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Hei  
Kaksi päivää sitten lähettämässäni uutiskirjeessä mainitut asiat ovat luettavissa myös verkkosivuillamme. 
Uudella verkkosivulla pyrimme helpottamaan teitä epidemiaan liittyvien haittojen minimoinnissa. 
Valtionhallinnolla on lisätoimia valmisteluissa, joista tiedotamme vasta siinä vaiheessa, kun on niitä 
koskevat toimintaohjeet ovat kunnossa.   
Uutisointia seuratessa kannattaa huomioida, että osa uusista joustomahdollisuuksista saattaa koskea vain 
ns. kriittisiä toimialoja, joten varmistakaa ensin, voivatko ne koskea teidän yritystänne.  
  

Uusia palveluita poikkeustilanteessa pärjäämiseen  
Apua yrityskummeilta1  
Haku Business Finlandin uusiin rahoitusmuotoihin alkoi1  
Tarjoatko ruoan kotiin kuljetusta -ilmoittaudu nyt2  
Tukes varoittaa käsidesituotteista2  
Sähköpostin liitteessä kooste yrityksiä koskevista koronainfoista2  
￼  

Apua yrityskummeilta  
  
Suomen Yrityskummien verkosto tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille maksutonta tukea taloudellisen tilanteen 
selkeyttämisessä. Yrityskummeilla on pitkä kokemus yrityksen johtamiseen liittyvistä haasteista ja 
vuosittain yli 1000 yrittäjää hakee valtakunnallisen verkkosivun kautta yrityskummeilta tukea liiketoiminnan 
kehittämiseen.  
Yrittäjä saa yrityskummeihin parhaiten yhteyden verkossa klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Kiireen niin 
vaatiessa voi myös lähettää sähköpostia suoraan Varsinais-Suomen Yrityskummien koordinaattorille Hanna 
Tarvaiselle (hanna.tarvainen@yrittajat.fi) tai Salon, Someron ja Kemiönsaaren alueella yhteyskummi Sissi 
Peltoselle (sissi.peltonen@seutuposti.fi) ja kertoa avun tarpeestaan.  
http://www.yrityskummit.fi/fi/hae-yrityskummia  

Haku Business Finlandin uusiin rahoitusmuotoihin alkoi  
  
Rahoitus on tarkoitettu koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjumiseen uusilla liiketoimintamalleilla. 
Haku käynnistyi eilen ja ensimmäisenä päivänä hakemuksia oli tullut jo 1500. Hakemukseen pääsee 
Business Finlandin sivulta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/   
Rahoitusta voivat saada muut kuin alkutuotannossa toimivat yritykset ja elinkeinonharjoittajat. Tämä ei ole 
myöskään aloittavien yritysten rahoitusmuoto. Toiminimiyrittäjien poissulkeminen rajaa valitettavasti ison 
joukon yrityksiä pois. Rahoituksen edellytyksenä on myös se, että toiminta on olut ennen 
poikkeustilannetta kannattavaa. Rahoitus on tarkoitettu liiketoiminnan häiriötilanteisiin ja sitä voivat hakea 
myös luovien alojen ja matkailualan yritykset, joissa käytännössä liiketoiminta on nyt pysähtynyt kuin 
seinään.   
Rahoitusta voi hakea 1) esiselvitykseen ja/tai 2) kehittämishankkeeseen. Rahoitusta ei ole mahdollista 
käyttää yrityksen tavanomaiseen markkinointiin, viestintään eikä investointeihin. Investointien 
suunnitteluun sen sijaan voidaan käyttää.   
Esiselvityksessä voidaan kartoittaa millaisilla uusilla toimenpiteillä, tuotantotavoilla tai toimitusketjun 
muutoksilla voidaan yritystoimintaa jatkaa ja selvitä häiriötilanteesta. Esiselvitysrahoituksen suuruus on 
enintään 10 000 €  
Kehittämisprojektilla toteutetaan suunnitellut toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tehdä omana työnä tai 
ostopalveluna. Kehitysprojektiin myönnettävä tuki voi olla maksimissaan 100 000 € ja maksimissaan 80 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista.  

bookmark://_Toc35615250/
bookmark://_Toc35615251/
bookmark://_Toc35615252/
bookmark://_Toc35615253/
bookmark://_Toc35615254/
http://www.yrityskummit.fi/fi/hae-yrityskummia
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/


Yritys voi hakea siis molempia tai vain toista rahoitusmuotoa.   

Tarjoatko ruoan kotiin kuljetusta -ilmoittaudu nyt  
  
Kotiin tilattaville ruoka-annoksille on nyt kysyntää. Jos tarjoat tällaista palvelua, niin anna tietosi Visit 
Naantalin ylläpitämälle listalle, joka löytyy osoitteesta 
https://www.visitnaantali.com/fi/tapahtuma/lounasta-naantalin-kahvila-ja-ravintolapalveluista  
  

Sähköpostin liitteessä kooste yrityksiä koskevista koronainfoista  
  
  

Tukes varoittaa käsidesituotteista  
  
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston neuvoo harkitsemaan, ovatko desinfiointiaineet ja käsidesit omassa 
arjessa tarpeellisia vai selviääkö saippuan ja veden avulla. Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa 
epämääräisiä desinfiointiaineita ja käsidesejä myydään esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Käsidesit ovat 
sisältäneet ainesosia, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi iholle. Desinfiointiaineita on puolestaan 
markkinoitu harhaanjohtavasti koronaviruksen tappamiseen. Käsidesituotteiden maahantuonnille, 
myynnille ja valmistukselle on Euroopassa tiukat vaatimukset. Jos päätätte hankkia tuotteita, niin 
varmistakaa tuotteiden täyttävän Tukesin vaatimukset, ettei tuotteista pahimmillaan aiheudu vahinkoa 
henkilökunnallenne tai asiakkaallenne.  
Lisätietoa löytyy googlettamalla: Tukes käsidesi  
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Verohallinto tiedottaa   

  

 Koronatilanne voi aiheuttaa vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea 

lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä 

syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, 

voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta 

OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.  

Verohallinto pyrkii tehostamaan edellä mainittujen asioiden käsittelyä. Sama koskee myös arvonlisäveron 

palautusten käsittelyä. Verohallinto selvittää myös mahdollisia helpotuksia verojen maksujärjestelyn 

ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.   

 Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää 

lisäaikaa, mutta voit pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myöhästymismaksu 

voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi.  

Ole näissä tilanteissa yhteydessä Verohallintoon ilmoituksen määräpäivänä (yleinen eräpäivä 12. päivä) tai 

välittömästi sen jälkeen. Voit pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä joko puhelinpalvelusta 

(arvonlisäverotus 029 497 008) tai lähettämällä pyyntösi OmaVeron kautta viestillä (Omat veroasiat > 

toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä viesti).  

https://www.visitnaantali.com/fi/tapahtuma/lounasta-naantalin-kahvila-ja-ravintolapalveluista


Verohallinnon sivuilta löytyy päivittyvää tietoa.  

Finnveran rahoitusmahdollisuudet poikkeustilanteessa  

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan 

aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa takauksissa asiakkaan pankki tekee 

sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin takauksesta ennalta 

sovittujen kriteerien perusteella.  

Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran 

rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen 

edellytyksenä on kaikissa ratkaisuissa se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan 

edellytykset  

Toimi näin:  

1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa  

2. Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa 

suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä 

asioinnissa.  

3. Jos tarvitset käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiin. Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman 

myöntämisen luotolle annettavalla takauksella. Pankki hoitaa takauksen hakemisen Finnverasta puolestasi.  

4. Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000−150 000 euroa, tee hakemus suoraan myös Finnveraan.  

Finnveran sivuilla on kerrottu miten Finnvera voi olla auttamassa yrityksiä tämän poikkeustilanteen yli. Ne 

kannattaa katsoa suoraan heidän sivuiltaan. Sieltä löytyy vastauksia yleisimpiin aiheesta nousseisiin 

kysymyksiin.   

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille   

Suomen Yrittäjien infosivusto  

  

Suomen Yrittäjät ovat koostaneet laajan paketin yrittäjien avuksi. Se löytyy osoitteesta   

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle   

Sivuilla kerrotaan esimerkiksi perusperiaatteet sille, missä tilanteessa yritysten välisissä sopimuksissa 

voidaan poiketa sovituista velvoitteista ja henkilöstön lomauttamismahdollisuuksista tilanteessa, jossa he 

ovat estyneitä tulemaan työpaikalle. Yleisneuvona todettakoon, että kannattaa lukea sopimukset kahteen 

kertaan ja varmistaa lakimiehiltä ennen kuin teette yksipuolisia nopeita ratkaisuja. Malttia ja harkintaa 

toivon myös niin työntekijöiltä kuin yritystenne eri sopimuskumppaneilta.   

  

Kauppakamarin infoa koskien ylivoimaista estettä  

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle


  

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia,  

 jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen  

 joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa  

 jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa  

 jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi.  

Kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.  

Epidemia voi muodostua ylivoimaiseksi esteeksi tilanteessa jossa viranomaiset rajoittavat tai kieltävät 

toimintoja – esimerkiksi yleisötilaisuuksia tai määräävät karanteeniin jonkin tuotantolaitoksen Suomessa tai 

ulkomailla. Epidemian levitessä ylivoimainen este voi syntyä luonnollisesti syntyä myös siten että 

esimerkiksi merkittävä osa tuotantolaitoksen tai muun työpaikan henkilökunnasta sairastuu. Syytä on aina 

muistaa että ylivoimainenkin este on pyrittävä voittamaan – käyttämällä jotain muuta toimittajaa, 

kuljetusmuotoa tai toimintatapaa. Jos yritys voi esteestä huolimatta täyttää joitain sopimuksen 

osavelvoitteita, sen on niin myös tehtävä.  

Koko artikkeli löytyy sivulta  

https://helsinki.chamber.fi/pitaako-suorituksia-palauttaa-ylivoimaisen-esteen-tilanteessa-case-korona/   
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