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Tuet ravitsemisyrityksille
Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin 4.4. - 31.5.2020. Eduskunta edellytti rajoitukset
hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia.

Tuki uudelleentyöllistämiseen, hakuaikaa 31.10. saakka
• Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä
tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
• Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai
alihankintana hankitun työn maksamiseen.
Lisätiedot: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/

Yksinyrittäjien tuki
— Tarkoitettu yritysmuodosta riippumatta päätoimisille yrittäjille, joilla ei ole palkattua
työvoimaa
— Haettava summa 2 000 €, hakuaikaa 30.9.2020
— Tukea voidaan myöntää
• yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle
• kommandiittiyhtiölle
• avoimille yhtiöille
• osakeyhtiölle tai osuuskunnalle
• myös kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti ilman yritystä
— Tuki haetaan Business Joensuun sivujen kautta, hakemukset ohjautuvat Keski-Karjalassa
KETIlle, joka tekee lausunnot ja siirtää hakemukset kuntaan, jossa tuesta tehdään
viranomaispäätös ja maksetaan tuki

Yksinyrittäjien tuki
— Myöntämisen ehtoina
• Koronan takia heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto (yli 30 %)
• Yrityksellä on oltava kriisin jälkeen edellytykset kannattavaan toimintaan
• Yrityksellä ei ole verovelkaa (tai on Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan
maksamiseksi) -> verovelkatodistus
— Tukea voi käyttää yritystoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien, lähinnä kiinteiden
kulujen kattamiseen (tilat, laitteet, kirjanpito- ja toimistokulut) 1.3.-31.8.2020
— Haku osoitteessa https://www.businessjoensuu.fi/yksinyrittajatuki

Yrittäjän työttömyyskorvaus
— 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 vuoden 2020 loppuun saakka
• Korvausaikaan vaikuttaa yrittäjän tulojen alenemisen aikataulu.
— Voi hakea sekä työttömyyskorvausta että yksinyrittäjän tukea

ELY-keskuksen kehittämispalvelut
— Palvelut on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat
suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa.
— Analyysi, konsultointi, koulutus
— Esimerkiksi konsultointipalvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä.
Koronavirusepidemian vuoksi palvelun hintaa on alennettu, jotta pienimilläkin
yrityksillä olisi mahdollisuus käyttää palveluja. Normaalihinta on 300 € + alv/pvä.
— Alennushinta käytettävissä 23.9.2020 asti.

― Lisätiedot:
http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittami
spalvelut

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

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon tuki haetaan Hyrrässä, kalataloustuki Kehakeskuksen sivuilla (keha-keskus.fi).
Tuki maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutamassa päivässä. Toimitettava selvitys
tuen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta.
Lisätietoja: ruokavirasto.fi/koronarahoitus ja keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
Kenelle?
• 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 5 000 – 10 000 €, 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.

Alkutuotannon väliaikainen tuki
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

Tuki 5 000 – 10 000 €, 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.
Hakemus Hyrrään, päätöksen tekee ELY-keskus, maksatus muutamassa päivässä.

Kalatalouden väliaikainen tuki
Kenelle?
• Kalatalousalan yritykset, joiden taloustilanne on merkittävästi heikentynyt koronan
takia
• Kaupalliset kalastajat, kalankasvattajat, kalan tukku- ja vähittäiskauppa
• Edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
Tuki 3 000 – 10 000 euroa, enintään 80 % ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä
taloudellisesta sopeuttamistarpeesta.
Tuki maksetaan yhdessä erässä ennakkona, enintään 6 kk alkaen 19.3.2020.
Tuki yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin (ulkopuoliset tai
asiantuntijapalvelut, palkat, vuokrat, kiinteistökulut, muut välttämättömät menot).
Tukea haetaan Keha-keskuksesta (keha-keskus.fi).
Selvitys tuen käytöstä ja yritystoiminnan jatkumisesta ELY-keskukselle.

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 14.9. alkaen.
Tutustu käyttöpääomalainan ehtoihin
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille

