
Tervehdys kaikille.  
  

• Kaupunginhallitus käsittelee yrittäjille myönnettäviä helpotuksia 
• Uutta 27.3 Ely-keskusten avustukset! 
• Hyödynnä Business Finlandin rahoitusta ja käytä paikallisia palveluita 
• Ely-keskusten tukiin lisävaltuuksia 
• Naantalilaiset tuotteet verkkokauppoihin 
• Naantalin Energian laskut 
• V-S Yrittäjien uutiskirjeessä tietoa epidemiavakuutuksista 
• Häiriö uutiskirjejakelussa viime viikolla, liitteessä vanhat 

  
• Tällä viikolla taloushallintomme on yhdessä eri yksiköiden kanssa valmistellut sitä, miten 

mahdollisimman tasapuolisesti voimme helpottaa omilla toimillamme yrittäjiä nykytilanteessa.  
Kaupunginhallituksen esityslista tulee nähtäville kaupungin päätöksenteko –sivustolle. 
http://aleksis.naantali.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames 
Tavoitteemme on antaa yrityksille maksuaikaa, jonka aikana yritykset ehtivät sopia pitempiaikaisista 
järjestelyistä päärahoittajiensa kanssa. 
  

• ELY-keskusten avustukset suunnattu 1–5 henkeä työllistäville pienyrityksille 
Uuden korona-avustuksen hakuilmoitus julkaistaan tänään. ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat 
kärsineet vallitsevasta epidemiasta. Rahoitus suunnataan yrityksille, jotka työllistävät 1–5 henkeä. 
Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja 
metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. ELY-keskus julkaisee rahoituksesta lisätietoja 
verkkosivustollaan perjantaina 27.3.2020. 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronavirustilanne 
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen sivuille on tänään avautumassa omat koronasivut. Niihin pääsee 
klikkaamalla ensin www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi. Sivun oikeaan yläkulmaan tulee koronasivulinkki, 
josta pääsee eteenpäin. 
Juuri saamani tiedon mukaan avustushakemusten käsittely voisi alkaa jo ensi tiistaina. 
  

• Business Finland myöntää rahoitusta toimenpiteisiin, joilla ratkaistaan korona viruksen toimintaan 
aiheuttamia ongelmia. Tavanomaiseen liiketoiminnan kehittämiseen sitä ei voi saada vaan aina 
täytyy löytyä koronakytkentä. Tukea voi saada oman henkilöstön palkkakuluihin ja ostopalveluihin. 
Jos tiedätte, että Naantalista löytyy yritys, joka voisi kanssanne kehittää uutta liiketoimintaa, niin 
voitte käyttää saamanne rahoituksen siihen. Creven ryhmäneuvonnassa järjestettiin infotilaisuus 
Business Finlandin 19.3. avatuista Liiketoiminnan kehitysrahoituksista häiriötilanteissa. Tuore 
ohjevideo on katsottavissa YouTubessa. 

  
Paikalliset yrittäjät ovatkin jo hakeneetkin rahoitusta ja ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan, mutta myös 
ammatillista osaamistaan palvelutuotteiden kehittämisestä muillekin. Ulkopuolinen näkemys ja 
paikallistuntemus voivat auttaa yhdessä eteenpäin, joten jos kiinnostuitte, niin alla ote saamastani viestistä. 
Jätän asian harkintaanne. 
  
”… Emme ole tukiviidakon ammattilaisia, mutta olemme omalta osaltamme etsineet ja löytäneet näitä 
tietoja. Nyt haluamme jakaa tätä tietoa ja sparrausapua muille matkailualan yrittäjille 
mahdollisuuksiemme mukaan. Käytännön työskentely tapahtuu puhelimen tai etäyhteyksien kautta. 
  
Tehdään yhdessä kaikkemme, jotta Naantalin matkailuyritykset selviävät tästä myllerryksestä ja Naantali on 
jatkossakin Suomen johtava  matkailukaupunki. 
  
Ville Vuorio, Tuomas Levanto ja Sami Nurmela 
(Taustallamme olevat yritykset: Rantamakasiini Oy, Active Expo Oy, Paattimaakarit Oy,  
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TL-Löytöretket, RR-Finland Tmi)” 
  
Ota yhteys sähköpostilla: mmrantamakasiini@gmail.com ” 
  

• Hallitus lisää ELY-keskusten yritysten kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta 50 miljoonaa 
euroa. Lisävaltuus käytetään erityisesti palvelualojen, mutta tarpeen mukaan myös muiden 
toimialojen pk-yrityksille koronaviruksesta liiketoiminnalle aiheutuvien markkina- ja 
tuotantohäiriöiden lieventämiseksi myönnettäviin avustuksiin. Yritysten kehittämispalvelut ovat 
ELY-keskuksen tarjoamia, maksullisia asiantuntijapalvelu-ja pk-yritysten kehittämisen tueksi. 

  
Palvelut on tarkoitettu yrityksille, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja 
tahtoa toimintansa kehittämiseen. Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen 
yritysrahoitustuote, jolla voidaan vastata pk-yritysten monipuolisiin tarpeisiin ml. investointien 
tukeminen. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan käyttää pk- yrityksen liiketoiminnan 
kehittämiseen tai liiketoiminnan uudistamiseen esimerkiksi talous- tai markkinatilanteiden 
muuttuessa sekä tuotannon uudelleen suuntaamisen edellyttämiin kehittämistoimenpiteisiin. 

  
• Visit Naantali on koonnut nettisivuilleen listauksen paikallisista yrityksistä, joilta voi ostaa 

lahjakortteja. Listauksessa on yrityksen nimi, lahjakorttityyppi ja yhteystiedot sekä ohjaus yrityksen 
nettisivuille. Katso: https://www.visitnaantali.com/fi/tapahtuma/lahjakortteja-naantalin-
palveluihin 

  
Visit Naantali on lisäksi koonnut listauksen take away -ruokaa ja kotiinkuljetusta tarjoavista yrityksistä: 
https://www.visitnaantali.com/fi/tapahtuma/lounasta-naantalin-kahvila-ja-ravintolapalveluista 
  
Näihin listauksiin pääsee mukaan ilmoittautumalla: info@visitnaantali.com. Listauksia päivitetään 
aktiivisesti ja näkyvyys siinä on veloituksetonta. 
  
  
Lahjakorttinne Visit Naantalin verkkokauppaan 
  
Visit Naantalin verkkosivuilla on verkkokauppa, johon voidaan ohjelmoida matkailualan yritysten tai 
matkailuun liittyvien palveluiden lahjakortteja myyntiin mikäli omaa verkkokauppaa ei ole. Verkkokaupassa 
ei ole ylläpitomaksua, myyntiprovisio on 10% lahjakortin myynnistä. Tutustu: 
https://varaamo6.matkaverkko.fi/shops/naantali/ext/site/extras.aspx? 
  

• Visit Turulla on KISSKA-niminen lahjakorttilistaus nettisivuillaan: https://kissmyturku.fi/tue-
paikallista-matkailualaa-lahjakortilla.  

Ota yhteyttä maija.ryyppo@turku.fi 
             

• Tueturkulaista.fi -sivustolla voi ilmoittautua alueelliseen lahjakorttien verkkokauppaan: 
https://tueturkulaista.fi/. Kulujen kattamiseksi ja lahjakorttikaupan markkinoimiseksi yrityksiltä 
veloitetaan vain ylläpitomaksu 10 €/kk + 8 % provisio lahjakorttien myynnistä (+alv., sisältäen kaikki 
maksupalvelun kulut). Palvelun avauskustannukset: 30,00 € (ALV 0%) (37,20 €, ALV 24%). 
Avauskustannukset sisältävät 3 kuukauden ylläpidon. 

Ota yhteyttä katri@viestintaliiga.fi    
  
Kannetaanhan kortemme omaan kekoon ja suositaan ainakin Visit Naantalin verkkokauppaa.  
  

• Artikkelin luettuani ajattelin, että tieto lisää tuskaa. Tämä voi olla kuitenkin teille tulevaisuudessa 
tärkeää tietoa, kun solmitte vakuutussopimuksia. 
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- Yritysten toiminnan keskeytysvakuutukset antavat vakuutussuojaa toiminnan yllättävän keskeytymisen 
varalta vain vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Muunlainen keskeytyminen tai yritystoiminnan 
vaikeutuminen ei oikeuta korvaukseen, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan johtava lakimies Harri 
Isokoski sanoo. Lue koko artikkeli 
https://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/19824?uutiset/nayta/19824  
  

• Naantalin Energian laskut Naantalin Energia on ulkoistanut laskutukseen liittyvät toimet Ropo 
Capitalille. Sen asiakaspalvelu palvelee numerossa 09 4246 1327. Jos on tarve, niin heidän kanssaan 
kannattaa viipymättä aloittaa neuvottelut maksujärjestelyistä ja -suunnitelmista.  
 
  

• Asiakashallintajärjestelmän päivitys uuteen versioon meni niin kuin ne yleensä menee. Pieleen. 
Uutiskirjeen jakelulistalta jäi sen vuoksi pois 300-400 henkilöä. Kiitoksia palautteesta. Hienoa, että 
näitä ainekirjoituksiani on jääty kaipaamaan. Viime viikon koronakirjeet  ja Ely-keskuksen kokoama 
linkkilista nyt liitteenä. 

  
Voimia kaikille 
  
Ystävällisin terveisin 
  
Jorma Ranta 
elinkeinoasiamies 
+358 44 733 4691 
jorma.ranta@naantali.fi  
  
Naantalin kaupunki |Hallintopalvelut | PL 43, 21101 Naantali (Käsityöläiskatu 2) 
naantali.fi | Facebook | Instagram  
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