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1,4 miljoonaa asiakasomistajaa

180 osuuspankkia

VarallisuudenhoitoVahinkovakuutusPankkitoiminta

180 osuuspankkia

©
 O

P
-P

o
h

jo
la

VarallisuudenhoitoVahinkovakuutusPankkitoiminta



Vakautta osuustoiminnallisuudesta
Osuustoiminnallisuudessa yhdistyvät paikallinen päätöksenteko ja ryhmän 

vahva tuki, jonka ansiosta toimintamme on vakaalla pohjalla myös taloudellisesti 

vaikeina aikoina. 



Lähde: Pankit Suomessa 2013, Finanssialan Keskusliitto. 

Tilanne 31.12.2013



Etelä-Karjalan Osuuspankin avainlukuja 
30.6.2014

4 81 872 41 655 19 4594
Konttoria

81 872
Asiakasta

41 655
Asiakasomistajaa

Talletukset

948 milj. €

Luotot

998 milj. €

Tase

1 258 milj. €

Vakavaraisuussuhde

41,6 %

19 459
Keskittäjäasiakasta

Liikevoitto 1-6 kk

24,5 milj. €

Myönnetyt bonukset 1-6 kk

2,2 milj. €

Henkilöstö

176
Tuotto-osuudet

15,9 milj. €



Perustehtävämme

Edistämme asiakasomistajiemme, 

asiakkaidemme ja 
toimintaympäristömme kestävää 

taloudellista menestystä, 

Etelä-Karjalan Osuuspankin 
arvot:

• Ihmisläheisyys
• Vastuullisuus

• Yhdessä menestyminen
taloudellista menestystä, 

turvallisuutta ja hyvinvointia.

Päämäärämme

• Yhdessä menestyminen

Asiakaslupaus
Päämäärämme

Olemme johtava ja menestyvin 

pankki Etelä-Karjalassa.

Asiakaslupaus

Tarjoamme parhaat 

kokonaisratkaisut ja 
keskittämisedut.



YRITYSKAUPAN RAHOITUS

1.1. Yrityskaupan pankkirahoituksen Yrityskaupan pankkirahoituksen 
periaatteitaperiaatteita

2.2. RahoituslähteetRahoituslähteet

3.3. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

4.4. Yrityskauppaprosessi ja rahoitusYrityskauppaprosessi ja rahoitus

5.5. VakuudetVakuudet

6.6. SuhdenneSuhdenne-- ja korkokuvia 10/2014ja korkokuvia 10/2014
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Yrityskaupan pankkirahoituksen 
pääperiaatteita



Jokainen 
yrityskauppa on 
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yrityskauppa on 
yksilöllinen

OP mukana ainutkertaisessa 
hankkeessa
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hankkeessa



Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita

� Tyypillisesti yrityskauppaa ei rahoiteta kokonaan pankkilainalla

� Noin 40/60 -suhde pankkilainaa ja omaa pääomaa kaikkein tavallisin PK-yritysten
kaupoissa
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kaupoissa

� Lopullinen suhde on hyvin tapauskohtainen ja riippuu ennen kaikkea 
ostajayrityksen luottokelpoisuudesta

� PK-sektorin yritysjärjestelyn velkarahoitus pitää pystyä maksamaan syntyvän 
kokonaisuuden kassavirralla (laina-aikana).

� PK-yritysten kauppojen rahoituksessa vakuudet ovat keskeisessä roolissa. Hyvät 
vakuudet mahdollistavat rahoituksen suhteellisen alhaisella kustannuksella
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Hyville yrityskauppahankkeille löytyy 
velkarahoitusta
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Yrityskaupan muistilista

Panosta
yrityskauppaprosessiin

Hanki riittävät tiedot 
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2

43

1 yrityskauppaprosessiin
ajallisesti, rahallisesti �
käytä asiantuntija-apua

Hanki riittävät tiedot 
ostettavasta yrityksestä

Tee vertailu 
yrityskauppatavasta  ja sen 
vaikutuksista � liiketoiminta-
vai osakekauppa?

Tee yrityksen haltuunotto 
heti yrityskaupan jälkeen
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vai osakekauppa?

• Hinta vs. arvo

• Tarkka arvio investointihankkeesta

• Rahoituksen riittävyys

• Avainhenkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen



Yrityskaupan toteutustapa

Liiketoimintakauppa Osakekauppa

12

� Liiketoimintakaupassa ostetaan 
myyjäyrityksen liiketoiminta, eli 
sopimuksen mukaan esimerkiksi 
koneet ja laitteet, tilat, henkilökunnan 
ja nimen. 

� Myyjäyrityksen taloudelliset ja 
juridiset vastuut eivät siirry ostavalle 
yritykselle.

� Osakekaupassa ostaja hankkii 
itselleen kohdeyrityksen osakkeet tai 
osake-enemmistön. 

� Ostettavan yrityksen aiemmat 
taloudelliset ja juridiset vastuut 
pysyvät voimassa omistajan 
vaihdoksesta riippumatta. 

� Ostettava yritys jatkaa toimintaansa 
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yritykselle.

� Liiketoimintaa jatketaan uuden 
yrityksen nimissä

� Ostettava yritys jatkaa toimintaansa 
yleensä entisellä nimellä ja y-
tunnuksella. 
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Rahoituslähteet



Pääasialliset rahoituslähteet pk-yritysten 
yrityskaupoissa 

Oma pääomaPankkirahoitus Erityisrahoituslaitokset
(esim. Finnvera)

+ Hinnoittelu

(esim. Finnvera)

+ Hinnoittelu

+ Saatavuus

+Prosessi

+ Saatavuus

- Ehdot ja vakuudet

+ Vakaus

+ Saatavuus

- Hinnoittelu
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+Prosessi

- Ehdot/vakuudet

- Ehdot ja vakuudet - Hinnoittelu

- Äänivalta



Rahoituslähteenä pankkirahoitus

� Pankit edellyttävät tyypillisesti
vakuuksia ja kovenantteja

� Tällä hetkellä yrityskaupparahoituksessa

Hankkeilla, joilla positiiviset
tulevaisuudennäkymät ja
maltillinen velkaisuus on 
hyvät edellytykset
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� Tällä hetkellä yrityskaupparahoituksessa
suositaan enintään viiden vuoden laina-
aikaa

maltillinen velkaisuus on 
hyvät edellytykset
pankkirahoituksen saantiin

Ohjauskorot ennätyksellisen
alhaalla → kokonaiskorkokulut
maltillisia
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Euribor 12 kk 0,335 %
Euribor 3 kk 0,081 %
Euribor 1 kk 0,007 %

Euribor 360 arvot per 3.10.2014



Rahoituslähteenä oma pääoma

� PK-yrityksen kaupassa tyypillisimmin
henkilöostajien omaa varallisuutta

� Voidaan myös hakea mukaan uusia

• Oma pääoma vahvistaa 
tasetta

• Helpottaa vieraan 
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� Voidaan myös hakea mukaan uusia
oman pääoman sijoittajia
vähemmistöosuuksilla

� Kohdeyrityksen myyjät voivat myös
jäädä sijoittajiksi

� Omaksi pääomaksi voidaan myös
lukea erilaiset lainainstrumentit, jotka
ovat ehdoiltaan pankkirahoitusta
heikommalla etuoikeussijalla, kuten

• Helpottaa vieraan 
pääoman hankkimista

• Luo puskureita 
tulevaisuuteen

• Riskirahoituksen 
tuottovaade pankkirahaa 
huomattavasti korkeampi
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heikommalla etuoikeussijalla, kuten
pääomalaina

� Myös pääomalaina on myyjän usein
käyttämä rahoitusmuoto



Rahoituslähteenä erityisrahoituslaitokset

� Finnvera on valtion omistama 
erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää 
pankkien ja muiden rahoittajien 

• Rahoitusmuotoina ovat 
lainat takaukset, 
vientitakuut ja 
vientiluottojen rahoitus 
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pankkien ja muiden rahoittajien 
tarjoamia rahoituspalveluja.

� Finnvera osallistuu aktiivisesti 
yrityskauppojen rahoitukseen pankin 
ja sijoittajien kanssa. 

vientitakuut ja 
vientiluottojen rahoitus 
sekä pääomasijoitukset

• Pienissä rahoitustarpeissa 
voi olla myös ainoa 
rahoittaja
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Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?



Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota

� Yrityskaupan muoto
� osakekauppa, yhtiöosuuskauppa vai liiketoimintakauppa

� Yrityksen arvo

19

� Yrityksen arvo
� kauppahinnan realistisuus
� mahdollinen lisäkauppahinta

� Rahoitusrakenne
� riittävä omarahoitusosuus
� kokonaisrahoituksen järjestyminen ja riskinjako rahoittajien välillä

� Ostettavan yhtiön liiketoiminnallinen tilanne
� kysyntä, kilpailu ja uudet suunnitelmat
� kannattavan liiketoiminnan edellytykset

� Ostajan arviointi
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� Ostajan arviointi
� koulutus, kokemus, ostajan sitoutuminen ja taloudellinen asema

� Muuta huomioitavaa
� verottajan ennakkopäätös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
� onko ostajalla ollut riittävät neuvonantajat 



©
 O

P
-P

o
h

jo
la

Yrityskauppaprosessi ja rahoitus



Yrityskauppaprosessi ja rahoitus

� Rahoitusneuvottelut aloittaa tyypillisesti ostaja varhaisessa vaiheessa, kun kohde 
on löydetty ja tahtotila selvitetty

� Rahoittajan osallistumisaste riippuu hankkeen haastavuudesta. Rahoittajan 
informointi mahdollisimman aikaisin takaa parhaan lopputuloksen
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informointi mahdollisimman aikaisin takaa parhaan lopputuloksen

� Sekä Finnvera että pankki on hyvä ottaa keskusteluun ajallisesti lähellä toisiaan

Iso ja tärkeä hanke, johon pitää varata 
riittävästi aikaa!

� Valmistaudu rahoitusneuvotteluun huolellisesti, laadi kirjallisena: 

� Liiketoimintasuunnitelma (ml. SWOT)
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�

� budjetti kolmelle tulevalle tilikaudelle

� tiedot vakuuksista (esim. arviokirja)

� kolmen edellisen vuoden tilinpäätökset , yms. muut mahdolliset dokumentit 

� Toimita tiedot ennen tapaamista jos mahdollista.



Yrityskauppaprosessi
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1. VALMISTELUVAIHE
Yritysosto-stategia
Tunnistetaan ostokohteet
Selvitetään ostomahdollisuus

3. KAUPAN ALLEKIRJOITUS 
Sopimukset
Rahansiirrot

2. NEUVOTTELUVAIHE
Investointicase, ,miksi kohde ostetaan?
Due diligence
Tarjoustaktiikka

4. YHDISTÄMISVAIHE
Integrointisuunnitelman toteuttaminen
Yrityksen haltuunotto heti yrityskaupan jälkeen
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RahansiirrotYrityksen haltuunotto heti yrityskaupan jälkeen



Pankin kanssa sovittavat rahoituksen ehdot

Kaupalliset ehdot
� Lainan marginaali heijastaa 

Muut ehdot
� Finanssikovenantit koskien koko 
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� Lainan marginaali heijastaa 
yrityskauppaan liittyvää riskiä

� integraation onnistuminen

� ennustettavuus

� velkaisuus

� muuttunut luottoluokitus (rating)

� strategian toteutuminen

� Järjestelypalkkioon vaikuttaa

� kaupan arviointi

� päätöksen teko

� Finanssikovenantit koskien koko 
konsernia

� velkaantumisaste tai omavaraisuus

� nettovelkojen suhde käyttökatteeseen

� paraneva ura asiakkaan ennusteiden 
pohjalta

� Muut rajoitteet

� Osingonmaksurajoitus

� Yritysostorajoite

� Investointirajoite
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� päätöksen teko

� dokumentaatio

� vakuusjärjestelyt

� maksuliike

� Investointirajoite

� Velkaantumisrajoite

� omaisuuden luovutusrajoite

� Vakuudet

� Mahdolliset pääomalainat ja niiden 
etuoikeusasema



Uusien yrityslainojen laskennalliset 
korkomarginaalit lainan koon mukaan

24

©
 O

P
-P

o
h

jo
la

Rahoitusmarkkinaraportti 2/2013
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Vakuudet



Vakuudet ja kovenantit

� Myyjän, ostajan sekä pankin kannalta yrityskauppoihin liittyy aina riski kun 
omaisuuserät vaihtavat omistajaa

� rahoitusriski
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� rahoitusriski

� vakuushaasteet

� tase-ongelma mikäli varat ohjautuvat ulos yhtiöstä

� uuteen yrittäjään/omistajaan liittyvä riski

� yrityksen toimintaedellytyksiin liittyvä riski

� henkilöstöön ja sen pysymiseen liittyvä riski

� kaupan toteutukseen liittyvä riski
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Pankin erityisiä riskinhallinnan välineitä ovat 
vakuudet ja kovenantit eli luoton erityisehdot



Vakuuksien käyttö yrityskaupoissa

� Liiketoimintakaupassa ostettua omaisuutta voidaan käyttää normaalisti vakuutena

� Osakekaupassa vakuutena voidaan käyttää ostettavan yhtiön osakkeita ja ostoyhtiön 
yrityskiinnityksiä � kohdeyhtiön omaisuuden turvaaminen kovenantein
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yrityskiinnityksiä � kohdeyhtiön omaisuuden turvaaminen kovenantein

� Pantattujen osakkeiden vakuusarvo on pääsääntöisesti heikko

� osakkeiden realisoinnin vaikeus

� jos kassavirta tyrehtyy, onko osakkeilla arvoa?

� Käytännössä vakuudet useimmiten ostajien henkilökohtaista varallisuutta tai 
Finnveran takauksia 

Yhtiö ei saa antaa rahalainaa tai muita yhtiön varoja 
käytettäväksi yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan 
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käytettäväksi yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan 
toisen yhtiön osakkeiden hankintaan (omien osakkeiden 
hankinnan rahoittaminen) � OYL 13:10§
Laillista varojen jakoa (osingot ) voidaan käyttää lainojen 
takaisinmaksuun 



Entä jos vakuudet eivät riitä?

� Alennetaan kauppahintaa

� Kauppahinnan maksun porrastaminen
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� Ei ostetakaan kaikkia osakkeita - Myyjä jää vähemmistöomistajaksi

� Muokataan yritysrakennetta: liiketoimintakauppa vain osasta yritystä; 
jakautuminen kahdeksi yhtiöksi ja kauppa vain toisesta

� Nostetaan oman pääoman osuutta rahoituksesta

� Myyjän pääomalaina

� Lisää sijoittajia

� Hankitaan ulkopuolisia vakuuksia

� Finnveran takaus 
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� Finnveran takaus 

� Lähipiirin takaukset



Kovenattien käyttö

� Vakuusvajeesta ja korkeasta riskistä 
johtuen käytetään lukuisia 
kovenantteja

Kovenantti on 
luottosopimuksen 
erityisehto, jossa rahoittaja ja 
yritys sopivat siitä, että yritys 
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kovenantteja

� Olennaisinta on turvata kassavirtaa 
(esim. korolliset velat per käyttökate -
kovenantilla) ja ostettavan yhtiön 
omaisuuden arvoa sekä rajoittaa 
voitonjakoa

erityisehto, jossa rahoittaja ja 
yritys sopivat siitä, että yritys 
sitoutuu ylläpitämään tietyt 
taloudelliset tai toiminnalliset 
edellytykset tietyn ajan tai 
koko luottosuhteen ajan. 

Kovenantit voidaan jakaa 
tunnuslukukovenantteihin ja 
muihin kovenantteihin.
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Suhdanne- ja korkokuvia
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Suhdanne- ja korkokuvia
10/2014
Ekonomistit
3.10.2014

Twitter: @OP_Pohjola_Ekon
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Maailmankauppa kasvaa verkkaisesti

• Maailmankauppa kasvoi kesällä verkkaisesti, 
eikä vauhti olennaisesti parane syksyllä.

Maailmankauppa* ja globaali 
teollisuuden ostopäällikköindeksi eikä vauhti olennaisesti parane syksyllä.

• Ensi vuonna maailmantalouden kasvu 
nopeutuu vain hieman tästä vuodesta.

• Talouden kehitys on monin osin edelleen 
haurasta. 

• Maakohtaiset erot ovat suuria ja 
suhdannetilanne euroalueella poikkeaa 
merkittävästi Yhdysvalloista.

• Kehittyvien markkinoiden kasvu jatkuu 
aiempaa hitaampana mutta verrattain 
vakaana. -15
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vakaana. 

• Riskit kehittyvien markkinoiden 
talouskasvussa ovat lisääntyneet, mikä 
heijastuu mm. raaka-aineiden hintojen 
laskuna.

-20

-15

30

35

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi (vasen ast.)

Maailmankauppa oikea ast.)

Lähteet: CPB ja JP Morgan

* 3 kk:n liukuva keskiarvo



� EKP aloittaa katettujen velkakirjojen ostot 
lokakuun puolessa välissä. Omaisuus-
vakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 

EKP aloittaa omaisuusvakuudellisten 
arvopapereiden ostot loppuvuonna

%

Korkojen kehitys

vakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 
alkaa vuoden 2014 viimeisellä 
neljänneksellä. Osto-ohjelmien kesto on 
kaksi vuotta.

� EKP:n mukaan syyskuun ohjauskoron lasku 
0,05 %:iin on keskuspankin alaraja eli 
ohjauskorko ei tästä laske enää. 

� Syyskuussa EKP toteutti ensimmäisen 
kohdennetun rahoitusoperaation 
euroalueen pankeille. Likviditeettilisäys, 
jonka tarkoitus on vilkastuttaa pankkien 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
%

3 kk:n euribor

EKP:n ohjauskorko

12 kk:n euribor
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jonka tarkoitus on vilkastuttaa pankkien 
lainanatoa  reaalitalouteen, jäi odotuksista. 
Seuraava operaatio tehdään joulukuussa.

� EKP:n toimet pitävät markkinakorot alhaalla  
pidemmän aikaa, arviolta pari vuotta. 

-0,5

0,0

10 11 12 13 14

EKP:n talletuskorko

Lähde: Macrobond



Korko-odotukset erkanevat edelleen

4,5
%

Markkinakorko-odotukset 8/2014 eteenpäin
3 kk:n korot 

Fed 5.1.2014
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� Suomen BKT kasvoi 0,2 % vuoden toisella 
neljänneksellä, mutta väheni 0,1 % vuoden 
takaa. 

� Talouskasvu ei kohene loppuvuonna ja BKT 
supistuu tänä vuonna 0,1 %. Ensi vuonna 

Suomen talous jatkaa loppuvuonna nollan 
tuntumassa

Tuotannon suhdannekuvaaja ja BKT
muutos ed. vuoden vast. ajankohdasta supistuu tänä vuonna 0,1 %. Ensi vuonna 

BKT kasvaa 0,6 %. Talouskasvu nojaa vientiin 
ja yksityiseen kulutukseen.

� Vaisu talouskehitys johtuu pitkälti 
vientimarkkinoiden vastoinkäymisistä. 
Vientimarkkinoiden heikentyneet näkymät 
vievät tämän ja ensi vuoden kasvusta 
yhteensä runsaat 2 %-yksikköä.

� Talouden heikkous on laajapohjaista, sillä 
viennin ohella kotimainen kysyntä on vaisua.

� Työttömyysaste nousee tänä ja ensi vuonna, 
-8
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� Työttömyysaste nousee tänä ja ensi vuonna, 
mutta kuitenkin verraten maltillisesti.

� Inflaatio hidastuu entisestään ensi vuonna.

� Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena ja 
velkasuhde ylittää 60 %:n EU-rajan ensi 
vuonna. 

� Vaihtotaseen alijäämä säilyy suurena.

-12

-10

-8

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15e
Lähteet: Tilastokeskus, OP-Pohjola-ryhmä

Työpäiväkorjatut sarjat

suhdannekuvaaja*

* 3 kk:n liukuvasta keskiarvosta



Suomen suhdanteet puntarissa

� Vienti pienessä kasvussa.

� Inflaatio hidastuu entisestään.

• Talouskasvu vaatimatonta.

• Kulutuksen ja investointien � Inflaatio hidastuu entisestään.

� Kotitalouksien reaalitulot 
kohenevat - ostovoima paranee 
hieman.

� Korot säilyvät matalina.

• Kulutuksen ja investointien 
kasvunäkymät vaisut.

• Työttömyys nousussa.

• Epävarmuus edelleen 
suurta.

• Geopoliittiset riskit 
kasvaneet.
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kasvaneet.

• Vientimarkkinoiden kysyntä 
vaimeata.
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Yhteystiedot
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Juha Ikonen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 010 258 5629
juha.ikonen@op.fi

Paula Arminen-Peltonen
Pankinjohtaja
Puh. 010 258 5606
paula.arminen-

Petri Krohns
Toimitusjohtaja
Puh. 010 258 5510
petri.krohns@op.fi
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juha.ikonen@op.fi paula.arminen-
peltonen@op.fi

petri.krohns@op.fi

Ollaan yhteydessä!


