen kohdistetaan.
Luottotiedot

Kun verottaja, eläkevakuutusyhtiö tai joku muu taho
perii saatavaansa ulosoton kautta, voi ulosotto pidättää esim. yhtiölle Netsin tai muun maksujenvälittäjän
tilityksistä 30 % tai vaihtoehtoisesti jonkun säännöllisen laskunmaksajan suorituksista, ulosotto vaatii
laskusta 30 % maksettavaksi ulosottoon. Tämä on
seuraus, jos ulosoton kanssa ei pääse sopimukseen
maksuista tai ei pysty pitämään sopimusta.

Ulosotosta menee tieto yrityksen luottotietoihin, vaikka sitä ei julkaistaisikaan. Sen lisäksi nykykäytäntö
rahoittajilla on, että luottoa ei myönnetä, jos yritys ei
ole ennakkoperintärekisterissä. Eli ennakkoperintärekisteröinnin menetys on tänä päivänä myös häiriö
luottotiedoissa.

www.yritysfakta.fi

9

TERVEYRITYS

Manageerausta ja Rahoituspalveluita saneerattaville
yrityksille
Heikki Aurasmaa, TurnAroundCapital TAC Oy
Tällä hetkellä maassamme on lukuisa määrä yrityksiä, jotka ovat kamppailleet heikentyneen taloustilanteen puristuksessa. Tästä huolimatta osalla yrityksistä on usein
näyttöä vuosien toiminnasta, mutta laajasti vaikuttaneet ulkoiset tekijät ovat kaventaneet yrityksen toimintaedellytyksiä monella tapaa. Tilanteessa tyypillistä on myös
velkaantuminen, maksuhankaluudet sekä joissain tapauksissa myös vakavat maksuvalmiuden ongelmat ja jopa julkiset maksuhäiriöt. Tilanteessa yritys voi silti kuitenkin
sinällään olla jatkamiskelpoinen, mikäli sen taloustilanne voidaan vakauttaa, toiminta
saattaa kannattavaksi ja yritys lisärahoittaa. Yrityssaneeraus on yksi tehokas keino
ensiksi tasapainottaa yrityksen taloudellinen tila sekä tämän jälkeen tervehdyttää ja
rahoittaa. Juuri tällaisen rahoituksen tarjoajana toimii näihin tilanteisiin erikoistunut
TurnAroundCapital TAC Oy ( TAC )ja siellä toimiva TkL Heikki Aurasmaa.

Heikki, olet toiminut tätä ennen erilaisissa ja näkyvissäkin tehtävissä, kerrotko lyhyesti mitä ja
millaisista tehtävistä sinulle on karttunut kokemusta ennen TAC-pestiäsi – eli kuka olet ja mistä
tulet?
Olen monenlaisissa muutosprosesseissa toiminut
johtaja, viimeisimpänä toimenani oli alivaltiosihteerinä Työ- ja Elinkeinoministeriön koostamisessa ja
suomalaisessa yritystukikentässä työskentely. Olen
ollut aluetasolla TE-johtajana, toimitusjohtajana Savon Sanomissa ja Oy Julius Tallberg Ab:llä sekä markkinointijohtajana Honeywell Oy:llä. Luottamustehtävistä mainittakoon Suomen Teollisuussijoitus Oy:n
puheenjohtajuus.
Oltuasi näköalapaikalla myös kotimaisten yritysten viimeaikaisiin haasteisiin ja todellisiin vaikeuksiin, millaisiin ongelmiin maamme yritykset
nyt tarvitsisivat konkreettista ja tulosta tuottavaa apua?
Kaupallisen toiminnan ja viennin suuntautumiseen
on paljon muutospaineita. EU:n tasapainon muuttu-
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minen ja idänkaupan pakotteet ovat tuoneet yrityksille kovia muutosprosesseja, joiden toteuttaminen
puolestaan aiheuttaa rahoitustarpeita. Rahaa sanotaan olevan, mutta se ei tule helposti yritysten käyttöpääoman tarpeisiin. Tähän tarvitaan työtä ja selkeitä
suunnitelmia.
Käytätte TAC:ssa sanaa ”turnaaminen” – mitä sillä
tarkoitetaan?
Turnaaminen on suomennos Turn Around-käsitteestä. Teemme työkirjamme kaltaisia muutossuunnitelmia yhdessä yritysjohdon ja omistajien kanssa yrityksen heikkouksien kääntämiseksi vahvuuksiksi.
Jos ajatellaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa
yritystä, millaisilla tavoilla edustamasi TAC Oy
voi tulla yrityksen johtoa vastaan tarjoamillaan
Manageeraus- ja Rahoituspalveluilla? Kerrotko lyhyesti mitä nuo palvelut päälinjoin ovat?
Vaikeuksissa olevan yrityksen polku kulkee muutossuunnitelmaan sitoutumisen, rahoituksen järjestämisen ja tiukan toimeenpanon kautta menestykseen.
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Heikki Aurasmaa TurnAroundCapital TAC Oy:stä

TurnAroundCapital Oy:n henkilöillä on pitkä ja laaja
kokemus yritystoiminnasta ja sidosryhmiin vaikuttamisesta. Osaamisen lisäksi käytettävissä on varsin
laaja kontaktiverkko ja luotettavuus monien toimijoiden kanssa tehdyn aiemman yhteistyön pohjalta. Täl-

tä pohjalta tekemissämme yritysanalyyseissä tulevat
asiakasyritystemme solmukohdat hyvin selkeytettyä
ja voimme rakentaa tilanteeseen tarvittavia toimintamuutoksia ja rahoituspaketteja, jotta yritys nousee
uudelle kasvu-uralle.
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Toimitte yhteistyössä maassamme yrityssaneerauksiin erikoistuneen Yritysfakta Oy:n kanssa –
millainen työnjako teidän kesken on ja miten eri
muodoissaan yhteistyö vuosien ajalta on heidän
kanssaan sujunut?
YritysFaktalla on valtava asiakas- ja kontaktiverkosto
yli Suomenmaan. He ovat myös tärkein valtakunnallinen yrityssaneerausohjelmien ja -hakemusten tekijä.
Ohjelman tekijä ei voi toimia saneerauksessa olevan
yrityksen sparrarina, mikä taas on TurnAroundCapital
Oy:n päätehtävä. Meillä on molemmilla selkeät erottuvat toimialueet, joten yhteistyö sujuu todella mallikkaasti.
Millaisena näet yrityssaneerauksen talousvaikeuksissa olevan yrityksen talouden vakauttamiskeinona?
Saneeraukseen päässeellä yrityksellä on jo toimintahistoriaa, mikä auttaa uudelleensuuntauksessa,
Re-Start-Up:ssa, kuten me asian ilmaisemme. Saneeraus vakauttaa tilanteen ja antaa aikaa hoitaa ongelma-asiat kuntoon ja nousta uuteen kasvuun.

Miksi edustamanne rahoittaja voi nähdä saneerauksen avulla vakautetun yrityksen vielä järkevänä rahoitus- tai sijoituskohteena?
Jo saneeraukseen pääsy edellyttää terveen liiketoiminnan näkymää. Jatko on rahoittajalle selkeästi uuden, alkavan yrityksen rahoitusta turvallisempaa, koska näyttöä liiketoiminnan onnistumisesta on jo tullut.
Koko on myös useimmiten kiinnostava ja kasvuvauhti
saneerauksen jälkeen hyvällä tasolla.
Lyhyet ja napakat terveisesi talousongelmissa
painivan yritysjohdon suuntaan?
Talousongelmat vievät usein yritysjohdon fokuksen
vääriin asioihin. Johto joutuu väsyttävään, raskaaseen
kierteeseen, josta on vaikea yksin nousta. Ottakaa
reippaasti yhteyttä YritysFaktaan tai TurnAroundCapitaliin. Olemme käytettävissä luottamukselliseen
keskusteluun ja valmiita etsimään muutosratkaisuja
hankaliin tilanteisiin. Älä lyyhisty, vaan ota uusi, tukeva tapa ajatella ja kohdata yrityselämää.

KUVA

FreeImages.com/sarah joos
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Yrityksen pitkä tie
vakauteen

Tämä on tositapahtumiin perustuva kertomus yrityksestä, joka sinnitteli
pitkään talouden puristuksessa ja vasta useiden vaiheiden jälkeen päätyi
yritysten ”suojaisaan satamaan” – talouden vakautukseen. Voisi sanoa,
että tämä on kestoltaan ollut tyypillinen tilanne, ennen kuin yrityksen
johto taipuu ymmärtämään taloutensa vakautuksen välttämättömyyden.
Tänä aikana yrityksessä ehti myös tapahtua monenlaista ja yrityksen
johdon henkiset voimavarat kävivät vähiin. Onneksi nyt asiat ovat toisin,
mutta voisiko tästä oppia jotakin?
FreeImages.com/Fons Reijsbergen

Tällaisesta yrityksestä on kysymys
Yrityksen taival alkoi vuonna 1996, eli Suomen edellisen laman syvimpinä hetkinä. Mehän kaikki muistamme tuolloin vuosikymmenen alussa kaksi markan
devalvaatiota, suurtyöttömyyden, pankkikriisin ja
noin 7000 konkurssin vuosivauhdin. On arvokasta,
että tuolloinkin on lähdetty luomaan uutta ympärillä
vellovista ongelmista ja riskeistä huolimatta.
Yrityksen toimialana on erilaisten koneiden ja laitteiden maahantuonti, myynti ja huolto. Liikevaihto saavutti vuonna 2011 jo lähes 5 miljoonan euron tason,
noin 10 hengen henkilöstön sekä kohtuullisen kannattavuuden. Tätä ennen yrityksen liikevaihto vuosittain kasvanut huomattavan nopeasti, jopa 40 – 60
prosentin vuosivauhtia, kuten saneeraushakemuksessa on todettu.
Mitä tapahtui, että hyvällä kasvu-uralla olleen yrityksen talous alkoi sakata vuonna 2012?
”Yrityksen liikevaihdon räjähdysmäinen kasvu oli tässä
tapauksessa yhtenä merkittävänä tekijänä ongelmien
takana”, totesi Yritysfaktassa yrityksen saneerauksen
käynnistämisestä vastannut asiantuntija. ”Aina, kun
puhutaan positiivisessa mielessä, että myynti vetää

voimakkaasti, ei pidä unohtaa sen olevan samalla yritystalouden ammattilaisten pelkäämä tila, varsinkin
jos kasvu tapahtuu selvästi yrityksen taloudelliset ym.
resurssit ylittäen.” Taustalla on siis tosiasia, että kasvua pitäisi pystyä rahoittamaan – eli kasvun vaatimat
menot syntyvät aina ennen kuin toiminnasta saatavat varat tulevat yrityksen käytettäviksi. ”Tämä seikka
kannattaa jokaisen kasvuyrityksen johdon myös tiedostaa”, asiantuntija toteaa.
Yrityksen paras myyjä irtisanoutuu… ja muita ongelmia
Lähes kaikki yritykset tarvitsevat toimivaa markkinointia ja usein myös tehokkaita ja ammattitaitoisia
myyjiä. Tässä tapauksessa yrityksen johto totesi heidän parhaan myyjänsä irtisanoutuneen vuonna 2012,
minkä seurauksena liikevaihto putosi peräti 35%!
Syntynyttä myynnin vajausta yritettiin paikata mm.
ulkopuolisten myyjien avulla, mistä puolestaan syntyi
merkittäviä lisäkustannuksia. Myös erään tuotemerkin kohdalla laatu ei ollut paras mahdollinen ja yritys
joutui osin jälkikorjaamaan myymiään koneita. Myös
maan taloudellinen tilanne heijastui yrityksen toimialan supistumisena.

www.yritysfakta.fi
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Syyskuun 29. päivä 2011
Voidaan sanoa, että tämän yrityksen ongelmat nousivat pintaan jo vuonna 2011, jolloin eräs yrityksen johdon hyvin tuntema taho oli suositellut yhteydenottoa
Yritysfaktaan. Tällöin syyskuun 29. päivänä iltapäivällä yrityksen johto kävi ensi keskusteluja Yritysfaktan
edustajan kanssa taloudellisen tilanteensa selvittämiseksi. Tässä yhteydessä yrityksen hallituksen jäsen
totesi kasvun aiheuttaman akuutin käyttöpääomapuutteen ja että yrityksellä on pelkästään ostovelkoja lähes miljoona euroa, mikä on aika paljon tämän
kokoiselle yritykselle

Tammikuun 4. päivä 2012 - tilanne jatkuu ja kriisi
syvenee!
Lähes puoli vuotta on kulunut, mutta yrityksen johto
ei ole kyennyt tekemään päätöstä yrityksen talouden
vakauttamiseksi. Yritysfaktan edustaja passivoi järjestelmässään tapauksen.
Tammikuun 17. päivä 2013
Hallituksen entinen jäsen soittaa aamulla Yritysfaktaan ja haluaa tulla ensi tilassa kartoitusneuvotteluun, mikä sovitaankin samalle päivälle klo 11.00.
Tammikuun 24. päivä 2013
Puhelimessa yrityksen johdon edustaja toteaa yhtiön
pääoman todennäköisesti vaipuvan miinukselle, minkä uskoo kuitenkin nopeuttavan varsinaisen yrittäjän
vakautuspäätöstä. Johdon edustaja toteaa yrittäjän
edelleen pohtivan tilannetta.
Helmikuun 4. päivä 2014 – saneeraus käynnistyy
vihdoin!
On kulunut jälleen yli vuosi viimeisimmistä keskusteluista. Aamupäivällä yrittäjän vaimo soittaa hermostuneena ja kertoo yrityksen olevan syvässä kriisissä!
Samalla hän kertoo, että yrittäjä itse ”on ottanut asian
raskaasti”. Nyt osapuolet sopivat tapaamisen jo seuraavalle päivälle Helsinkiin.
Yrityksen johto tekee päätöksen hakeutumisesta pikaisesti yrityssaneeraukseen, minkä ansiosta yritys
saa välittömästi konkurssisuojan sekä tarvittaessa ns.
väliaikaiset kiellot antamaan lisäturvaa toiminnan jatkumiseen. Samalla yrityksen vanhojen velkojen maksu voidaan pysäyttää ja näin yritys pystyy maksamaan
tulevat uudet maksut paremmin ajallaan. Myös myöhemmin tuleva viivästyskorkojen kertymisen lakkaaminen tervehdyttää yritystä. Yritysfakta esitti muun
ohessa yhtiölle laatimassaan saneeraushakemuksessa noin 15 prosentin velkojen leikkausta.
Mitä yritykselle nyt syksyllä 2015 kuuluu?
Ensiksikin voidaan todeta yrityksen toiminnan olevan
normaalisti käynnissä ja sen suorittavan sille annettua uuttaa maksuohjelmaa vanhoista veloista. Kaikki
viranomaisrekisterit ovat kunnossa ja yrityksellä ei ole
myöskään erääntynyttä uutta verovelkaa. Nyt yrityksen taloudellinen tilan voidaan katsoa olevan toistaiseksi vakaa ja sillä olevan mahdollisuudet jopa kasvaa
– mutta hallitusti!

FreeImages.com/caffe
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Yrityssaneeraus sopii myös
pienemmille yrityksille

Nummisen Autokorjaamo palvelee
seudun autoilijoiden tarpeita

Yrityssaneeraus sopii myös pienemmille, jopa
yhden hengen yrityksille. Autokorjaamo Timo
Numminen Ky lähti yrityssaneeraukseen, kun
yrittäjä huomasi perintään menneiden laskujen
kasaantuvan. Apua oli saatavilla.
Autokorjaamo Timo Numminen Ky on toiminut vuodesta 2002, aluksi Lopella, sitten lähempänä Riihimäkeä Launosissa ja viime vuodet Riihimäellä. Yrittäjä
Timo Numminen osti voimissaan olevan autokorjaamon ja jatkoi sen toimintaa. Lopella työntekijöitä oli
kaksi, mutta seitsemän toimintavuoden jälkeen korjaamohallien omistajalle tuli niille omaa käyttöä,
ja vuokralla ollut korjaamoyritys siirtyi Launoisiin.
Samalla työntekijämäärä väheni yhteen.
”Ei voi sanoa että alussakaan olisi lähtenyt hienosti ja
erityisen hyvin menemään, vaan opetteluahan se on
ollut. Töitä on kyllä aina ollut, mutta huonoja hom-

mia on ollut todella paljon. Sellaisia, että aikaa menee mutta ei tule laskutustunteja”, Timo Numminen
kertoo yrityksen historiasta.
Pitkään korjaamolla meni kuitenkin niin sanotusti
ihan ok, kunnes jossain vaiheessa laskut alkoivat kasaantua. Turhiakin laskuja tuli, ja vaikka kuinka yritti
tehdä ja selviytyä, ei helpottanut. Ja kun erääntynyt
lasku menee perintään, tarvitaan enemmän rahaa,
jota ei alun perinkään ole. ”Kun yrität niitä maksaa
tyhjästä, niin taas jää seuraava ja seuraava”, Numminen sanoo. ”Laskuja saattaa olla osin päällekkäisiäkin,
kun ei ole aikaa syvällisesti katsoa ja perehtyä että
mitä mikäkin on… kaikki jää. Sitten on niin voimaton
jo.”
Ja jos jonkun laskun saakin maksettua, on seuraava jo
sillä välin erääntynyt.
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Tavallinen autoilija tuskin pystyy modernille autolle montaakaan huoltotoimenpidettä omin avuin tekemään.

Alkukartoituksesta eteenpäin
Monilla yrittäjillä voi olla vuosikymmenien kokemus
työnteosta ja rautainen ammattitaito itse työhön,
mutta muu yritykseen liittyvä vieraampaa tai ei ainakaan ominta osaamisaluetta. Yhden hengen yritykseenkin liittyy paljon paperitöitä ja esimerkiksi tunnuslukujen seurantaa.

16

Ennen omaa yritystä Numminen toimi linja-autoalalla
16 vuotta, ajomestarina 10 vuotta. Työvuorosuunnittelut, tilausajot ja muut hinnoittelut, huollot. Nämä
olivat tuttuja asioita, mutta yrittäjyyteen liittyvät paperityöt eivät.
”Kun muutokset taseissa ja muissa eivät tällaisessa tilanteessa kerro, että mitä on tapahtunut. En ole itse
mitään yrittäjäkoulua tai vastaavaa käynyt, joten se
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suus olisi mennyt ulosottoon, ja sillä tavallahan ei tavaroista saa yhtään mitään. Joku erikoistyökalukin voi
olla monen sadan euron arvoinen, mutta ei niistä saa
mitään. Ja olisi itselle jäänyt vain velkaa.”
Numminen uskoo, että vastaavissa tilanteissa uhkana voi olla jopa perheiden hajoaminen. Ihmissuhteet
ovat usein kriisitilanteissa koetuksella.
Nummisen hakeudututta ennestään tuttujen Yritysfakta Oy:n asiantuntijoiden puheille, asiat alkoivat
nopeasti kirkastua. Kävi selväksi, että jotain tilanteelle
on pakko tehdä, mutta myös että jotain tilanteelle voidaan tehdä.
”Asiat käytiin läpi, katsottiin mikä menee metsään ja
mitä pitäisi olla. Siinä se itselle hahmottui, että ei se
voi tuosta vaan muuttua omia aikojaan.”
Kun yrityssaneeraukseen lähdetään, saa yritys vuoden mittaisen rauhoitustilan vanhoille veloille. Lisäksi
heti saneeraushakemuksen jättäessään yritys pääsee
väliaikaisen konkurssisuojan piiriin. Näin varmistetaan, että yritys voi rauhassa keskittyä tekemään rahaa kassaan ja maksamaan uusia velkoja ilman pelkoa erääntymisestä ja kalliista perintäkuluista.
”Ei tarvitse pelätä että mitä tänään tulee”
Yrityssaneeraukseen lähteminen ei ole ainoa liike,
joka Autokorjaamo Timo Numminen Ky:n tervehdyttämiseksi on tehty. Jo ennen saneerausta yrittäjä otti
käyttöön estopalvelun, joka ehkäisee ylimääräisten
markkinointilaskujen kerääntymisen. ”Se on ollut
mielestäni hyvä sijoitus. Ne laskut ovat loppuneet
tyystin.” Kävi niinkin, että Nummisen perhe muutti
omakotitalosta rivitaloon, joten oman kiinteistön ylläpidon vähentyminen kevensi työtaakkaa. Nyt nekin
resurssit voi käyttää muuhun.

Tarvitaan erikoistyökaluja ja -osaamista.
FreeImages.com/Antonio Jiménez Alonso

puoli ei ollut tuttu. En tiennyt näistä saneerausasioista. Yritysfaktan kanssa käydyissä keskusteluissa kuulin sitten ratkaisuista”, Numminen sanoo.
Myös tämän yrityksen tie yrityssaneeraukseen aukesi
alkukartoituksessa. ”Siinä kuuli, mitä mahdollisuuksia
on ja miten tästä eteenpäin. Jotainhan oli pakko tehdä. Jos olisi tyystin lopettanut, kaikki yrityksen omai-

Lisäksi varaosia toimittavan liikkeen kanssa on sovittu, että osat laskutetaan kahdesti kuussa, eikä jokaista erikseen kuten ennen. ”Ehdin saada jo asiakkaalta
maksun siinä välissä, niin on millä maksaa lasku. On
siten parempi rohkeus ottaa osia.” Lisäksi varaosaliike
sattuu muuttamaan lähemmäs, joten Numminen voi
vastaisuudessa hakea vaikka jalkaisin osia kolmesti
päivässä. Ennen piti ajaa pidemmälle tai odotella että
toimitus tulee. ”Nyt jos asiakkaan auto on ylhäällä
nostimella vaikka katsastustarkastuksen vuoksi, niin
jos on jotain pientä korjattavaa, pystyn hakemaan
osat äkkiä ja laittamaan samalla.”
”Olen myös yrittänyt hiukan seurata omaakin
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työaikaa, milloin tulen ja milloin lähden töistä. Yhteenvetoa en ole kyllä vielä katsonut, mutta että vähän näkee, paljonko olen ollut työpaikalla. Aika pitkälle tulee iltaan oltua. Tietysti osittain pakkokin”,
Numminen selittää. ”Ja katson aika tarkkaan, mitä
hommia otan. Kun hommia kerran on riittämiin, jätän
aikaa vievät huonosti maksavat tehtävät ottamatta.”

on paljon helpompi olla. Nyt käynnissä oleva vuoden
mittainen rauhoitustilahan ei tarkoita etteikö töitä
tehtäisi. Niitähän pitää tietenkin tehdä että saadaan
kassaan rahaa ja mahdollisimman hyvälle kantille tilanne. Tällä hetkellä kaikki avoimet laskut on hoidettu. Muutaman päivän päästä erääntyvät arvonlisäverotkin on jo maksettu”, Timo Numminen lopettaa.

Nyt tilanne näyttää Timo Nummisen mielestä tosi hyvältä, ja hän suositteleekin ongelmien kanssa painivia
yrityksiä vähintäänkin selvittämään mahdollisuuden
yrityssaneeraukseen. ”Postilaatikko on rauhoittunut
kivasti. Ei tarvitse pelätä että mitä tänään tulee. Itsellä

Autokorjaamo Timo Numminen Ky:n korjaamotilan
molemmilla nostimilla on auto. Toisessa on käynnissä
moottoriremontti, aivan kuten yrityksessäkin.

Vakautukseen hakeutuvalla
yrityksellä ei kokorajaa
Myös pieni yritys voidaan vakauttaa yrityssaneerauksen avulla. Markku Räsäsen mukaan prosessi
ei mainittavasti eroa suuremman yrityksen vakauttamisesta, ja hänen mukaansa pienenkin yrityksen vakauttaminen kannattaa. Räsänen toimii
Yritysfakta Oy:ssä neuvottelijana.
Saneeraus ja siihen lähteminen tapahtuu Räsäsen
mukaan samalla tavalla, oli kyseessä sitten pieni tai
suuri yritys. ”Ensin kartoitetaan tilanne. Varmistetaan,
ettei yrityksessä ole ollut väärinkäytöksiä ja että kirjanpito on kunnossa. Maatiloissa ja vastaavissa riittää
veroilmoitus. Alkukartoituksen haastattelussa selvitetään että yritys pystyy jatkamaan, että se on elinkelpoinen.”
”Pystyy tekemään päätökset heti”
Kokorajaa vakautusta hakevalla yrityksellä ei ole. Räsänen kertoo haastattelupäivänäkin käsitelleensä
asiakasta, jonka liikevaihto on 50 tuhatta euroa. Ongelmana eivät välttämättä ole pelkät velat. ”Jos esimerkiksi verot myöhästyvät, voi ennakkoperintärekisteri-
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merkinnän menettää. Se hankaloittaa lisää tilannetta.
On vain kaksi tapaa saada menetetty epr-merkintä
takaisin: joko maksaa tai hakeutua saneerauksen piiriin, jolloin tulee menettelyvaiheessa mahdollisuus
hakea sitä takaisin.” Varsinkin yksityisille kuluttajille
palveluita tarjoaville yrityksille kuten remontoijille ja
asentajille epr-merkintä on tärkeä. Ilman sitä asiakkaat eivät voi saada kotitalousvähennystä.
Jos kyseessä on toiminimi, saneerauksella voidaan
suojata myös henkilökohtainen omaisuus. Pieni yritys
saa isoon verrattuna myös yhden sisäsyntyisen edun
kokonsa puolesta: jos on päättäväinen ja nopea, pystyy tekemään päätökset heti. Isomman organisaation
ollessa kyseessä nousee esiin sellaisia kysymyksiä
kuten kuka asiaa yrityksessä ajaa, onko joku jarruna,
tarvitaanko useamman mielipide. Organisaatio on
hitaampi reagoimaan kuin pieni, jopa yhden hengen
yritys.
Pieni koko tuo toisaalta haasteen, joka saattaa olla
myös osasyyllinen ongelmiin: jos yhden hengen yrityksessä ammatinharjoittajalle tapahtuu jotain, ei
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yritys pyöri. ”Satut loukkaantumaan pihatöissä tai
liikenteessä ja joudut pitkälle sairaslomalle. Jos tässä
tilanteessa vaikkapa jää jostain syystä ilmoittamatta
verottajalle ettei ole tuloja, niin arviot tulevat joka tapauksessa, erääntyvät, ja ne ovat perintäkelpoisia.”
”Työn pitää olla kannattavaa”
Räsäsen mielestä enemmänkin pieniä yrityksiä voisi
hakeutua vakautukseen. Hän kontaktoi yrityksiä joilla
on ongelmia ja häiriöitä, kertoen mahdollisuuksista.
”Silti turhan usein tulee vastaan esimerkiksi eilisen
kaltainen tilanne: olin yrittäjän kanssa jutellut puolisen vuotta sitten, avannut vakautusta ja mahdollisuuksia. Yritys ei jostain syystä kuitenkaan lähtenyt
silloin vakautukseen. Nyt on konkurssihakemus päällä
ja saattaa olla jo liian myöhäistä.” Konkurssihakemus
sinällään ei mitenkään estä hakeutumista saneeraukseen, mutta muutoin edellytykset ovat saattaneet jo
mennä.

”Hyvä työmies ei välttämättä ole hyvä yrittäjä. Tarkoitan tällä sitä että vaikka ammattitaitoa löytyy, ei
välttämättä ole kokemusta yrityksen pyörittämisestä.
Yrittäjyyteen kuuluu kuitenkin itse työn lisäksi aika
paljon velvollisuuksia, talouspuolen asioita ja paperitöitä. Suurin osa niistä ei ole kovin monimutkaisia,
mutta ne pitää joka tapauksessa hoitaa. Jos ne eivät
hoidu, tulee ongelmia. Ja se on pienille yrityksille mielestäni yhteinen nimittäjä: liput ja laput eivät kohtaa
todellisuutta, ainakaan ajoissa.”
Jos yritys on elinkelpoinen, kannattaa vakautukseen
hakeutua. ”Hakemus pitää olla hyvin tehty. Perusteellisesti. Selvitetty, ettei ole kirjanpidollisia puutteita.
Osoitettu missä on oltu, missä ollaan tänään, miten
mennään huomiseen. On tärkeä asia, että yrittäjä on
rehellinen itselleen. Se on jokaisen homman A ja O:
että uskoo huomiseen, mutta faktoihin perustuen.
Pitää olla oikeasti työtä mitä tehdä, jotta yritystä voidaan elvyttää. Työn pitää olla kannattavaa.”

Yhteen asiaan Markku Räsänen sanoo törmäävänsä
aina silloin tällöin pienten yritysten ollessa kyseessä.

www.yritysfakta.fi
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TERVEYRITYS

Tiesitkö tämän

yrityssaneerauksesta?
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 suorituksen saatavalleen.
Kaikki yritystä sitovat sopimukset
voidaan sanoa tarvittaessa irti
nopeutetusti huolimatta alkuperäisestä
kestosta.
Jos et ole antanut lainkaan takaus
ta tai panttia (esim. kiinnityspantti), tai jos olet antanut pantin tai
takauksen saneerattavaan yritykseen,
mutta sen maksuohjelmassa velkojen
pääomia ei alenneta, ei sinulle synny
takausvastuuta.

Jokaisen yrittäjän ja
yrityspäättäjän on hyvä
olla perillä yrityssaneerauksen päälinjoista ja
sen suomista mahdollisuuksista. Yrityssaneerauksella 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?
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Saneerauksen yhteydessä joskus
henkilöyhtiö (ky / ay / toiminimi)
on mahdollista muuttaa osakeyhtiöksi.
Kokonaisrauhoitusaika tällä hetkellä oleville veloille muodostuu
aluksi noin vuoden mittaiseksi, minkä
jälkeen se jatkuu yritykselle mitoitettuna
maksuohjelmana.
Rauhoitustilan alettua mm. ennakkoperintäotetta 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.

www.yritysfakta.fi

Saneerausmenettelyn käynnistyttyä yritys saa takaisin mahdollisesti
menettämänsä epr-otteen.
Saneerauksen tultua vireille yritystä koskevan konkurssihakemuksen
pohjalta ei voida enää tehdä konkurssiin
asettamispäätöstä.
Kun saneerausmenettely käynnistyy, viivästyskorot ja perimiskulut
lakkaavat juoksemasta.
Saneerausprosessi voidaan
keskeyttää milloin tahansa
alkuvaiheessa yrityksen toimesta, sekä
myöhemmin tietyin edellytyksin, mikäli
esimerkiksi taloudellinen tilanne korjaantuu odotettua nopeammin.
Osa veloista myöhemmin alkavassa maksuohjelmassa voidaan
tarvittaessa alentaa (verovapaa akordi)
sekä muuttaa ohjelmassa nollakorkoiseksi. 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 velkojille sekä mahdollisille takaajille.
Yritykselle kertyneet aiempien
vuosien tappiot säilyvät saneerauksessa 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.
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