TIEDOTE 26.03.2020
Globaali Koronaviruspandemia koskee meitä kaikkia. Me Taloustaivaalla haluamme
kuitenkin huolehtia ensiluokkaisesti asiakkaistamme ja heidän tarpeistaan. Voit
puhelimitse ja sähköpostilla asioida kanssamme kuten aina aiemminkin.
Mikäli taloustilanne uhkaa heikentyä, voit olla yhteydessä minuun. Käymme tilanteenne
läpi asiantuntijoidemme kanssa ja katsomme, millaisilla ratkaisuilla olisi mahdollista selvitä
tämän taloudellisen shokin yli. Teemme kaiken voitavamme pelastaaksemme sekä
yrityksen että yrittäjän.

Toivomme teille voimia henkilökohtaisesti sekä yritystoiminnassanne.
Olemme koonneet oheen tahoja, joiden palveluita teidän kannattaa nyt käyttää sekä
harkita niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
FINNVERA
Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoitusjärjestelyihin. Se on
myös hyvin varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin.
Lyhennysvapaiden lisäksi Finnvera on laajentanut alkutakauksen, pk-takauksen, Finnvera -lainan
ja Finnvera -takauksen käyttötarkoitusta niin, että ne sopivat koronaviruksen aiheuttamiin
käyttöpääomatarpeisiin.
Lue lisää: Finnvera - Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.
Finnveran ohjeistus yrityksille: Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata
takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden
lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissa. Jos tarvitse käyttöpääomaa,
ole yhteydessä pankkiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Finnvera mahdollistaa
käyttöpääoman hakemisen Finnverasta puolestasi. Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000150 000 euroa, tee hakemus myös Finnveraan.
Finnvera rahoitusneuvonta puh. 029 460 2580, arkisin 9.00-16.15

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS
Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret
yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.
Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia
toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista
koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten
raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista
nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata.
Business Finland Business Finland - Autamme yrityksiä koronaepidemian aikana.
Business Finland Uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien
ratkaisemiseksi.

ELY-KESKUS
ELY-keskuksen yrityspalveluja eli yritysten kehittämisavustuksia, yritysten kehittämispalveluja
ym. voi hakea normaalisti. ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen
kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin
muutoksiin. Jos sinulla on käynnissä ELY-keskuksen kehittämisavustuksella rahoitettu hanke, ota
yhteyttä ELY-keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. Kustannusten maksatusväliä
voidaan tarvittaessa tiivistää. Esimerkiksi kehittämishankkeen peruuntuneen matkan
kustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin, kun korvausta ei muualta voi hakea tai matkaa ei
voida siirtää. Samoin hyväksyttäviä ovat erilaisten peruutettujen tilaisuuksien
osallistumismaksut, jos ne jäävät rahoituksen saajan lopulliseksi kustannukseksi.
PANKIT
Pankit suhtautuvat ymmärtäväisesti koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin. Ole
suoraan yhteydessä omaan pankkiin mieluiten jo etukäteen, mikäli näkyvissä on muutoksia
yrityksen vakiintuneeseen liiketoimintaan. Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin omilla sivuillaan.
TALOUSAPU
Talousapu -neuvonnasta saat ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamista
tilanteista. Puh. +358 295 024 880 (ark 9-16) Yritys-Suomen Talousapu -neuvontapalvelu neuvoo
maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Lue lisää
VEROTUS
Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä
valtiovarainministeriön kanssa. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen
myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on
maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien
asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset,
myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset.
Vero.fi päivittyvä sivusto: Verohallinto tukee yrityksiä.
SUOMEN YRITTÄJÄT
Osallistu kaikille avoimiin Yrittäjien webinaareihin ja koulutuksiin (osa maksuttomia, osa
maksullisia) Mentorisi.fi - Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitettu palvelu, josta yrittäjä voi löytää
ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa
Suomen yrittäjät (päivittyvä sivu) Kaikki koronasta yrittäjälle
Artikkeli 15.3.2020:Mitä yrittäjän pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon
ja yritystoimintaan?
Artikkeli 18.3.2020: Korvaako vakuutus jos Korona karkottaa asiakkaat
Artikkeli 20.3.2020: Tässä yrittäjille tärkeät linkit
UUSYRITYSKESKUKSEN KORONA-APU
Alkavan yrittäjän linkkejä täällä koronatilanteeseen

KELA
Kelan koronasivusto (päivittyvä) Ajankohtaista koronasta
Tartuntatautipäiväraha
TEM ja Team Finland -verkosto
TEM:n sivusto korona-viruksesta
TEM:n Kysymyksiä koronasta ja yritysrahoituksesta
Tietoa yrityksille korona-viruksesta, Team Finland
Ulkoministeriön sivusto (päivittyvä) UM
VALTIONEUVOSTO
Valtioneuvoston tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta
TE-HALLINTO JA LOMAUTUSASIAT
Lomauttamiseen liittyvää tietoa (Työsuojelu.fi)
Lomautusesite henkilöasiakkaille TE-palvelujen sivuilta
Lisätietoa aiheesta Lomauttaminen alle 20 henkilön yrityksissä´
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