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Apua yrittäjille
Alueellisten yrityspalveluiden yhteystiedot on koottu Suomen Yrittäjien korona-sivustolle,
www.yrittajat.fi/korona
TEMin sivulta löytyy kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta:
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta

Verottaja:
Yrityksen veroihin (myös alv) voi hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 31.8.2020 saakka.
Hakemus tehdään OmaVerossa www.vero.fi/omavero. Ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden
kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.



Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti
maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen
myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen
erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos



sinulla ei ole veroja ulosotossa
olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja
työnantajan erillisilmoitukset.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa www.vero.fi/omavero.
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Rahoitus:
Ole ensimmäisenä yhteydessä omaan rahoittajaasi/pankkiisi.
Pankit
Aktia www.aktia.fi




Aktia tarjoaa yritysasiakkailleen koronan vuoksi kahdeksan kuukautta lyhennysvapaata sekä
tarvittaessa tukea kassakriisin ratkaisemiseksi käyttöpääomalla ja maksuvalmiuden
rahoituksella.
Yrityksen lyhennysvapaata voi hakea Aktian verkkopalvelussa
Lyhennysvapaa myönnetään normaalin luottopäätösmenettelyn mukaisesti.

Danske Bank www.danskebank.fi




Danske Bank tarjoaa muutoksia yritysasiakkaiden maksuohjelmiin ja korotuksia
yritysasiakkaiden luotollisten tilien limiitteihin tai muihin käyttöpääomalimiitteihin.
Danske Bankin yritysasiantuntijat puhelin 0100 2580 ma–pe 8–18 (pvm/mpm)
Danske Bank päivittää neuvoja ja tukitoimia tilanteen mukaan www.danskebank.fi/korona

Nordea www.nordea.fi



Nordea tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille kolmen kuukauden lyhennystaukoa.
Yritys voi hakea lyhennysvapaata yrityslainaan Nordean verkkopalvelussa

S-Pankki www.s-pankki.fi


S-Pankki tarjoaa joustoja. S-Pankin asiakkaat voivat hakea 12 kuukauden maksutonta
lyhennysvapaata asuntolainaansa ja tehdä maksutta muutoksia korttiluottoonsa.

Säästöpankkiryhmä www.saastopankki.fi



Säästöpankkiryhmä suhtautuu koronatilanteessa asiakkaidensa
käyttöpääomarahoitustarpeisiin sekä lainojen lyhennysvapaisiin myönteisesti.
Säästöpankki tukee yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaitaan koronavirustilanteessa.
Asiakkailla on mahdollisuus 6 kuukauden lyhennysvapaaseen.
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OP Ryhmä




OP Ryhmä antaa pk-yrityksille mahdollisuuden lykätä luottojen maksuja, jos koronapandemia
on vaikuttanut asiakkaiden maksukykyyn. Maksuaikojen muutokset arvioidaan aina
tapauskohtaisesti ja niissä hyödynnetään laajasti Finnveran tarjoamia takauksia.
Maksuohjelman muutoksista ei peritä erillistä maksua.
Yrityksen tulee olla yhteydessä omaan osuuspankkiin, jos yrityksesi haluaa muutoksia
nykyisten luottojen maksuohjelmiin.

Finnvera, www.finnvera.fi
Finnvera palvelee poikkeustilanteessa normaalien tuotteidensa avulla, mutta Finnveralla on valmius
kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan
toiminnan edellytykset.
Finnvera koostaa päivittyvät ohjeensa nettisivulleen, www.finnvera.fi -etusivulta erottuvassa
pinkissä laatikossa. Sivuilla on selkeät toimintaohjeet yrittäjälle. Finnvera kokoaan myös vastauksia
yleisimpiin kysymyksiin.
Jos yritys tarvitsee käyttöpääomaa,
yritys voi hakea Finnveralta alkutakausta tai pk-takausta. Alkutakausta ja pk-takausta haetaan kuten
normaalistikin pankin kautta, ja yritys on suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen
Finnveraan.
Jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus ei sovellu
yrityksen tilanteeseen, yritys voi hakea Finnvera-takausta suoraan Finnverasta.
HUOM! Finnvera ei tällä hetkellä käsittele suoria lainahakemuksia.
Jos yrityksellä on Finnvera takaama pankkilainan (max 300 000 euroa),
Finnvera myöntää pankille luvan antaa 6 kk lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Yrittäjä asioi
oman pankin kanssa. Finnveran provisio ei nouse.
Jos yrityksellä on Finnvera takaama pankkilainan (yli 300 000 euroa),
pankki hakee Finnveralta muutosta keskusteltuaan asiakkaan kanssa. Muutos hinnoitellaan
tapauskohtaisesti.myöntää pankille. Yrittäjä asioi oman pankin kanssa. Pankki hoitaa asian Finnveran
kanssa.
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Jos yrityksellä on lainaa suoraan Finnverasta,
voi yritys hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä
asioinnissa. Lyhennysvapaan aikana yritys maksaa vain korot ja kulut. Alle 300 000 euron lainoissa
toimitusmaksu 50 euroa, yli 300 000 euron lainoissa hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Hakemukset sähköisen asioinnin kautta online.finnvera.fi. Ja mukaan realistiset ennusteet tuloista ja
menoista sekä ajoissa yhteyttä omaan pankkiin, jos lisärahoitusta tarvitaan. Finnveran
puhelinpalvelu 029 460 2580 palvelee arkisin klo 09.00-16.15

Business Finland, www.businessfinland.fi
Business Finlandista voi hakea Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteissa. Rahoituspalvelut on
tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja Midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii
koronavirustilanteesta. Business Finland voi rahoittaa kehittämistä, jossa ratkotaan koronaviruksen
aiheuttamia ongelmia. Kannattaa tutustua rauhassa Business Finlandin nettisivulla oleviin
kattaviin ohjeisiin.
Rahoitusta ei voida myöntää
• suuri yritys
• yksityinen elinkeinonharjoittaja, toiminimi
• julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys
• ahvenanmaalainen yritys
Huom! Business Finlandin rahoitus ei sovellu käyttöpääoman rahoitukseen.
Rahoituksen voi saada vain, jos yrityksellä olisi ilman koronaa ollut kannattavan toiminnan
edellytykset. Jos yritys on toiminut yli 3 vuotta, se ei saa olla EU:n määritelmän mukainen
vaikeuksissa oleva yritys (esim. osakepääomasta yli puolet menetetty negatiivisen oman pääoman
vuoksi). Jos verovelka on syntynyt 2019 tai aiemmin, ja jos on maksusuunnitelma, niin rahoitus
voidaan myöntää.
Tuki ei sovellu myöskään jakelukanavan, kuten verkkokaupan perustamiseen. Rahoitus on de
minimis -rahoitusta ja sitä on kiellettyä käyttää jakelukanavan perustamiseen. Sen sijaan
jakelukanavavaihtoehtojen kartoittaminen on kehittämistä, johon liittyvää työtä ja ostettuja
asiantuntijapalveluita voidaan rahoittaa.
Käsittelyä ja päätöksiä tehdään mahdollisimman nopeasti.
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Ely-keskukset, www.ely-keskus.fi
Ely-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön
kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea
normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan.
Käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin voi saada joustavasti muutoksia aikatauluun ja sisältöön.
Myös maksatuksia voi hakea nopeammassa aikataulussa. Muutoksista sovitaan oman Ely-keskuksen
kanssa ja hakemus tehdään ko. hankkeen sähköisessä asiointipalvelussa.
Ely-keskuksille on tulossa myös 50 miljoonan euron lisärahoitus. Tähän liittyvää tukea valmistellaan
parhaillaan ja tarkoitus ottaa käyttöön niin pian kuin mahdollista. Tästä informoidaan tarkemmin
myöhemmin.

Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan
Hallitus helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta
riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on
peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen
yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen
yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.
Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa
yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan
tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.
Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen. Muutosta valmistellaan työ- ja
elinkeinoministeriössä. Tällä hetkellä arvio on, että hallitus käsittelisi asiaa 23.3. alkavalla viikolla.
Kerromme tarkemmin heti, kun tietoa on.
On hyvä muistaa, että yrittäjälläkin on oikeus asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.
Asumistuki: Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea. Ruokakunnan
muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle
yhteisesti. Myös ruokakunta, johon yrittäjä kuuluu, voi saada asumistukea.
Perustoimeentulotuki: Yrittäjä voi saada perustoimeentulotukea. Ennen sen hakemista tulee
kuitenkin selvittää mahdollisuus saada ensisijaisia etuuksia, esim. työttömyysetuutta.
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Yrittäjälle suunnattu tieto
Suomen Yrittäjät www.yrittäjät.fi/korona
on koonnut ja päivittää jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustoa.
Sivustolle pyritään kokoamaan kaikki, mitä yrittäjän pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista:
- Tuoreimmat ja tärkeimmät koronavirusta koskevat uutiset yrittäjälle
- Usein kysytyt kysymykset, tiedotteita, tietoiskuja, blogeja ja webinaareja
- Ohjeita työnantajalle mm. etätyöohjeistus, työntekijän sairastuminen, karanteeni ja
matkustaminen, palkanmaksu, YT-laki ja lomauttaminen jne.
Yrittäjien tukiryhmä Facebookissa #ostapieneltä
– Pienyrittäjät saavat FB-ryhmässä vertaistukea sekä lisäksi apua ja vastauksia asiantuntijoilta.
– Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin klo 15-20.
– Koronaviikkojen ajan psykoterapeutti moderoi ryhmää kolme tuntia päivässä.
TE-keskus, www.te-palvelut.fi/ajankohtaista
Te-keskuksen sivulta löytyy tietoa mm. lomauttamistilanteesta. Sivulta löytyy opasvideo ’Lomautus
askel askeleelta.’
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK www.ek.fi
Lista työnantajien toimialaliitoista (EK:n jäsenliitot)
Jos työntekijä asetetaan viranomaisen määräämään karanteeniin eikä hän pysty tekemään työtään,
palkanmaksuvelvollisuus on hyvä selvittää työnantajan omasta toimialaliitosta. Jos työnantajalle
syntyy tarve lomauttaa työntekijöitään koronaviruksen liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten
vuoksi, lisätietoja asiassa antaa työnantajan oma toimialaliitto.
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Voit olla Kemijärven Kehitys Oy:n ja hankkeiden henkilökuntaan yhteyksissä neuvontaan liittyen, alla
yhteystiedot.

Kemijärven Kehitys Oy
Jari Paloniemi, toimitusjohtaja, p. 040 592 7294
Ilkka Iso-Heiko, hankintapäällikkö, p. 040 355 7381
Meiju Honkavuori, yritysneuvoja, p. 040 481 0573
Marika Ollonen, yrityspalveluneuvoja, p. 040 480 5269
Ann-Christine Lampela, matkailusihteeri, p. 040 825 4997
Tytti Tuominen, projektityöntekijä, p. 040 186 9372

Forest In –hanke
Jari Polvi, projektipäällikkö, p. 040 734 4152
Maria Kiviniemi, projektisihteeri, p. 044 236 5768
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