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HALLITUS TUKEE YRITYKSIÄ
KORONAVIRUSTILANTEESSA!
Rahoitusvaihtoehdot/toimintaohjeita:
YKSINYRITTÄJÄT:
Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä
ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin
ja muihin yrityksen rahoittajiin. Pankit ovat jo viestineet valmiudesta
lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä
rahoittaa yrityksiä.
Kuntien tuki 2000e
Yksinyrittäjänä voit hakea kunnalta tukea koronavirustilanteessa. Tukea
voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva
päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja
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rahoitustavasta. Tuki koskee siis kaikkia yritysmuotoja.
Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki
myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen
kattamiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman
pian!
Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole
palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita
Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on
takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää
takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta
yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät.
Lisätietoja/Finnveran sivuille tästä
Helpotusta yrityksen veroasioihin
Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia
hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voit hakea Verohallinnosta
lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen johdosta ja alv-ilmoituksen
myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä.
Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, voit veroille hakea maksujärjestelyä uusin
helpotetuin ehdoin. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta
Verohallinnon OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua
pienemmäksi.
Lisätiedot verohallinto
YRITTÄJÄN MAHDOLLISUUS TYÖTTÖMYYSTURVAAN!
Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti
työmarkkinatukea koronavirusepidemian vuoksi.
Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tämän jälkeen
työmarkkinatukea voivat hakea myös yrittäjät, jotka eivät ennen ole siihen
olleet oikeutettuja. Yrittäjä voi kuitenkin ilmoittautua työnhakijaksi TEtoimistoon jo ennen lain voimaantuloa.
Lisätiedot

PIENYRITYKSET (enint. 5 hlöä, mukaanlukien
yrittäjä):
Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä
ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin
ja muihin yrityksen rahoittajiin.
Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja
maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen
vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.
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ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet
koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä
ympäri maata. Tuki koskee kaikkia yritysmuotoja.
ELY-keskusten avustus voidaan myöntää yrityksille, joissa työskentelee
enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Avustusta voidaan
myöntää kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja
kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostukseen.
ELY-keskuksesta voivat saada tukea myös usean yrittäjän yritykset, jos heitä
on yrityksessä enintään viisi. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELYkeskusten avustuksen piiriin.
Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille
(toiminimet), joissa työskentelee enemmän kuin viisi henkilöä.
Lisätiedo/ Ely-keskuksen sivut
Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita
Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on
takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää
takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta
yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät.
Lisätietoja Finnveran sivuilta
Työeläkemaksuihin ja lomauttamiseen joustoa
Työeläkemaksuja lykätään kolmella kuukaudella. Lisäksi hallitus esittää
työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäistä alentamista 2,6
prosenttiyksiköllä vuonna 2020.
Yrityksiä tuetaan sopeuttamaan toimintaansa lyhentämällä väliaikaisesti
lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden
kestoaikaa. Lakimuutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Työnantajan on
ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen
lomautuksen alkamista. Aiempi aikaraja oli 14 päivää. Lomautusta koskevien
yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy nykyisestä kuudesta viikosta tai
14 päivästä viiteen päivään.
Lisäksi työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa
työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän,
jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työsopimuksen
purkaminen koeajalla helpottuu, kun työnantaja voi purkaa työsopimuksen
koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Toisaalta
takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan
velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä
1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.
Lisätietoja/Tem-sivut
TYÖTTÖMYYSTURVA
Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti
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työmarkkinatukea koronavirusepidemian vuoksi.
Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tämän jälkeen
työmarkkinatukea voivat hakea myös yrittäjät, jotka eivät ennen ole siihen
olleet oikeutettuja. Yrittäjä voi kuitenkin ilmoittautua työnhakijaksi TEtoimistoon jo ennen lain voimaantuloa.

PK-YRITYKSET (6-250 hlöä ml yrittäjä)
Ota ensimmäisenä yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi
Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä
ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja
muihin yrityksen rahoittajiin.
Hae Business Finlandista avustusta koronavirustilanteeseen
Business Finlandista voit hakea rahoitusta, jos yrityksesi
liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Tuki koskee seuraavia
yritysmuotoja: oy, oyj, ay, ky, osk.
Jos pienyritys, jossa työskentelee 1–5 henkeä, on ennättänyt hakea tukea
Business Finlandista ennen 27.3.2020, Business Finland käsittelee
hakemuksen normaalisti.
Lisätietoja/hakeminen
Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita
Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on
takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää
takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta
yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät.
Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen
lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.
Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla
ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi
puolesta. Finnveran takaus voi kattaa jopa 80 prosenttia pankin myöntämän
luoton määrästä.
Lisätietoja Finnveran sivuilta
Työeläkemaksuja lykätään kolmella kuukaudella. Lisäksi hallitus
esittää työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäistä alentamista 2,6
prosenttiyksiköllä vuonna 2020.
Yrityksiä tuetaan sopeuttamaan toimintaansa lyhentämällä väliaikaisesti
lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa.
Lakimuutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Työnantajan on ilmoitettava
lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen
alkamista. Aiempi aikaraja oli 14 päivää. Lomautusta koskevien
yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy nykyisestä kuudesta viikosta tai
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14 päivästä viiteen päivään.
Lisäksi työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa
työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on
toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työsopimuksen purkaminen koeajalla
helpottuu, kun työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös
taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Toisaalta takaisinottovelvollisuus
pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa
työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6.
tuotannollisista tai taloudellista syistä.
Veroasiat
Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia
hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voit hakea Verohallinnosta
lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen johdosta ja alv-ilmoituksen
myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä.
Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, voit veroille hakea maksujärjestelyä uusin
helpotetuin ehdoin. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta
Verohallinnon OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua
pienemmäksi.
TYÖTTÖMYYSTURVA
Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti
TYÖMARKKINATUKEA koronavirusepidemian vuoksi.
Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tämän jälkeen
työmarkkinatukea voivat hakea myös yrittäjät, jotka eivät ennen ole siihen
olleet oikeutettuja. Yrittäjä voi kuitenkin ilmoittautua työnhakijaksi TEtoimistoon jo ennen lain voimaantuloa.
Lisätiedot

MIDCAP-YRITYKSET (maks. 300 milj.e/v
liikevaihto)
Ota ensimmäisenä yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi
Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä
ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja
muihin yrityksen rahoittajiin.
Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja
maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen
vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.
Hae Business Finlandista avustusta koronavirustilanteeseen
Business Finlandista voit hakea rahoitusta, jos yrityksesi liiketoiminta kärsii
koronavirustilanteesta. Tuki koskee seuraavia yritysmuotoja: oy, oyj, ay, ky,
osk.
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Lisätietoja ja hakeminen
Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita
Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on
takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää
takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta
yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät.
Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen
lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.
Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla
ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi
puolesta. Finnveran takaus voi kattaa jopa 80 prosenttia pankin myöntämän
luoton määrästä.
Lisätietoja Finnveran sivuilta

SUURYRITYKSET
Ota ensimmäisenä yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi
Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä
ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja
muihin yrityksen rahoittajiin.
Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja
maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen
vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.
Finnverasta voit saada takauksia
Finnvera voi taata rahoitusta myös suuryrityksille. Takaus voi olla enintään
80% ja vastuiden kokonaismäärä 30 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että
Finnverasta ei tule päärahoittajaa. Suuret hankkeet käsitellään
tapauskohtaisesti.
Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta yhdistykset ja
voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät. Finnveran takauksesta peritään
maksu eikä se ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla osuutensa
takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti
myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi
asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika.
Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja valtiontuen säännöt. Finnvera ei
voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla.
Työeläkemaksuja lykätään kolmella kuukaudella.
Helpotusta yrityksen veroasioihin
Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia
hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voit hakea Verohallinnosta
lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen johdosta ja alv-ilmoituksen
6/9

myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä.
Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, voit veroille hakea maksujärjestelyä uusin
helpotetuin ehdoin. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta
Verohallinnon OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua
pienemmäksi.
Lisätiedot verohallinnon sivuilla

TIETOA JA NEUVONTAA KAIKILLE:
Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin
joutuneita yrityksiä
Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin
yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.
Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502
4880 ja se on avoinna arkisin 9.00–16.00.

Suomen Yrittäjät kokoaa tietoa koronaviruksesta yrityksille!
KAIKKI KORONASTA YRITTÄJILLE!
www.yrittäjät.fi

TE-toimistojen palvelut yrityksille muutostilanteissa:
Työ- ja elinkeinopalvelujen sivuilta löydät tietoa lomautus- ja
yhteistoimintamenettelyistä. Jos olet yhteistoimintalain piiriin kuuluva
työnantaja, tulee sinun ilmoittaa yt-neuvotteluista TE-toimistoosi.
Lomautustilanteissa tulee työntekijälle antaa ilmoitus henkilökohtaisesti.
Suuremmissa lomautuksissa TE-toimisto antaa tarvittaessa yrityskohtaisesti
lomautuksiin liittyvää neuvontaa.
www-te-palvelut.fi

YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut
Sampo Siik 040 6822 190
Jukka Saarela 040 6724 900
www.ytek.fi
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TUE PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ!
Mitä voimme kaupunkina tehdä paikallisten yrittäjien hyväksi tässä ja nyt?
Ainakin antaa markkinointiapua ja siihen on Ytek ja Ylivieskan
kaupunkiaktiivisesti tarttuneet.
Olemme perustaneet Ylivieskan kaupungin nettisivuille www.ylivieska.fi
TUE PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ -sivuston, joka toimii alustana paikallisten yrittäjien
toiminnan markkinointiin ja tiedottamiseen. Tälle sivulle kerätään paikallisien
yritysten yhteystietoja, poikkeusolojen palveluja (kotiinkuljetus, lahjakortit tms)
tai muuta haluttua näkyvyyttä.
Sivulla voi olla myöskin linkki yrityksen omille nettisivuille.
Tue paikallista yrittäjää -sivua tullaan markkinoimaan niin Ytekin kuin
kaupunginkin toimesta useissa eri kanavissa.
TÄMÄ NÄKYVYYS ON KAIKILLE PAIKALLISILLE YRITYKSILLE ILMAINEN!
Haluatko oman yrityksesi tiedot näkyville?
Asiasta on tekeillä puhelinkyselyä lähipäivinä. Jos sinulle ei ole soitettu ja haluat
yrityksellesi ilmaista näkyvyyttä, laita viestiä maria.rautionaho@ylivieska.fi
1. Yrityksen nimi ja toimiala
2. Yhteystietoja, millä tavoin haluat yrityksesi saavutettavan (puh, s-posti,
nettisivujen osoite jne)
3. Poikkeusolojen erityispalvelu, jos sinulla sitä on
4. Yrityksen logo (png-, tai jpg-muodossa)
Lisätiedot Maria Rautionaho puh. 040 6329 606
maria.rautionaho@ylivieska.fi
OLLAAN YHTEYKSISSÄ!

Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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