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YRITTÄJÄ
Näistä vinkeistä apua
Korona-virusepidemiasta selviämiseen!

Alenna ennakkoveroasi heti osoitteessa omavero.fi
Neuvottele ja selvitä kaikille veroille ja maksuille maksuaikajoustot
Ota yhteys pankkiin ja pidennä yritysten sekä henkilökohtaisten lainojen
takaisinmaksuaikoja
Selvitä aina etukäteen tulevan kuukauden menot ja tulot. Mieti, missä voit
menojasi pienentää ja mahdollisesti poistaa sekä miten voit kehittää lisää
tuloja
Älä ota pikavippiä. Älä laske YEL:iä!
Muista, että kunnan elinkeinopalvelut auttavat rahoitus-, tuki-, jne
hakemusten kanssa. Liity myös yrittäjien tukiryhmään #ostapieneltä
Facebookissa

YKSINYRITTÄJÄLLE
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto julkaisivat perjantaina 27.3.2020
rahoitusmallin yksinyrittäjille. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta
koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku avataan sen jälkeen, kun
mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua. Informoimme teitä
tästä välittömästi.
LUE LISÄÄ

Yksinyrittäjän tilanteen auttamiseksi on myös valmisteilla työttömyysturvan
väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat
työttömyyskorvausta tietyin ehdoin. Työttömyyskorvausta saadakseen
yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa.
LUE LISÄÄ

YRITYKSELLE, JOKA TYÖLLISTÄÄ 1-5 HENKILÖÄ
ELY-keskuksella on jaettavana avustusta pienemmille 1-5 henkilöä (sis.
yrittäjä/yrittäjät) työllistäville yrityksille, jotka ovat kärsineet koronaviruksen
aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus ei kuitenkaan sovellu
yksinyrittäjille, joille valmistellaan omaa tukimuotoa. Molemmissa
avustuksissa tukiprosentti on 80 %. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin
tekemiseen ja kehittämistoimenpiteisiin.
Tilanneanalyysissä (avustuksen määrä max. 10 000 €) yritys voi selvittää ja
suunnitella yrityksen toimintaa ja uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja
palvelun organisoimista.
Kehittämistoimenpiteillä (avustuksen määrä max. 100 000 €) voidaan
toteuttaa toimenpiteitä, kuten liiketoiminnan uudelleensuuntaamista sekä
tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
LUE LISÄÄ

YRITYKSELLE, JOKA TYÖLLISTÄÄ 6-250 HENKILÖÄ
Business Finlandilta on haettavissa yrityksen esiselvitysrahoitusta ja
kehittämisrahoitusta. Nämä rahoitukset on tarkoitettu Suomessa toimiville pkja midcap-yrityksille. Molemmissa rahoituksissa tukiprosentti on 80 %. Myös
yrityksen oman henkilöstön palkat ovat hyväksyttäviä kustannuksia, jos työtä
tehdään selvitykselle tai projektille.
Esiselvitysrahoituksella (tuen määrä max. 10 000 €) yritys voi selvittää ja suunnitella
uusia toimenpiteitä. Kehittämisrahoituksella (tuen määrä max. 100 000 €) voidaan
puolestaan toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, jotka on tunnistettu
esiselvityksessä tai muuten omassa toiminnassa.
LUE LISÄÄ

FINNVERASTA VOIT SAADA TAKAUKSIA
JA LYHENNYSVAPAITA
Jos sinulla on Finnveran takaus lainallesi tai lainaa Finnverasta, on sinulla
mahdollisuus saada 6 kuukautta lyhennysvapaata. Lisäksi Finnvera tarjoaa alku-, pkja Finnvera-takauksia käyttöpääomatarpeisiin.
Alkutakaus on tarkoitettu enintään 3 vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli
kolme vuotta toimineille. Finnvera-takaus sopii tilanteisiin, joissa lainantarve on niin
suuri, ettei alku- tai pk-takaus tule kyseeseen.
LUE LISÄÄ

MUISTATHAN, ETTÄ MYÖS YRITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS
ASUMISTUKEEN JA PERUSTOIMEENTULOTUKEEN!
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Me olemme tääl
KEMIJÄRVI

SALLA

JARI PALONIEMI
Toimitusjohtaja
p. 040 592 7294
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

RISTO PÖYLIÖ
Yritysasiantuntija
p. 040 486 8819
etunimi.sukunimi@salla.fi

PELKOSENNIEMI

SAVUKOSKI

MIKA TENHUNEN
Elinkeinokoordinaattori
p. 040 195 0488
etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

EEVA-MARIA MAIJALA
Elinkeino-maaseutupäällikkö
p. 040 179 0955
etunimi.sukunimi@savukoski.fi

POSIO

FOREST IN -HANKE

VELI-MATTI RUOTSALAINEN
Elinkeinokoordinaattori
p. 040 801 2205
etunimi.sukunimi@posio.fi

JARI POLVI
Projektipäällikkö
p. 040 734 4152
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Voit ottaa kehen tahansa meistä yhteyttä - myös kuntarajojen yli.
Vastuuhenkilöiden lisäksi tiimissämme toimii myös muita eri alan ammattilaisia.
Kaikki elinkeinotoimen yhteyshenkilöt löydät kuntien verkkosivuilta!
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

KUNTIEN OHJEET

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Dina Solatie
Johtaja
p. 040 354 8370
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

kemijarvi.fi
pelkosenniemi.fi
posio.fi
salla.fi
savukoski.fi

businessfinland.fi
ely-keskus.fi
finnvera.fi
suomi.fi
tem.fi
te-palvelut.fi
vero.fi
yrittajat.fi

italappi.fi

