Tuet yrityksille
Mistä?

Kuka voi hakea?

Mihin tarkoitukseen?

Miten?

Finnvera

> Kaikki yritykset (pois lukien
yritykset, jotka harjoittavat
maatilataloutta, metsätaloutta
tai rakentamisen
perustajaurakointia).
> Toiminnan on täytynyt olla
kannattavaa ennen koronan
aiheuttamaa kriisiä, ja
yrityksen velanhoitokyvyn
tulee olla riittävä.

Lisääntyneeseen käyttöpääoman tarpeeseen

> Lainasta tulee neuvotella
ensin suoraan pankin
kanssa.
> Sen jälkeen Finnveratakausta voi hakea
Finnveran sähköisen
asiointipalvelun kautta.
> Fast track menettely pankin
myöntämien 150 000–1 000
000 euron lainoille.

> Keskisuuret yritykset, joiden
liikevaihto on vähintään
10 miljoonaa euroa ja
henkilöstömäärä yli 50.
> Lisäksi liiketoiminnan on
täytynyt olla kannattavaa
ennen koronan aiheuttamaa
kriisiä ja edellytykset siihen on
oltava olemassa myös jatkossa.

Keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseen

> Pk-yritykset (6–250
työntekijää).
> Midcap-yritykset (yli 250
työntekijää, konsernin
liikevaihto alle 300 miljoonaa
euroa/vuosi).

1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Finnveratakaus,
alkutakaus ja
Pk-takaus.

Tesi
Uusi
rahoitusohjelma
14.4.2020
alkaen.

Business
Finland
Suora tuki.

> Olemassa olevaan lainaan voi saada lyhennysvapaata.
> Finnveran takausosuus on 80%.
> Laina-aika enintään viisi vuotta, joista lyhennysvapaata enintään kaksi
vuotta.

Mihin Finnveran takamaa lainaa ei voi käyttää?
> Yrityksen olemassa olevien vastuiden konvertointiin.
> Uusiin investointeihin.

> Tesin nettisivujen kautta
14.4.2020 alkaen.

> Sijoitukset tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten
maksuvalmiuskriisiin.
> Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.

> Enintään 10 000 euroa.
> Avustuksen suuruus 80% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

2. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin
> Enintään 100 000 euroa.
> Avustuksen määrä 80% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

> Business Finlandin
asiointipalvelussa
sähköisesti.
> Liitteitä hakemukseen ei
lähtökohtaisesti tarvita.

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?
> Palkkakustannuksiin siltä osin kuin henkilöstö ei tee projektiin liittyviä
selvitys- tai suunnittelutehtäviä.
> Verkkokaupan tekniseen pystyttämiseen (rahoitusta voi saada
verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen).
> Markkinointikuluihin.
> Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin.
> Tappioiden kattamiseen.

ELY keskukset
Suora tuki.

Kunnat
Toimintatuki.

TE-palvelut
Väliaikainen
työmarkkinatuki.

> Pienyritykset (1-5
työntekijää).
> Toiminimet, joiden
kokoaikaisten työntekijöiden
määrä on enemmän kuin viisi
työntekijää.

1. Tilanneanalyysin tekemiseen

> Yrittäjä tai
ammatinharjoittaja, jolla ei
ole palkattua työvoimaa.

Yrityksen kaikkiin kuluihin

> Yrittäjä riippumatta
siitä, harjoitetaanko
yritystoimintaa yksityisenä
elinkeinonharjoittajana tai
yhtiömuodossa.

Yrittäjien toimeentulon turvaamiseen

> Enintään 10 000 euroa.
> Avustuksen suuruus 80% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

2. Kehittämistoimenpiteisiin
> Enintään 100 000 euroa.
> Avustuksen määrä 80% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
> Avustusta voi käyttää palkkakustannuksiin ja työnantajamaksuihin (tietyin
rajoituksin) ja mahdollisesti myös liiketilan vuokraan.
> Tuen enimmäismäärä 2 000 euroa.
> Tukea voi käyttää yrityksen kaikkiin kuluihin, erityisesti kiinteisiin
kuluihin, kuten liiketilan vuokraan.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että:
> yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt; tai
> yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa/kk
yrityksen jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

> ELY-keskukselta
sähköisesti aluehallinnon
asiointipalvelussa.
> Liitteitä hakemukseen ei
lähtökohtaisesti tarvita.

> Haku pyritään avaamaan
kunnissa mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään
kahden viikon kuluessa.
Kunnat tiedottavat tuen
avautumisesta.
> Hallitus antoi esityksen
työttömyysturvalain
väliaikaisesta muuttamisesta
eduskunnalle 2.4.2020.
> Lain on tarkoitus tulla
voimaan mahdollisimman
pian.
> Henkilön on ilmoittauduttava työnhakijaksi TEtoimistoon.
> Työmarkkinatukea voidaan
maksaa ajalta 16.3.2020–
30.6.2020.

Muut joustot
Tuki

Sisältö

Vaikutus

Miten tuen voi saada?

Työeläkemaksut

> Työeläkemaksujen ja yrittäjän
eläkevakuutusmaksujen (YEL- ja TyELvakuutukset) maksuajan pidentäminen
kolmeen kuukauteen.

> Maksuajan pidentäminen koskee 20.3.2020 30.6.2020 erääntyviä maksuja.
> Maksuajalta peritään vakuutusmaksukorko
(2%), mutta ei viivästyskorkoa.

> Työeläkemaksujen ja yrittäjän
eläkevakuutusmaksujen
lisämaksuaikaa on pyydettävä
työeläkeyhtiöltä sähköisesti
verkkopalvelun kautta.

Verotus

>
>
>
>

> Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen
maksuerä on kolmen kuukauden päästä
maksujärjestelyn hyväksymisestä.
> Maksujärjestelyssä olevien verojen
viivästyskorko 4%.

> OmaVeron kautta sähköisesti.

Maksujärjestely helpotetuin ehdoin.
Muutokset ennakkoveroon.
Lisäaikaa veroilmoitukselle.
Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten
verojen myöhästymismaksu voidaan jättää
perimättä erityisestä syystä.

Yllä mainittujen lisäksi Suomen Pankki ja Valtion Eläkerahasto lisäävät sijoituksia yritystodistuksiin Suomessa.
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