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Grannenfelt Finance in a nutshell
Key facts & figures

April 20

Founded in 2015

provides financial advisory and capital raising services in changing financial
markets

Over 80
Transactions

carried out for Finnish and European clients

330 m€ capital raised

in equity and debt capital transactions for corporate clients

EU funding & guarantees

is one of our expertise areas. We are a leading EU funding advisor for corporates
and institutions in the Nordics.

10 people team

with over 200 years of experience from finance, industry, investments,
re-structuring situations etc.
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Our team & contact details
Grannenfelt Finance has a team of 10 dedicated corporate finance professionals.

Eeva Grannenfelt

Lasse Grannenfelt

Henry Kallio

Jaakko Salminen

Kjell Sundström

+358 50 544 6355

+358 40 717 8572

+358 40 7721166

+358 40 7721166

+358 40 533 6591

eeva.grannenfelt@grannenfeltfinance.f
i

lasse.grannenfelt@grannenfeltfinance.
fi

henry.kallio@grannenfeltfinance.
fi

henry.kallio@grannenfeltfinance.
fi

kjell.sundstrom@grannenfeltfinance.
fi

Katrin Ahlbäck

Miikka Lievonen

Pasi Kämäri

Jussi Hätönen

Pertti Miettunen

+358 400 803 939

+358 50 554 5844

+358 500 6882 22

+358 40 158 2591

+358 40 557 3232

katrin.ahlback@grannenfeltfinance.fi

miikka.lievonen@grannenfeltfinance
.fi

pasi.kamari@grannenfeltfinance
.fi

jussi.hatonen@grannenfeltfinance.fi

pertti.miettunen@grannenfeltfinance.fi

Sanna Laine, Executive
Assistant
+358 40 719 8040
sanna.laine@grannenfeltfinance
.fi
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Suomen valtion tuet koronakriisissä


Tämä dia on erityisen lyhyt, sillä Suomessa ei ole koronakriisin johdosta otettu erilaisia tukimuotoja käyttöön merkittävissä määrin
• Useissa muissa EU-maissa on otettu tukitoimia käyttöön huomattavasti laajemmin liittyen esim. työntekijöiden palkanmaksuun, sotu-maksuihin, ja joissakin
maissa jopa vuokramaksuihin.



Suomessa tuet on kanavoitu pääasiassa Business Finlandin ja ELY-keskuksen kautta



•
•

Business Finland, yrityksessä yli 5 työntekijää
ELY-keskukset, yrityksessä alla 5 työntekijää (ml. tmi, yhdistykset jos palkattuja työntekijöitä)

•

BF & ELY tukihakemuskysymykset hyvin samankaltaisia. Pääkysymykset ovat:
•
Miten koronavirus on vaikuttanut yrityksen toimintaan?
•
Mitä kehitystoimenpiteitä yritys suunnittelee tekevänsä kriisistä selviytyäkseen?

•
•
•

Maksimitukimäärä 100 000€  Projektin kokonaiskustannus tulee olla 125 000€
Tukea ei voi käyttää täysin uuden myyntikanavan (esim. Verkkokauppa) rakentamiseen, mutta esim. olemassa olevan kehittämiseen tai toimintamallin testaukseen
Kehitysprojektiesimerkkejä ovat:
•
Digitalisaatioprojektit: Miten digitalisaation kautta voidaan helpottaa koronakriisin vaikutuksia?
•
Tämä voi olla jopa etätyöskentelymahdollisuuksien käyttöönotto ml. kansainvälinen liiketoiminta (esim. Erilaisten videokonferenssimahdollisuuksien käyttö
myyntityössä)

Yksityisyrittäjän väliaikainen työttömyysturva & kuntien myöntämät yritystuet
•
Yrittäjä voi hakea työttömyysturvaa 16.3.–30.6.2020 väliselle ajalle. Ilmoittautuminen työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi 15.4. mennessä (mikäli haluaa etuutta jo 16.3.
alkaen).
•
Kunnilta 2000€ toimintatuki, joka on haetaan yrityksen kotikunnalta
•
Monessa kunnassa jo julkaistu / haettavissa, Helsingissä mahdollisesti viikolla 17
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Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo
maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä.
Neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero
on +358 2950 24880 (arkisin 9.00–16.00).

April 20
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EU-tason tuet


EU on julkaissut useita erilaisia tukirakenteita koronakriisin hoitamiseksi



Tuki-/rahoitusmahdollisuuksia yrityksille, joiden liiketoiminta on jollain tavalla sidoksissa, tai voidaan sitoa, koronakriisin helpottamiseen
• Jos yrityksesi lukeutuu tähän kategoriaan, olethan meihin yhteydessä: eeva.grannenfelt@grannenfeltfinance.fi



De Minimis-tukeen ”koronalisä”
• Normaali de minimis-tukiraja on 200 000€ /yritys tai konserni
• ”koronalisä” 800 000€
• Suomessa ei vielä päätöksiä, miten ja millä toimenpiteillä ”koronalisä” tullaan ottamaan käyttöön
• Päätöksiä odotetaan ensi viikolla
• Lisäys on tärkeä, sillä monella pienellä konsernilla 200k€ de minimis-raja on jo täynnä
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Yritysrahoitus koronatilanteessa

Pääomasijoitus

Suorat avustukset

Yksinyrittäjä
Yksinyrittäjä

Pienyritys

Pk-yritys

työntekijää,
(1-5 työntekijää)
ml.yrittäjä)

(6-250 työntekijää,
työntekijää)
ml.yrittäjä)

Midcap-yritys
Midcap-yritys
(liikevaihto
(liikevaihto
maks. 300M€/v)
maks. 300M€/v)

ELY-keskukset

Business Finland

Business Finland

Tesi

Kaikki yritysmuodot

Kaikki yritysmuodot

Oy, Oyj, Ky, Ay, Osk

Oy, Oyj, Ky, Ay, Osk

Oy, Oyj
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Lainat

Takaukset

Oma pankki

Finnvera

Keskisuuri yritys

Kunnat
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Laina

Kaikki yritysmuodot
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C O N TA C T D E TA I L S

Get in Touch
With Us
Grannenfelt Finance
Salomonkatu 17 a
00100 Helsinki Finland
www.grannenfeltfinance.fi
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