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Maatalousyrittäjän pankki- ja vakuutuspalvelut
Maksaminen

Rahoitus

Säästäminen ja sijoittaminen

• Investointien rahoitus
• Pankkirahoitus
• Investointituki
• Osamaksurahoitus, leasing
• Käyttöpääoman rahoitus
• Luottolimiitti yritystiliin

•
•
•
•
•
•
•

Omistajajäsenyys

Vakuutukset

Asiantuntijapalvelut

• Bonukset
• Muut omistajan edut
• MTK-jäsenedut

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Yritystili maatilan käyttöön
Käyttötili yksityistalouteen
Verkkopalvelu ja -tiliotteet
E-lasku
OP-mobiili
OP-Visa/Business Card
Ym.

OP Vakuutuksen vahinkovakuutukset
Terveysturva
Takaisinmaksuturva
Vakavan sairauden turva
OP Henkivakuutuksen henkivakuutus

•
•
•
•

Tilit
Tuotto-osuudet
Rahastot
Vakuutussäästäminen
Eläkevakuutus
Osakkeet ja johdannaiset
Indeksi- ja joukkolainat

Maaseuturahoitus
Omistajanvaihdos
Lainopilliset palvelut
Uusi.op.fi
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Maatilan rahoituksen periaatteita
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• Luotonanto ensisijaisesti tilan kannattavuuden
ja maksuvalmiuden perusteella
• tuotannon jatkuvuus turvaa tilan
maksuvalmiuden
• vakuus luottotyypin ja laina-ajan mukaan
• Maksuvalmiuden kehittyminen
tulevaisuudessa
• likwi-laskelma
• riittävä maksuvalmiusvara
korvausinvestointeihin ja yllättäviin
menoihin
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Maatilayrityksen rahoitus
Tilan varallisuusasema

Omaisuuden arvon laskenta
• kiinteä omaisuus käyvin arvoin

Velat /
omaisuuden arvo

Vakavaraisuus

< 30 %

Hyvä

30 - 60 %

Tyydyttävä

• eläimistä teurasarvo tai verottajan
käypä arvo

> 60 %

Heikko

• osuusmaksut ja muut saamiset

• koneista menojäännösarvo tai
varovainen käypä arvo

Kun velkoja 2 x liikevaihto, sitoutuu n. 30 prosenttia
liikevaihdosta lainojen hoitoon (keskimääräinen korko 4
prosenttia ja takaisinmaksuaika 10 vuotta)
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Luottoneuvottelu
Hyvän asiakassuhteen
merkitys
• asiat voidaan käsitellä nopeasti ja
joustavasti
• lainanhoitokyky selvillä
• tilan tai yrityksen toiminta
tunnetaan, yrittäjän ja perheen
tiedot selvillä
• vakuuksien arvo tunnetaan
• mahdolliset häiriöt tiedetään

Neuvottelussa selvitetään
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mahdollisuudet investointitukeen
luoton määrä
laina-aika
korko
nostoajankohta
takaisinmaksuohjelma
maksuvalmius
tarve korkosuojaukselle
vakuudet
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Maatilayrityksen rahoitus
• Maatalousyrittäjän ammattitaito ja yrittäjäominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti
siihen, miten tuotannon kannattavuus ja oman pääoman määrä kehittyy
• Toiminnan kannattavuus
• velkaisuuden kasvaessa toiminnan on oltava entistä paremmin kannattavaa.
Lyhennykset maksetaan tulosta, joka verojen jälkeen jää jäljelle
• edellytys maksuvalmiuden säilymiselle
• Turvaavat vakuudet takaisinmaksun varmistamiseksi
• Normaalia on, että yrittäjä toimittaa tilinpäätös- tai verotustiedot vuosittain pankille
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Vakuuskohteen käypä arvo määritetään
varovaisen markkina-arvon perusteella
• Pellon arvo saadaan paikkakunnalla
tehdyistä kaupoista
• Metsän arvoon vaikuttaa puuston
määrä
• Maatilan asuinrakennuksille löytyy
yleensä markkina-arvo
• Uudet tuotantorakennukset
• markkina-arvoa vaikea määritellä,
koska kauppoja ei juuri tehdä
• otetaan huomioon kustannukset
ja hankkeeseen myönnettävät
avustukset

Vakuusarvo
• Lähtökohtana varovainen käypä arvo,
josta vakuusarvoa enintään
• pelto ja metsä 60 %
• asuinrakennus 70 %
• Tuotantorakennus 60 %
• vuokraoikeus 50 %
• yrityskiinnitys 30 %
• asunto-osake 70 %
• talletus
100 %
• osakkeet
60 %
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Luoton määrä, laina-aika ja korko
• Lainamäärä tilan tai yrityksen
talouden mukaan
• Laina-aikaan vaikuttavat
maksuvalmius ja rahoitettava kohde
• käyttöikä tai takaisinmaksuaika
• arvon alentuminen
• käyttöpääomaluotto yleensä
lyhytaikainen, maksetaan tilan
kassavirralla takaisin

• Pankkilainan korkoon vaikuttavat
• rahoitettava kohde
• asiakkuus kokonaisuudessaan
• yrityksen talouden tila ja
tulevaisuuden näkymät
• yleinen korkotaso
• tarjotut vakuudet
• sovittu viitekorko ja neuvoteltu
marginaali, esim. 12 kk euribor + x,xx
%
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Korkotukilaina
• Max. 230.000 €
• Asiakas ja pankki sopivat lainan
kokonaiskoron, eli viitekoron ja marginaalin,
sekä laina-ajan
• Kuten normaali pankkilaina, mutta valtio tukee
koron maksua enintään kolme
prosenttiyksikköä
• Lainan vähimmäiskorko on yksi prosenttia, tai
pankin kanssa sovittu kokonaiskorko, jos se jää
alle yhden prosentin
• Korkotuen loputtua lainasta maksetaan
sovittua kokonaiskorkoa (SPV 5 vuotta)
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Pankkilaina
• Lyhennykset tilan kassavirtojen
mukaan
• Tasalyhennys: laina-ajan alussa
maksuerät suurempia
• lainapääomaa lyhennetään aina
tietyllä summalla
• korko lasketaan jäljellä olevalle
lainapääomalle, jolloin sen määrä
pienenee maksuohjelman
edetessä

• Tasaerä
• tasaerä: maksuerät saman
suuruisia, laina-aika voi muuttua
• muuttuva annuiteetti: maksuerät
saman suuruisia, mutta muuttuvat
koron muuttuessa, laina-aika ei
muutu
• Kertalyhenteinen eli bullet
• tiedossa suoritus, jolla koko pääoma
maksetaan kerralla
• laina-aikana maksetaan korkoa
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Jatkuvasti käytettävissä oleva luotto
• Luottoa voi nostaa milloin tahansa sovitun luottorajan puitteissa
• Käyttövälineinä
• luottokortti
• verkkopankki
• OP-mobiili
• käteistä rahaa automaatista ja konttorista

Kilpailukykyinen
kaupan rahoitukseen verrattuna
© OP
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Osamaksu ja leasing
• Rahoituksen pääasiallisena vakuutena on hankittava kohde
• Rahoitusaika on 2-6 vuotta
• Rahoitettava osuus jopa 70 % kauppahinnasta
• Omarahoitusosuus voi olla vaihtokone ja/tai rahaa
• Hankittava kohde voi olla uusi tai käytetty
- Koska hankkimasi kohde on rahoituksen pääasiallinen vakuus, yrityksesi vakuudet
säästyvät muita tarpeita varten. Lisäksi saat muitakin etuja:
• Osamaksurahoitusta voit käyttää myös niissä koneissa, joihin haet investointitukea
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Tietoa nopeasti op.fi/maatalous
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Yhteystiedot
Mari Kovero
Asiakkuusjohtaja
mari.kovero@op.fi
040 357 2348

OP Pohjois-Karjala
Joensuu
Kontiolahti
Juuka
Lieksa
Nurmes
Valtimo
Kesälahti
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https://www.op.fi/web/op
-pohjoiskarjala/yrityspalvelunhenkilot

Mirva Barck
Asiakkuusneuvoja
mirva.barck@op.fi
010 256 4274
Tuula Kejonen
Asiakkuusneuvoja
tuula.kejonen@op.fi
010 256 4239
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Vastuunrajoitus
Tässä materiaalissa esitetyt näkemykset ovat indikatiivisia ja tarkoitettu ainoastaan
keskustelun pohjaksi. Tämä esitys ei ole tarjous, ja sen tarkoitus on ainoastaan auttaa
alustavasti arvioimaan esitellyn tuotteen ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta asiakkaan
tarkoituksiin. Tarvittaessa asiakkaan tulee kääntyä oman neuvonantajan puoleen. OP ei
toimi juridisena, taloudellisena, tilintarkastuskysymysten tai verotuksen neuvonantajana.
OP on käyttänyt materiaalissa tietolähteitä, joita se pitää luotettavina ja joiden
oikeellisuuden ja luotettavuuden se on pyrkinyt parhaansa mukaan varmistamaan,
mutta se ei kuitenkaan voi taata niiden oikeellisuutta tai luotettavuutta. OP pidättää
oikeuden täydentää ja muuttaa esityksen sisältöä milloin tahansa.
Tämä materiaali on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain asiakkaan omaan käyttöön.
Materiaalin jakaminen tai lainaaminen asiakasyrityksen ulkopuolelle edellyttää OPn
kirjallista etukäteistä lupaa.
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Kiitos !
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