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• Kun olet liittynyt webcastiin niin kirjoita chattiin oma nimesi.

• Voit esittää kysymyksiä webcastin aikana chatin kautta.

• Käsitellään kysymykset kunkin osion lopussa. 

• Jos ohjauspaneeli ei näy niin liikauttamalla hiirtä se ilmestyy ruudun 
alareunaan, valitse siitä

Ohje

chat



Otsikoita Helsingin Sanomista viikoilta 13-14/2020



Esityksen aiheet

1. Yrittäjän muistilista

2. Mistä ja millaista rahoitusta voi hakea koronavirustilanteessa

3. Yksinyrittäjän tuki

4. Työttömyysturva

5. Pienyrittäjän tuki (1-5 työntekijää, yli 6 työntekijän toiminimi)

6. Pienyrittäjän tuki ( yli 5 työntekijää)

7. Alavuden Kehitys Oy:n palvelut

Kaikki tässä esityksessä esitetyt tiedot avustuksista on otettu TEM:n, ELY:n, BF:n verkkosivuilta 8.4.2020. Tieto 
vanhenee nopeasti ja oikean tiedon varmistamiseksi, pitää tiedot tarkastaa päivittäin ennen toimenpiteitä.



Yrittäjän muistilista

• Pyri varmistamaan kassavarojen riittävyys myynnin laskiessa 
koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä

• Kulut/maksut hallintaan
• Vuokra – neuvottele maksuaikaa/alennusta

• Lainat – neuvottele lyhennysvapaa

• Verottaja – sovi maksujärjestelyistä

• Eläkeyhtiö – ano maksuaikaa

• Sovi tavarantoimittajien kanssa maksuajoista

• Lomauta työntekijät jos toiminta sen mahdollistaa ja se on välttämätöntä selviytyäksesi

• Tulot
• Varmista myyntisaatavat

• Neuvottele pankin kanssa luottotili tai muu rahoitus (varmuuden vuoksi)

• Kehitä uutta liiketoimintaa

• Avustukset
• Selvitä avustukset ja hae yrityksellesi tarkoitettuja avustuksia 





https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille



Yksinyrittäjän tuki

• Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa.

• Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta 
toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. 

• Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. 

• Tuen suuruus on 2000 euroa. 

• Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

• Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja 
liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen.

• Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä,eikä yritykselle, jolla on 
verovelkoja.

• Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä 
voi hakea 30.9.2020 saakka.

• Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 
euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Sen sijaan jos tukea 
käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu 
korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Disclaimer: tiedot perustuvat 8.4.2020 olleeseen tietoon tai tulkintaan, asetus ei vielä voimassa.

https://tem.fi/koronavirus



Yksinyrittäjän tuki -hakuaikataulu

• Valtioneuvosto hyväksynee asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista 
kunnille viikolla 15. 

• Asetuksen tultua voimaan ja määräraha osoitettu kunnille, niin haku voi käynnistyä.

• Hakemiseen tulee asetuksen mukainen lomakepohja, joka Alavudella tullee verkkosivuille 
ladattavaksi/täytettäväksi.

• Tukiprosessi pyritään tekemään mahdollisimman kevyeksi pitämällä kriteerit yksinkertaisina ja 
helposti tulkittavina.

• Päätös tukihakemukseen tehdään viranhaltijapäätöksenä.

Disclaimer: tiedot perustuvat 8.4.2020 olleeseen tietoon tai tulkintaan, asetus ei vielä voimassa.

https://tem.fi/koronavirus



Yrittäjän työttömyysturva



Yrittäjän työttömyysturva

• Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen 
ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi.

• Väliaikainen työttömyysturva on voimassa 30.6.2020 asti.

• Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että
• yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
• yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä 

työskentelevää henkilöä kohti.

• Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä
• yritystoiminnan lopettamista,
• yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
• yrityksen lopettamistoimia.

https://tem.fi/koronavirus



• Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?
• Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen 

oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

• Käytännössä prosessi etenee näin:
• Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai 

tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
• TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
• Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
• http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-08-01/index.html

• Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy 
työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä 
ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

• Tukea voi hakea rinnakkain yksinyrittäjän 2000 euron tuen kanssa. Jos yrittäjä on hakenut 
yksinyrittäjän 2000 euron tukea kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Sen sijaan jos 
tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on 
saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Yrittäjän työttömyysturva

https://tem.fi/koronavirus

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-08-01/index.html


https://tem.fi/koronavirus



Pienyrityksen tuki (1-5 työntekijää)
• ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian 

aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. 

• Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:
• joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin 

vähintään 30 tuntia viikossa (mukaan lukien yrittäjät)

• joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä

• jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan

• kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden 
jalostuksen alan yrityksille

• lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten 
työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

• Avustuksen kriteerit:
• Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja 

vahvistamaan osaamistaan

• Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus



https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus



https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus





Pienyrityksen tuki (6-250 työntekijää)
• Rahoitusta myöntää Business Finland

• Rahoitus on suunnattu lähes kaikille toimialoille, joiden nykyinen liiketoiminta 
kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä.

• Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), 
joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii 
koronavirustilanteesta. 

• Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei 
voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.
• Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus 

on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % 
myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € 
(hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

• Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä 
on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % 
avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen 
kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/



Business Finland – rahoituksen hakeminen

• Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse hakea 
organisaation pääkäyttäjyyttä.

• Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Liitteitä ei tarvita. Projektin sisältö kuvataan yhdessä hakemuksen 
tekstikentässä seuraavasti:

Esiselvitys – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja 
suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja 
tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa).

Kehittämisprojekti – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään ja miten kehitystyö 
tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia 
toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten se uskoo 
kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronavirushaasteita.

• Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/


Alavuden Kehitys Oy yrityksen tukena

• Autamme kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, myös muissa 
kuin koronakriisiin liittyvissä.

• Koronakriisissä olemme apuna sparraamassa ja auttamassa 
rahoituksen hakemisessa, liiketoiminnan kehittämisessä ja tukena 
vaikeassa tilanteessa.

• Tarjoamme kriisin ajan palvelumme etäpalveluina (puhelin, sposti, 
skype, teams).

• Päivitämme kotisivuillemme ajankohtaista tietoa (www.fasadi.com).

• Järjestämme webinaareja yrittäjille.



Palvelut verkon yli

• Ota ensin yhteys neuvojaan puhelimitse tai spostilla.

• Sovitaan tarvittaessa etäpalaveri skypellä tai teamsilla

• Etäyhteydellä voidaan opastaa hakemuksen täyttämisessä tai muussa 
yritystoimintaan liittyvässä asiassa. Näytön jakamismahdollisuus 
helpottaa neuvontaa ja yhteistyötä.

• Mikäli yrittäjä haluaa valtuuttaa neuvojan täyttämään hakemusta, niin 
siihen pitää antaa valtuutus Suomi.fi -palvelussa. Sovi tästä 
ennakkoon neuvojan kanssa niin saat tarkempia ohjeita.



Yhteystietomme:

Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fasadi.com

Tärkeää tietoa yrityksille Korona-viruksen aiheuttamassa tilanteessa

ja linkit muiden toimijoiden korona-infoihin, alla olevasta linkistä.
https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/tarkeaa-tietoa-yrityksille.html

https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/tarkeaa-tietoa-yrityksille.html


Kiitokset osallistumisestasi!
Kyllä tästä selvitään!


