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DigiTili2020 

Seuraavassa on koottu edellä tarkasteltujen rahoituksen osa-alueiden suunnittelun avuksi 

verkko-osoitteita. Tutustumalla niiden sisältöihin, voit muodostaa käsityksen tarjolla olevista 

palveluista ja tarvittaessa hyödyntää materiaalia asiakkaittesi ongelmanratkaisutilanteissa. 

 

Rahoituslähteiden arviointi 

Huolimatta rahoitusmarkkinoille syntyneistä uusista vaihtoehtoisista lähteistä, pankit ovat edelleen 

merkittävä yrityksen rahoituslähde sen elinkaaren eri vaiheissa. Voit tutustua seuraavien linkkien 

kautta niin pankkien kuin muidenkin rahoituslähteiden vaihtoehtoihin ja laatia katsauksen itsellesi 

/tilitoimistolle kiinnostavimmista omien asiakkaittesi näkökulmasta tarkasteluna.   

OP 

https://uusi.op.fi/yritykset/rahoitus/investoinnit/yrityslaina 

Nordea 

https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/rahoitus/yrityksen-joustoluotto.html 

Danske Bank 

https://danskebank.fi/yrityksille/ratkaisut/strateginen-suunnittelu/rahoittaminen/yrityslainat 

Säästöpankki 

https://www.saastopankki.fi/fi-fi/yritykset/yritysrahoitus/yrityslaina 

Aktia 

https://www.aktia.fi/fi/yritysasiakkaat/rahoitus/tuotteet/velkakirjalaina 

POP-Pankki 

https://www.poppankki.fi/yritysasiakkaat/rahoituspalvelut 

S-Pankki 

https://www.s-pankki.fi/fi/lainat-ja-luotot/s-laina/ 

Ålandsbanken 
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https://www.alandsbanken.fi/lainalaskuri 

Joukkorahoitus 

Oheisten linkkien takaa löytyy linkkejä verkkoalustoihin ja joitakin videoita joukkorahoitukseen 

liittyen… 

Vakuudettomia yrityslainoja tarjoavat useat verkkoalustat, kuten Ferratum Business, Suomen 

Yrityslaina, Yritysluotto, Qred, ja Vauraus.  

https://www.ferratumbusiness.fi/; https://suomenyrityslaina.fi/yrityslaina/; 

https://www.yritysluotto.fi/; https://qred.com/fi/; https://vauraus.fi/yrityslaina/; 

Vertaa rahoitusratkaisuja 

https://www.yritysvinkit.fi/yritysrahoitus/ 

Lainamuotoisesta rahoituksesta /haastattelut 

UB-rahoitus (entinen Joutsen-rahoitus) 

https://sijoitussummit.fi/haastattelut/ub-rahoitus-antti-suorsa 

Fundu 

https://sijoitussummit.fi/haastattelut/fundu-tuomas-oksanen 

Sijoitusmuotoisesta rahoituksesta /haastattelut 

Invesdor 

https://sijoitussummit.fi/haastattelut/invesdor-lasse-makela 

Groundfunding 

https://sijoitussummit.fi/haastattelut/groundfunding-henrik-aren 

Julkinen rahoitus 

Tilitoimiston on hyvä tuntea myös julkisten rahoituksen ja avustusten lähteitä, jotta se voi ohjata 

tarvittaessa asiakkaitaan sopivalle lähteelle. Tärkeimpinä näistä voidaan mainita Finnvera, Business 

Finland ja ELY-keskukset.   

Finnvera 

https://www.finnvera.fi/ 
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Oheisten linkkien takaa löytyy joitakin videoita Finnveran rahoitukseen liittyen… 

Yrityskaupan rahoittaminen /Finnvera 

https://www.youtube.com/watch?v=w7Hrlhn0y3w 

Alkutakaus /Finnvera 

https://www.youtube.com/watch?v=SmQbtLki7lA 

Yritysoston rahoituscase /Finnvera 

https://www.youtube.com/watch?v=OgwbuBLkbbA&feature=youtu.be 

Omistajanvaihdoscase /Finnvera 

https://www.youtube.com/watch?v=B9UNGhTLiB8 

Business Finland 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/lyhyesti/ 

Tästä lähteestä löytyy rahoitusta moneen tarpeeseen, ks.  

TEMPO 

Testaa liiketoimintakonseptin toimivuus, selvitä kysyntää ja hae palautetta potentiaalisilta asiakkailta.  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/tempo-rahoitus/ 

TUTKIMUS, KEHITYS, PILOTOINTI STARTUPEILLE 

Kehitä osaamista, tuotteita ja palveluita, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Pilotoi uuden 

ratkaisun toimintaa.  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/tutkimus--ja-

kehitysrahoitus/ 

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY) 

Skaalaa liiketoiminta vientimarkkinoilla ja kehitä liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/nuoret-

innovatiiviset-yritykset-niy/ 

INTO STARTUPEILLE 
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Hanki asiantuntemusta innovaatiotoiminnan tueksi. Hyödynnä IPR-oikeuksia, palkkaa asiantuntija 

tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/into/ 

EXPLORER STARTUPEILLE 

Osta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/explorer/ 

MESSUAVUSTUS STARTUPEILLE 

Osallistu merkittävään kansainväliseen messutapahtumaan toisten pk-yritysten kanssa.  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/messuavustus/ 

INNOVAATIOSETELI STARTUPEILLE 

Hanki yritykseesi innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, uutta tietoa ja osaamista.  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/innovaatioseteli/ 

Kannattaa tutustua myös seuraaviin rahoituksen lähteisiin… 

ELY-keskukset 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset/ 

EU-rahoitus 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/eu-rahoitus 

Leader-rahoitus 

http://www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus/ 

Palkkatuki 

http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html 
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Rahoituskohteiden arviointi 

Yritys voi kasvaa joko orgaanisesti tekemällä kapasiteettia kasvattavia laajennusinvestointeja tai 

ostamalla toimivan yrityksen. Kumpaankin tapaan kasvaa liittyy riski epäonnistumisesta. Erityisen 

suuri se on yrityskaupoissa. Riskiä voidaan vähentää huolellisella suunnittelulla. Suunnittelun avuksi 

on kehitetty erilaisia laskelmia ja niiden toteutukseen laskureita. Tutustu esim. calkoo.com –

sivustolta löytyviin laskureihin, ks. https://www.calkoo.com/fi/  

Finanssialan laskureita löytyy myös sivustolta https://www.dinkytown.net/ 

Alla ensin pari linkkiä kasvuun liittyvään selvitykseen. 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n teettämän selvityksen mukaan kasvavat yrityksen 

digitalisoivat liiketoimintaansa. Yli neljäkymmentä prosenttia vastanneista on määritellyt 

liiketoiminnan digitalisoimisen strategiseksi tavoitteeksi. Lisäksi yritysten digitietoisuus näyttäisi 

lisääntyneen. Digitalisoinnilla tavoitellaan ensisijaisesti asiakaskokemuksen kehittämisen tuomaa 

lisäarvoa, mutta myös parantamaan palvelutarjoamaa ja tehostamaan liiketoimintaansa. 

https://www.palta.fi/digitalisaatiosta-kasvua-2018-tutkimus-asiakaskokemuksen-merkitys-on-

ymmarretty/ 

Danske Bankin yrittäjille tekemän kyselyn mukaan vain joka neljäs yrittäjä tavoittelee yritykselleen 

kasvua. Lähes puolelle riittää päivittäisestä toiminnasta selviäminen. Nuoret (18-39 vuotiaat) yrittäjät 

olivat vanhempia kasvuhakuisempia ja hakivat voimakkaammin taloudellista riippumattomuutta. (ks. 

Ks. Kauppalehden artikkeli selvityksestä 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kysely-ani-harva-pienyrittaja-tavoittelee-miljoonaomaisuutta---

kasvuunkin-tahtaa-vain-joka-neljas/5UbHMQZK 

Seedi.fi:n sivustolta löytyy lisää mielenkiintoisia näkemyksiä muun muassa kasvusta, ks. 

https://seedi.fi/ 

Kun on kyse orgaanisesta kasvusta, yritys tekee kapasiteettia kasvattavia reaali-investointeja. 

Investointien kannattavuuden arviointiin käytettäviä peruslaskureita ovat nykyarvolaskuri ja 

sisäisen koron laskuri. Periaatteena laskentamenetelmissä on, että tulevaisuuden kassavirrat 

diskontataan nykyhetkeen, jolloin eriaikaset rahavirrat saadaan vertailukelpoisiksi.  

Nettonykyarvo (Net Present Value, NPV) 
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Ennustettujen nettokassavirtojen valossa investointi näyttää kannattavalta, jos niiden nykyarvo ylittää 

hankintamenon, kun diskonttokorkona investoinnille asetettu tuottovaatimus (laskentakorko). 

https://www.calkoo.com/fi/nettonykyarvo-npv-ja-suhteellinen-nykyarvo-pi 

Sisäinen korko (Internal Rate of Return, IRR) 

Ennustettujen nettokassavirtojen valossa investointi näyttää kannattavalta, jos investoinnin sisäinen 

korko (investoinnin tuotto) ylittää tuottovaatimuksen (laskentakoron). 

https://www.calkoo.com/fi/efektiivinen-korko-irr 

Painotettu pääomakustannus (Weighted Average Cost of Capital, WACC) 

Edellä mainituissa laskelmissa investoinnin tuottovaatimuksena voidaan käyttää painotettua 

pääomakustannusta (investoinnin tuottojen tulee kattaa pääomakustannukset). Tätä käytetään usein 

myös arvonmääritysmallien yhteydessä määritettäessä yritysarvoa. 

https://www.calkoo.com/fi/paaoman-keskimaarainen-kustannus 

Kun on kyse kasvusta yritysostojen avulla, tärkeäksi analysoitavaksi tekijäksi nousee yrityksen 

arvon määrittäminen. 

Gordonin kasvumallin soveltaminen 

Yritysarvon laskennassa voidaan soveltaa ns. tasaisen kasvun mallia. Oletuksena on, että yritys 

kasvaa valitulla prosentilla äärettömän kauan. Mitä kauempaa nettokassavirran arvoja diskontataan, 

sitä pienempi niiden nykyarvo. Malli on hyvin herkkä niin asetetulle kasvuoletukselle kuin 

tuottovaatimuksellekin (tuottovaatimuksena em. painotettu pääomakustannus).  

https://www.calkoo.com/fi/gordonin-malli 

(Gordonin kasvumallissa esiintyvän osingon tilalle voidaan sijoittaa esim. vapaa kassavirta) 

Vapaa kassavirta (Free Cash Flow to Firm, FCFF) 

Yritysarvon laskennassa käytetään usein kassavirtaperusteista tuloskäsitettä. Omassa käytössään 

yritys voi käyttää sen tarkkoja arvoja. Ulkopuolinen tarkastelija puolestaan voi arvioida sen 

tilinpäätöksestä ottamalla lähtökohdaksi liikevoiton, korvaamalla poistot investointimaksuilla, 

vähentämällä verot ja liikepääoman lisäyksen.  

https://www.calkoo.com/fi/vapaa-kassavirta-fcff 

(huom. laskurin suomenkielisessä versiossa ”sijoitukset” tarkoittavat tässä investointeja) 
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Kannattavuusraja (break even) 

Break even -analyysin avulla voidaan laskea, paljonko annetulla hinnalla pitää myydä, jotta 

saavutetaan juuri tuloksen nollataso (tai millä hinnalla annettu määrä pitää myydä, jotta ollaan 

kannattavuuskynnyksen mukaisella tulostasolla). 

https://www.calkoo.com/fi/kannattavuusraja-break-even 

Tunnusluvut ja niiden tulkinta 

Yrityksen toiminnan menestyksellisyyttä voidaan arvioida tilinpäätöksestä laskettavien 

tunnuslukujen avulla. Kattava esitys tunnuslukujen lakennasta ja niiden tulkinnasta löytyy 

AlmaTalentin sivuilta, ks. https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas 

Pörssiyritysten tunnusluvut viideltä edelliseltä vuodelta löytyvät mm. Kauppalehden sivuilta, ks. 

esim. Marimekko (hakupolku: pörssi – kurssit – Marimekko – tulostiedot) 

https://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/porssikurssit/osake/tulostiedot.jsp?klid=1142 

Joitakin tunnuslukuja voit laskea myös calkoo.com -laskurilla, ks. 

https://www.calkoo.com/fi/tunnusluvut 

 

Muistiinpanoja 
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