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Kustannustuki II -> 26.2.2021
— Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi
koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6. – 31.10.2020)
kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.
— Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen pandemiasta
johtuvasta tilanteesta sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen
järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen kriisin
pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.

— Kustannustuen toisen kierroksen haku päättyy 26.2.2021.
— Lisätiedot: Yritysten kustannustuki (toinen hakukierros) - Valtiokonttori

Yrittäjän työttömyyskorvaus -> 30.6.2021
— Työmarkkinatuen saaminen edellyttää yrittäjältä koronasta johtuvaa yritystoiminnan
heikentymistä
• Yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on
alle 1 089,67 €/kk/hlö
— Korvauksen saaminen ei edellytä
• yritystoiminnan lopettamista
• YEL:n mukaisesta vakuutuksesta luopumista
• yritystoiminnan lopetustoimia
— Ilmoittauduttava TE-toimistoon työnhakijaksi, KELA maksaa työttömyysturvan TE-toimiston
lausunnon pohjalta, voidaan maksaa kesäkuun loppuun 2021 saakka
• Korvausaikaan vaikuttaa yrittäjän tulojen alenemisen aikataulu.

ELY-keskuksen kehittämispalvelut
— Palvelut on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat
suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa.
— Analyysi, konsultointi, koulutus
― Lisätiedot:
http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittami
spalvelut

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon tuki -> 30.6.2021
Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille ja eräille maatalouden
alkutuotannon yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea.
Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset,
maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon
yritykset.
Tukea ei saa, jos yritys on talousvaikeuksissa muista syistä kuin koronan takia.

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon tuki haetaan Hyrrässä.
Tuki maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutamassa päivässä. Toimitettava selvitys
tuen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta.
Lisätietoja: ruokavirasto.fi/koronarahoitus

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki -> 30.6.2021
• Maatilojen yhteydessä harjoitettava liiketoiminta (sama y-tunnus), ei toimialarajoitetta
• Alle 10 henkilöä työllistävät yritykset, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita
(liha- ja maitotuotteet, hedelmät, vihannekset ja kasvikset, sienet, marjat, yrtit ja
monet näistä valmistetut tuotteet)
Tukea ei saa, jos yritys on talousvaikeuksissa muista syistä kuin koronan takia.
Tukea 2 000 – 80 000 €, enintään 80 % esitetyistä menoista. Tukea voi käyttää yrityksen
toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin (henkilöstö-, kiinteistö- tai
vuokrakulut) -> sellaiset kiinteät menot, joita ei voi nopeasti pienentää tai lopettaa, vaikka
yrityksen tulot ovat koronan takia loppuneet tai vähentyneet.
Menot hyväksyttäviä enintään 6 kk ajalta, alkaen 16.3.2020.

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemianaiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

Alkutuotannon väliaikainen tuki -> 30.6.2021
Kenelle?
• Alkutuotannon yrityksille, jotka ovat kärsineet suoraan koronakriisistä
• Esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan
suoraan ravintoloille ja muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt ja
merkittäväksi pienentynyt koronan takia.
• Kannattavan toiminnan edellytykset olemassa
• Alkutuotannon yritykset voivat hakea väliaikaista tukea koronapandemian aiheuttamiin
talousvaikeuksiin uusilla ehdoilla 4.11.2020 alkaen. Uusien ehtojen mukaan tukea voi
saada 2000 – 80 000 euroa ja tukea voidaan myöntää myös kuluihin, jotka syntyvät
tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
välttämättömien rehujen hankinnasta.
Haettavissa 30.6.2021 asti.

Alkutuotannon väliaikainen tuki -> 30.6.2021
― Tuki 2 000 – 80 000 €, enintään 80 % esitetyistä menoista.
― Menot hyväksyttäviä enintään 6 kk ajalta alkaen 16.3.2020.
― Tukea voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin
(henkilöstö-, kiinteistö- tai vuokrakulut) -> sellaiset kiinteät menot, joita ei voi nopeasti
pienentää tai lopettaa, vaikka yrityksen tulot ovat koronan takia loppuneet tai
vähentyneet. Uusien ehtojen mukaan myös rehukustannukset hyväksytään.

― Hakemus Hyrrään, päätöksen tekee ELY-keskus, maksatus muutamassa päivässä.

Alkutuotannon väliaikainen tuki -> 30.6.2021
— Aikaisemmin alkutuotannon väliaikaista tukea saanut yrittäjä voi hakea tukea uudelleen, jos
kustannuksia oli enemmän kuin tuen enimmäismäärään tarvittiin.
— Samoin tukea voi hakea uudelleen, jos hakijalla on rehukustannuksia, joita ei aikaisemmin
hyväksytty tuen piiriin.

— Tukea voi hakea uudelleen myös siinä tapauksessa, että aiempi hakemus on hylätty sen takia, että
kustannukset eivät ole riittäneet tuen vähimmäismäärään.
— Jos yrittäjä on jo saanut tukea, hän voi hakea tukea tukijakson päättymisen jälkeen alkavalle
toiselle, enintään 6 kuukauden pituiselle jaksolle. Täydentävästä tuesta ja uudesta jaksosta on
kummastakin tehtävä oma hakemuksensa.
— Vaikka yrittäjä hakisi tukea useammalla hakemuksella, yksi yrittäjä voi saada yhteensä
korkeintaan 80 000 euron tuen.

Finnveran lainatakaukset jopa 80 prosenttiin saakka
— Valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja.
— Yrityksen ja sen liiketoiminnan täytyy olla terveellä pohjalla, jotta laina on
mahdollinen.
— Äkillisen rahoitustarpeen tulee olla kriisilähtöinen.
— Yhteys omaan pankkiin, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa maksimissaan
80 prosenttiin pankin myöntämän luoton määrästä.
— Enintään miljoonan euron luotto voidaan taata nopealla käsittelyllä.
— https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/

Finnveran käyttöpääomalaina
− Yritys voi hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos
rahoitus pankin kanssa ei muuten järjesty.
− Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen.
− Yrityksellä täytyy olla käytettävissä vähintään yksi virallinen tilinpäätös.
− Yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen viimeisessä virallisessa tilinpäätöksessä
eikä yrityksen luottotiedoissa saa olla maksuhäiriöitä.
− Liiketoiminnan on täytynyt olla kannattavaa ennen koronakriisiä, ja yrityksellä on oltava
riittävä velanhoitokyky.
− Lainaa voi hakea Finnveran sähköisessä asioinnissa.
Tutustu käyttöpääomalainan ehtoihin
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille

