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omistajanvaihdos
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VMH Kalibro käytti omistajanvaihdoksessa ulkopuolista asiantuntija-apua.
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Venäjän imussa

Tammet avasi tehtaan Venäjälle
keskellä finanssikriisiä vuonna 2009.
Uusia investointeja suunnitellaan.

maaliskuu nro 1 | 2012

”Kun rahoituksen saatavuus
vaikeutuu, tarvitsemme valtiollisia toimijoita.”
Jyri Häkämies, elinkeinoministeri
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”Työpaikkojen
nettolisäys
syntyy
pk-yrityksissä.”
Antti Zitting, Sacotec Components

3
Finnvera Oyj:n yritys- ja sidosryhmäuutiskirje

www.finnvera.fi

Pääkirjoitus

Sumuvaloilla käyttöä
Vuoden alussa tapahtui
poikkeuksellinen ketjukolarien suma yhtenä
ainoana päivänä. Lumi
pöllysi niin, että edessä
ajavan näki vasta kahdeksan metrin etäisyydeltä. Äkkipysähdykseen
reagointi onnistui vain
parhaiten varautuneilta.
Talouden tilanteessa
on jotain samanlaista. Eurooppalainen pankkijärjestelmä on vaikeuksissa. Synkistä uutisista
huolimatta useilla asiakasyrityksillämme on kohtuullisen hyvä vauhti päällä. Kotimaiset pankit
ovat hyvässä kunnossa ja lainarahaa on Suomessa
saatavissa, tosin kriteerit ovat tiukentuneet ja
luottoajat lyhentyneet. Syy on sama: näkyvyys
on huono.
Finnveran on mahdollista luotottaa tai taata
Suomessa toimivia pk-yrityksiä yhdessä pankin
tai vakuutusyhtiön kanssa. Meille on annettu
lisää työkaluja toimia asiakasyritystemme hyväksi. Epävarmaan taloustilanteeseen räätälöity
Finnveran suhdannerahoitus sai jatkoaikaa
vuoden 2012 loppuun, ja olemmekin vastaanottaneet runsaasti hakemuksia jo alkuvuonna.
Finnveraa koskeneiden hallitusohjelmakirjauksien toteuttamisen ja käynnissä olevan Finnveran
ulkopuolisen arvioinnin perusteella kehitämme
palvelujamme edelleen tämän vuoden aikana.
Lumen pöllyämiselle ei voi mitään. Turvaväliäkään ei voi pitää niin paljon, että liike pysähtyy.
Mutta varautua voi erilaisin keinoin, ja yksi niistä
on keskustelu pankin ja tarvittaessa Finnveran
kanssa eri rahoitusvaihtoehdoista hyvissä ajoin
– siltäkin varalta, että vaikkapa joku oma asiakas
äkkijarruttaisi. Toisaalta sää voi seljetä ja silloin
taas kiihdytyskyky on tarpeen. Sumuvaloista ja
muista hyvistä varusteista on todellista hyötyä,
vaikka aina tärkeintä ajajan paikalla on luonnollisesti yrittäjän oma valppaus ja osaaminen.

Pauli Heikkilä
toimitusjohtaja, Finnvera Oyj
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Valuri työssään – 1 720 celsiusasteinen
terässula matkalla maailmalle.

Suunnannäyttäjä

Teräsmies
Riihimäeltä

Riihimäkeläinen tarkkuusvalimo Sacotec Components
on tehnyt sen, mitä jokaiselta yritykseltä tällä hetkellä
odotetaan: se on investoinut uuteen tuotantolinjaan.
teksti Riitta Ekholm kuva Harri Nurminen

A

ntti ja Heikki Zitting istuivat
kolme vuotta sitten alas ja
tutkailivat Sacotecin toimintaympäristöä ja tarkensivat strategiaa.
– Mihin asiakkaamme ovat menossa,
mitä he meiltä vaativat ja mihin meillä
on varaa, Antti Zitting kertoo keskustelusta, jonka seurauksena syntyi
päätös investoinnista.
Uusi tuotantohalli on kolmen miljoonan euron luokkaa ja nousi vanhan
tehdasrakennuksen kylkeen. Mittava
hanke, kun sen suhteuttaa Sacotecin
liikevaihtoon, joka oli viime vuonna
seitsemän miljoonaa. Zitting ei peittele tyytyväisyyttään, mutta siirtää
kunnian pojalleen ja sanoo koko
hankkeen olevan Heikin käsialaa.
Linjaa oli kokoamassa englantilainen porukka, joka kasasi sen yötä
myöten viikossa. Varmuuden vuoksi
linja oli kertaalleen koottu ja purettu
valmistajan luona, jotta mikään ei
menisi pieleen. Nyt se on käytössä ja
odotukset ovat kovat.
– Investointi tehostaa keraamisen
muotin valmistamista 50 prosentilla,
sanoo Zitting.
Sacotec on aina ollut Zittingin mielestä konservatiivinen investoija.
– Olemme yrittäjinä käyneet läpi
kovat ajat ja siksi meitä ei saa hullaantumaan kasvuhuumaan. Emme tee

Sanottua
”Monessa yrityksessä on menossa jatkuvat yt-neuvottelut.
Ne ovat saaneet väärän merkityksen. Kysymyksessä on myös
hyvä signaali.”
”Me olemme valimo ja kohtuullisen hyviä metallurgiassa,
ennen vain pienissä kappaleissa, mutta nyt pystymme tekemään lähes omistajankokoisia
kappaleita.”
”Olen onnellinen siitä, että
poikani Heikki tuli taloon.
Sukupolvenvaihdos on nyt
mahdollista.”
”Energiaveroleikkuri unohti
pk-yritykset.”
– Antti Zitting

Kolmen miljoonan
euron investointi
oli mittava hanke.
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Suunnannäyttäjä

Investointi tehostaa keraamisen muotin valmistamista
50 prosentilla. Kuvassa Antti (oik.) ja Heikki Zitting.

maailman parasta linjaa, mutta omille
asiakkaillemme juuri oikeanlaista.

Jokaisella on nimi
Zitting morjenstaa jokaista tehdassalissa vastaantulevaa sacotecilaista:
tekemisen meininki vaikuttaa aidon
välittömältä. Yhteensä työntekijöitä on nyt 60, ja vaihtuvuus on ollut
olematonta.
– Näin siitä huolimatta, että Sacotec
ei ole kovin mediaseksikäs yritys.
Ihmiset haluavat asua ja tehdä töitä
myös kehä kolmosen ulkopuolella,
Zitting myhäilee.
Zitting muistelee 1990-luvun alkua,
jolloin sekä Suomelta että lukuisilta
yrityksiltä meni köli alta, ja monelta
myös henki. Silloin myös Sacotec joutui irtisanomaan kymmenen työntekijää. Osa pyysi irtisanomista ja pääsi
putkeen. – Paha paikka, sillä talon
tapana ei ole ollut irtisanoa. Johtajat
eivät Sacotecia pystyssä pidä, vaan
työntekijät.
– Totesimme silloisen toisen
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omistajan Laineen Veikon kanssa,
että valuuttalainaa ei oteta. Päätös oli
Veikon ansiota, ja siksi olemme vielä
tässä. On ollut hirmuista tuuria, mutta
myös kovaa työtä.

Uskottava näkymä puuttuu
Monella yrityksellä on rahaa pankkitilillä, mutta harva investoi, koska
puuttuu uskottava näkymä. Myös
valtiovallan kannustusta riskinottoon
tarvitaan.
Kiinteät investoinnit pitävät työpaikat Suomessa ja ratkaisevat kilpailukyvyn. Metson investointi Vantaalle
oli Sacotecille elintärkeä. – Ei ole vielä
tarvinnut lähteä Viroon, Puolaan tai
Bulgariaan.
Zittingin mukaan ei tajuta, että
työpaikkojen nettolisäys syntyy pkyrityksissä.
T&k-insentiivi on hänen mukaansa
välttämätön ja oikeansuuntainen. – Se
on sentään työkalu, joka antaa yrittäjälle mahdollisuuden. Mutta myös
tuotannollisten investointien nopeat

poistot pitäisi pikaisesti hyväksyä.
Sillä annettaisiin yrityksille kymmenen vuotta kaivattu signaali investoida Suomeen, sanoo Zitting.
Antti Zitting on aktiivinen pkyritysten puolestapuhuja ja toiminut muun muassa Elinkeinoelämän
Keskusliiton yrittäjävaltuuskunnan
puheenjohtajana.

Sacotec Oy
• Perustettu vuonna 1990.
Omistajina Antti Zitting ja
Veikko Laine.
• Yritys siirtyi Zittingin omistukseen 1999, kun Laine jäi
eläkkeelle.
• Heikki Zitting omistajana
10% osuudella vuodesta
2009.
• www.sacotec.com

Aloittava yrittäjä

Oman tien kulkija
teksti Riitta Ekholm kuva Thinkstock

• Tee rahoituslaskelmat ja hae
tarvittaessa rahoitusta.

Asiakaskunnassamme on paljon yhden
henkilön yrityksiä, jotka toimivat paikallisesti
eivätkä pyri hakemaan kasvua. Kun yrittäjä
saa elannon itselleen ja ehkä muutamalle
työntekijälle, se tuntuu monelle riittävän.
Tosin monesta yrittäjästä huokuu heti intoa
ja sitkeyttä liiketoiminnan kasvattamiseen.
Varsinkin nuoret tuntuvat luottavan
osaamiseensa ja pitävät kansainvälistymistä
itsestään selvänä. Heillä on sosiaaliset verkostot ja kielitaito. Verkko on heille tietenkin
arkipäivää.
Osa aloittaneista yrityksistä pääsee hyvään
vauhtiin, jopa vuodessa, mutta osa lopettaa
toimintansa jo alkumetreillä. Lopettamiseen
ei ole yhtä syytä. Useimmiten se on asiakkaiden puute ja sitä kautta liikevaihdon vähyys.
Tämä on harmi, sillä oikea apu olisi voinut
auttaa jatkamaan. Asiantuntevaa neuvontaa
on tarjolla monestakin eri paikasta, yksi niistä
on Finnveran kanssa yhteistyötä tekevät
uusyrityskeskukset. Yritämme rohkaista ja
kannustaa eteenpäin.
Aloittava yrittäjä on haavoittuvainen ja
joskus kärsimätön. Alkuajan arki ja kovat
odotukset sopivat huonosti yhteen. Yrittäjältä
vaaditaankin pitkäjänteistä työtä ja vankkaa
uskoa omaan toimintaan. Monissa tapauksissa
yrittäjän aika ei riitä markkinointiin ja se on
juuri sitä työtä, joka varmistaisi yrityksen
asiakashankinnan ja kassavirran.

• Valitse tilitoimisto ja tee taloushallinnon suunnitelmat.

Asiantuntijana rahoitusneuvoja

7 porrasta
yrittäjäksi
• Hahmottele liikeideasi,
asiakkaat, tapa toimia ja tee
kilpailijakartoitus. Apua saa
uusyrityskeskuksista.
• Tee toiminta- ja rahoitussuunnitelma sekä myynti- ja
markkinointisuunnitelma.
• Valitse yritysmuoto ja perusta yritys.

• Käynnistä toiminta.
• Kehitä toimintaa pitkäjänteisesti, verkostoidu – saat
tukea ja asiantuntemusta.

Päivi Kiuru

Finnvera, Lahden aluekonttori

1 | 2012

5

Päättäjä

Suomi-magneetti
pääomaimussa
Kolme työryhmää ja kolme tuoretta nimitystä lupaavat dynamiikkaa pääomamarkkinoille
ja rahoitusta kasvuyrityksille. Suunta on oikea, sanoo elinkeinoministeri Jyri Häkämies.
teksti Riitta Ekholm kuva Sarri Kukkonen

R

ahoitusmarkkinoista vastaava elinkeinoministeri Jyri
Häkämies istuu keskeisellä
paikalla ohjaamassa talouden suuntaa.
Hänellä jos kenellä on tuntuma siitä,
miten yrityksillä menee. Kenttä elää
Häkämiehen mielestä kaksijakoisessa
maailmassa.
– On median luoma kuva ja yritysten kokemukset, ja nämä eivät
aina kohtaa. Joillakin toimialoilla ja
yrityksillä menee yleistä mielialaa
paremmin, sanoo Häkämies.
Epävarmuus taloudessa tarkoittaa hänen mielestään nyt sitä, että
puhumme pikemminkin viikkojen tai
kuukausien kuin vuosien ennusteista.
Yritykset tarvitsisivat päätöstensä
tueksi kuitenkin pidemmän sihdin.
Kenellekään ei ole epäselvää, mikä
mättää. Kompastuskivi on rahoitus,
oli sitten kyseessä aloitteleva yrittäjä, kasvun syrjästä kiinni päässyt
tai isompi yritys. Hyviä päätöksiä on
Häkämiehen mielestä tehty jo Jyrki
Kataisen kesäkuisessa hallitusohjelmassa, mutta sarkaa riittää vielä
kynnettäväksi.

Kolme kovaa konkaria
Haaste on kasvuhakuisten yritysten
vähäisyys ja pitkäjänteisen riskirahoituksen puute. Liian monen aloittavan
yrityksen taival pysähtyy tuotekehitysvaiheen jälkeen, kun tuotetta
pitäisi alkaa markkinoida.
Vuosina 2006–2009 Suomessa oli
vain 691 kansainväliset kriteerit täyttävää kasvuyritystä, joista ainoastaan
23 kasvoi räjähdysmäisesti, käy ilmi
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TEM:n selvityksestä. Tilanne ei Häkämiehen mielestä ole juuri muuttunut.
– Täällä ei ole vaurautta sen
enempää kuin sijoittajiakaan, kuten
esimerkiksi Ruotsissa. Kotimaista
rahaa on lähinnä valtiolla ja työeläkeyhtiöillä, ja sen jälkeen onkin jo aika
hiljaista, sanoo Häkämies.
Rahaa pitää saada yritysten kasvulle
ja kansainvälistymiselle. Tämän tehtävän kimpussa on useampikin työryhmä, joista Kone Oy:n toimitusjohtaja
Matti Alahuhdan vetämä selvitys on
kuukausi sitten jätetty pääministerille.
Taloudellisia ulkosuhteita setvineen
raportin sanoma on selkeä: nykyinen
tapa on hajanainen ja tilalle luodaan
eri toimijoista koottu verkostomalli. Uudella Team Finlandilla tulee
olemaan selkeä strateginen johto, joka
vastaa toiminnastaan pääministerille.
Vuorineuvos Jorma Eloranta puolestaan luovutti helmikuussa Häkämiehen ja työministeri Lauri Ihalaisen
tilaaman selvityksen kansallisesta
investointistrategiasta. Toimeksiannon taustalla oli huoli investointien
laskusuunnasta. – Jos tuotantokoneistoa ei uusita, kilpailukyky rapautuu
vääjäämättä pitkällä tähtäimellä,
sanoo Häkämies.
Eloranta sai työnsä pohjaksi yli 1 400
ideaa ja kommenttia virtuaalisesta aivoriihestä. Verkkokeskustelijat vauhdittaisivat investointeja yksinkertaistamalla yritysverotusta ja ottamalla
käyttöön Viron tasaveromallin.
Sammon konsernijohtaja Kari
Stadighin vastuulla on Kansallinen
pääomastrategia, joka selvittää,

miten pääomamarkkinoille saadaan
lisää dynamiikkaa ja kasvuyrityksille
rahoitusta.
– Kaikkien kolmen toimeksiannon
tarkoitus on hakea uutta vaihdetta
Suomen talouden ja ennen kaikkea
yritysten tueksi, sanoo Häkämies.

Vetovastuussa ylin kaarti
Valtion kasvuohjelmia ja rahoitusta
on kritisoitu rankastikin. Mitä olette
ajatellut asialle tehdä? Häkämies ojentaa ryhtiään ja toteaa, että huutoon on
vastattu. Tällä hän tarkoittaa, että Tekesin, Finnveran sekä Teollisuussijoituksen puheenjohtajiksi on nimitetty
yritysten kärkikaartia.
Tekesin johtokuntaa alkaa vetää
Nokian kehitysjohtaja Kai Öistämö,
Finnveran hallituksen puheenjohtajan nuijaa käyttää vastaisuudessa
pankkimaailmasta tuttu huippunimi
Markku Pohjola ja Teollisuussijoituksen hallituksen puheenjohtajaksi on
nimitetty Kemiran toimitusjohtaja
Harri Kerminen.
– Se, että puheenjohtajiksi tulee
yritysten ylintä johtoa, on viesti, että
haemme vahvaa yhteistyötä ja uudistumista. Kun rahoituksen saatavuus
vaikeutuu, tarvitsemme valtiollisia
toimijoita yksityisten sijoittajien tukena. Tämän vuoksi rooleja on selkiytettävä, sanoo Häkämies.
Tekes on avustuspainotteinen,
Teollisuussijoitus pääomasijoittaja ja
Finnvera vaatii aina, että hankkeissa on mukana yksityinen sijoittaja.
Häkämies vetää henkeä ja katsoo
ympärilleen, olisiko tämä tässä.

– Jos tuotantokoneistoa ei uusita, kilpailukyky rapautuu
vääjäämättä pitkällä aikavälillä, sanoo Häkämies.

Viisi nopeaa
1. Mikä on hallitusohjelman
paras anti pk-yritykselle?

2. Mikä on Venäjän WTOsopimuksen merkitys
käytännössä?

3. Kiina ei ole enää halvan
automaation maa. Palaavatko suomalaiset yritykset
Eurooppaan?

4. Mikä on tulevaisuuden
elinkeinorakenne Suomessa?

5. Hallitusohjelmaa on
pidetty kompromissina?
Mitä väitteellä mielestänne
tarkoitetaan?

Tärkein täsmätoimi pksektorin kehittymiseen
voisi olla t&k-verovähennys,
kunhan vaan saamme sen
toteutettua. Ajan asiaa tämän
kevään kehysriihessä.

Pitkällä tähtäimellä se merkitsee useita satoja miljoonia
euroja suomalaisille yrityksille. Tärkeintä on puutullien
palaaminen vuoden 2007
tasolle sekä oikeusvarmuus ja
byrokratian väheneminen.

Joitain yksittäistapauksia
on ollut, mutta ei ole kyse
trendistä. Kiina vetää edelleen
yrityksiä.

Teknologia on ollut keihäänkärkemme, mutta myös
Cleantech, puu-rakentaminen, nano-sellu, terveydenhuolto ja kaivosteollisuus
ovat mahdollisuuksia.

No, jokainen joka katseli televisiota kesäkuussa muistaa,
että viihdyimme säätytalolla
pitkään. Emmekä me siellä
huvikseen olleet. Kun ohjelma
lopulta syntyi, kaikki olivat
joutuneet joustamaan.
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Ajankohtaista

LYHYET

Finnveran vuosikertomus
sähköistyi, klikkaa!
www.finnvera.fi

Sparrausta viennin
rahoitukseen

Pääomasijoittajat
kiinnostavat kasvuyrityksiä

Finnvera tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille uudenlaisen
mahdollisuuden tutustua viennin rahoitusjärjestelyihin.
– Vientikaupan rahoitus -ohjelmasta yritykset saavat
käytännön työkaluja omiin konkreettisiin vientikauppoihinsa. Ohjelma on tarkoitettu pk-yritykselle, joka
harjoittaa suoraa vientiä ja on jo tehnyt ensimmäiset
vientikauppansa, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö
Erno Ihto.
Finnvera järjestää Vientikaupan rahoitus -ohjelman
yhdessä suomalaisten pankkien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Fintra ja Kansainvälinen kauppakamari ICC. Alkuvuonna toteutetun haun perusteella
ohjelmaan valittiin ensimmäiset 24 yritystä. Kevään
aikana ohjelmasta kerätään palautetta, ja seuraava haku
on tarkoitus järjestää ensi syksynä.

Yhä useampi pk-yritys olisi valmis ottamaan kyytiinsä
pääomasijoittajan ja rahoittamaan siten liiketoimintansa kasvua ja kansainvälistymistä, ilmenee helmikuussa
julkistetusta Pk-yritysbarometrista. Voimakkaasti
kasvuhakuisista yrityksistä 36 prosenttia nimesi pääomasijoittajat mahdollisiksi rahoittajiksi, kun aiemmissa barometreissa vastaava osuus on ollut reilut 20 prosenttia.
Epävarma taloustilanne ja heikentyneet investointiodotukset näkyvät yritysten rahoitussuunnitelmissa
yleisenä varovaisuutena. Ulkoista rahoitusta suunnittelevista yrityksistä 80 prosenttia aikoo ottaa rahoitustarpeissaan yhteyttä pankkiin ja noin 30 prosenttia myös
Finnveraan. Käyttöpääoman tarve on yleisin syy hakea
lainarahoitusta.

Suhdannerahoitukselle
yhä tarvetta

Verkostossa lähes
200 bisnesenkeliä

Yli 1 200 yritystä on hyödyntänyt Finnveran suhdannerahoitusta. Suhdannelaina tai -takaus on tarkoitettu alle
tuhat henkeä työllistävälle yritykselle, jolla on edellytykset kannattavaan toimintaan taantuman väistyttyä.
Rahoitus soveltuu muun muassa maksuvalmiuden turvaamiseen, investointeihin tai yrityskauppojen rahoitukseen.
Suhdannerahoitus otettiin käyttöön vuonna 2009
kansainvälisen talouskriisin ollessa syvimmillään. Finnvera voi myöntää kyseistä rahoitusta vielä vuoden 2012
loppuun saakka.

Finnveran hallinnoimaan bisnesenkeliverkostoon on
rekisteröitynyt jo noin 200 bisnesenkeliä.
Verkosto toimii linkkinä yksityisten sijoittajien ja
aloittavien yritysten välillä. Sen kautta Finnvera välittää sijoittajille tietoa yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita pääomasijoittajista.
– Myös yrityksillä on mahdollisuus hakea rahoitusta suoraan bisnesenkeleiltä. Tällaisia hyvin aikaisen
vaiheen sijoituspyyntöjä Finnvera välitti enkeleille
viime vuonna noin 120 kappaletta, kertoo Finnveran
pääomasijoitustoiminnan johtaja Leo Houtsonen.
Finnvera tekee itsekin pääomasijoituksia aloittaviin
yrityksiin, muun muassa innovatiivisiin teknologiayhtiöihin. Sijoitussalkussa on tällä hetkellä yli 130
kohdeyritystä.
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Omistajanvaihdos
vaatii taustatyötä

Yrityskauppa

Kempeleläisen VMH Kalibron omistajanvaihdosta alettiin valmistella hyvissä ajoin. Marika Heikkilän ja Pekka Rytkösen mukaan
ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen oli toimiva ratkaisu.
teksti Hasse Härkönen kuva Jukka-Pekka Moilanen

Marika Heikkilä toimii VMH Kalibron
hallituksen puheenjohtajana sekä
talous- ja laatujohtajana.

VMH Kalibro Oy
• Omistajanvaihdos vuonna
2011
• Toimialana virtausmittareiden, lämpöenergialaskureiden ja lämpötila-antureiden
asennukset, kalibroinnit ja
huollot sekä virtausmittareiden kalibrointijärjestelmien
valmistus.
• Markkina-alueena
Skandinavia
• www. kalibro.com

K

alibron omistajavaihdoksen
suunnittelu aloitettiin toden
teolla noin vuosi ennen viime
vuoden syyskuussa tapahtunutta
yrityskauppaa. Vaihdoksessa vanhat
omistajat Jorma ja Vuokko Heikkilä
myivät yrityksen tyttärelleen Marika
Heikkilälle ja kahdelle muulle yrityksen avainhenkilölle, toimitusjohtaja
Pekka Rytköselle ja tekninen johtaja
Tuomo Mäkipörhölälle. Samalla VMH
Heikkilä Oy ja Vemit Kalibro Oy yhdistyivät VMH Kalibro Oy:ksi.
VMH Kalibron toimialana on

virtausmittareiden, lämpöenergialaskureiden ja lämpötila-antureiden
asennukset, kalibroinnit ja huollot
sekä virtausmittareiden kalibrointijärjestelmien valmistus. Jo lähes 40
vuotta toimineen yrityksen päämarkkina-alue on Skandinavia. Marika
Heikkilä toimii yrityksen hallituksen
puheenjohtajana sekä talous- ja laatupäällikkönä.
Omistusjärjestelyn taustalla oli
aikaisempien omistajien halu myydä
yritys sekä uusien omistajien valmius
sitoutua yhtiöön. Toimitusjohtaja Ryt-

kösen mukaan uudet omistajat miettivät aluksi, oliko heillä kiinnostusta ja
toisaalta mahdollisuuksia ostaa yritys
itselleen.
– Olimme olleet jo pitkään mukana
yrityksen toiminnassa, mikä itse asiassa mahdollisti yrityskaupan. Olimme sitoutuneita jatkamaan toimintaa,
ja yhtiön liiketoiminta oli meille jo
entuudestaan tuttua, Rytkönen sanoo.

Välttämätön konsulttiapu
Aluksi asioita selvitettiin omin voimin,
mutta Rytkösen ja Heikkilän mukaan
pian tuli selväksi, että omistajanvaihdoksen suunnitteluun tarvitaan
myös alan ammattilaisten osaamista.
Konsulttiapua löytyi hyvin Oulun
seudulta, ja kaiken kaikkiaan kaupan
valmistelutyöhön osallistui yhteensä
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Yrityskauppa

noin kymmenen henkilöä.
– Saimme apua monien käytännön
asioiden toteuttamiseen. Me yrityksen
uudet omistajat emme esimerkiksi
olleet kiinnostuneita kiinteistöjen
omistuksesta, ja kysymykseksi nousi,
miten asia kannattaa järkevästi hoitaa.
Yhdistyvillä yrityksillä oli myös suurin
piirtein sama asiakaskunta, ja se tuli
ottaa huomioon omistajanvaihdosta toteutettaessa, Rytkönen kuvaa
haasteita.
Rytkönen ja Heikkilä ovat yhtä
mieltä siitä, että tarpeen tullen asiantuntijoiden puoleen kääntyminen on
kannattavaa, vaikka konsulttiavun
kustannukset voivat aluksi tuntua
korkeilta. Omistajanvaihdoksen suunnittelutyöhön saatu hyvä osaaminen
kuitenkin maksaa itsensä nopeasti
takaisin toimivina ratkaisuina.
– Verokysymykset ovat yksi tärkeä
asia, johon kannattaa kiinnittää
erityistä huomiota omistajanvaihdoksessa. Verottajalta kannattaa hakea
ennakkopäätökset, varsinkin jos
kyseessä on pieni yritys, jonka takana
on henkilöomistus ja kyseessä on sukupolvenvaihdos, jossa lähisukulainen
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ostaa yrityksen, Heikkilä sanoo.

Hankala hinnan määritys
Omistajanvaihdoksen valmistelussa
Marika Heikkilä keskittyi talouspuolen
ja rahoituksen miettimiseen, Pekka
Rytkönen tulevan liiketoiminnan
suunnitteluun. Finnveralta saatiin takaus pankkilainalle sekä myönteinen
päätös mahdollisuudesta yrittäjälainaan, jota ei kuitenkaan käytetty.
Yrityskauppaa varten perustettiin
apuyhtiö, joka osti VMH Kalibron osakekannan. Apuyhtiö oli yksinkertaisin
tapa kaupan rahoituksen järjestämisen
kannalta.
– Omistajanvaihdoksessa yhtenä
keskeisenä haasteena on yrityskaupan
hinta, jonka määrittely saattaa olla
hankalaa. Yrityksen mennyt toiminta
ei välttämättä anna suoraan tietoa
jatkosta ja yrityksen arvosta. Me
käytimme konsulttia apuna hinnan
määrittelyssä, Rytkönen kertoo.
– Omistajanvaihdos on myös
luonteva kohta tarkastella yrityksen
liiketoimintaa kokonaisuutena, hän
muistuttaa.

Ratkaisu
Takauksia ja lainoja

1.

Finnvera tarjoaa rahoitusta
yrityskauppatilanteisiin.
Yritysjärjestelyissä rahoitustarve
tulee yleensä kauppahinnan
maksamisesta, investoinneista ja
käyttöpääoman tarpeesta.

2.

Finnvera-takaus on
tarkoitettu vakuudeksi
pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin sekä liiketoiminta- tai
yrityskauppojen vaatimaan
rahoitukseen.

3.

Pk-yritys voi käyttää
Finnveran takauksia
vakuutena pankeilta, rahoitustai vakuutusyhtiöiltä saamilleen
luotoille ja muille vastuusitoumuksille.

4.

Yrittäjälaina on yrittäjän
henkilökohtainen laina.
Sitä voi saada korkeintaan
100 000 euroa/osakas.

5.

Investointi- ja käyttöpääomalaina on tarkoitettu
sekä uusille että jo toimiville
pk-yrityksille mm. kone- ja
laiteinvestointeihin.

Venäjän markkinoille

Tammetin Pietarintehdas myötätuulessa
Rakennusteollisuudelle metalliverkkoja
valmistava perheyhtiö Tammet avasi
tehtaan Pietarin lähettyvillä finanssikriisin koetellessa maailmantaloutta keväällä 2009. – Päätös oli oikea, vaikka
ajoitus ei mennyt ihan nappiin, kertoo
yhtiön toimitusjohtaja Gretel Ramsay.
teksti Taru Keltanen kuva Lauri Olander

Kysymys: Miksi Tammet päätti

toteutumisen kannalta.

suunnata Venäjälle?
Gretel Ramsey: Vuonna 2008
Venäjällä elettiin rakennusbuumia ja
suomalaiset rakennusyhtiöt voittivat
useita urakoita. Tammetin raudoitusverkoilla, porteilla ja aidoilla oli
kysyntää, mutta vientiä Suomesta
Venäjälle vaikeutti muun muassa 15
prosentin tulli.

Kysymys: Millaiset ovat liiketoiminnan näkymät nyt?
GR: Uuden tehtaan käyttöönoton
aikoihin rakentaminen sekä Suomessa
että Venäjällä pysähtyi kuin seinään.
Onneksi Venäjän markkinat toipuivat nopeasti ja rakennusteollisuuden
näkymät ovat taas suotuisat.

Kysymys: Miten hanke käytännössä

Kysymys: Millaisia suunnitelmia

toteutettiin?
GR: Samalla kun investoimme
Pälkäneen raudoitetehtaalle uuden
tuotantolinjan, siirsimme yhden vanhan linjan Sestroretskiin. Joulukuussa
2010 tehdyn lisäinvestoinnin myötä
tuotantokapasiteettimme Venäjällä
kolminkertaistui. Tehdas työllistää nyt
noin 75 henkilöä.

teillä on?
GR: Tavoitteenamme on investoida
uusiin koneisiin Venäjällä vuosina
2014–2016. Seuraavan laajennuksen
edellytyksenä tosin on, että venäläinen tytäryhtiö onnistuu itse hankkimaan tarvittavan rahoituksen.

Kysymys: Miten rahoitus järjestyi?
GR: Suomalainen emoyhtiö rahoitti
laajennuksen Venäjälle. Pankit myönsivät Tammetille lainaa ja Finnvera
antoi lainoille takauksen. Pankit
olivat vuonna 2009 todella huolissaan
Venäjän tilanteesta, joten Finnveran
takauksella oli keskeinen asema rahoituksen ja sitä kautta koko hankkeen

Tammisaaresta käsin matka Pietariin ei ole ajallisesti kovinkaan paljon
pidempi kuin matka Pälkäneen
tehtaalle!

Ratkaisu
Tarvitseeko yrityksesi
rahoitusta Venäjälle?
Tarjoamme rahoitusneuvontaa
yrityksille, jotka harjoittavat
vientiä tai suunnittelevat toiminnan laajentamista Venäjälle.
Finnvera on osallistunut jo noin
sadan kansainvälistymishankkeen rahoitukseen Venäjällä
yhdessä muiden rahoittajien
kanssa. Onko seuraavaksi sinun
hankkeesi vuoro?
Ota yhteyttä!

Kysymys: Minkä neuvon annatte
yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita
Venäjästä?
GR: Luotettavuus on asia, josta on
aina varmistuttava, olipa kyse johtajista, asiakkaista, henkilöstöstä tai
toimitiloista.

Kysymys: Miten usein käyt itse
Venäjällä?
GR: Vähintään kerran kuussa. Täältä

Timo Pietiläinen, Finnveran
Pietarin-edustuston päällikkö,
puh. +7 921 096 9304,
timo.pietilainen@finnvera.fi
Jari Mehto, rahoituspäällikkö
(Helsinki/Moskova),
puh. +358 40 821 0942,
jari.mehto@finnvera.fi
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Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun,
kansainvälistymiseen ja vientiin.
Vaihde 020 460 11
Puhelinpalvelu 020 690 782
Sähköposti etunimi.sukunimi@finnvera.fi
Pääkonttorit
• Helsinki
• Kuopio
Aluekonttorit
• Helsinki
• Joensuu
• Jyväskylä
• Kajaani
• Kuopio
• Lahti
• Lappeenranta
• Mikkeli
• Oulu
• Pori
• Rovaniemi
• Seinäjoki
• Tampere
• Turku
• Vaasa
Edustusto
• Pietari

Julkaisija: Finnvera Oyj,
Eteläesplanadi 8 (PL 1010), 00101 Helsinki
Toimitus: Tuula Surkka, puh. 020 460 3233
Osoitteenmuutokset: osoite@finnvera.fi
Taitto: Alma 360
Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Oy

Puhelinnumeromme muuttuvat.
Uudet numerot 17.4. alkaen:
Vaihde
029 460 11
Puhelinpalvelu
029 460 2580 (ma-pe, 8.00-16.15)

