OHJEISTUSTA RAHOITUKSEN HAKUUN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASSA HÄIRIÖTILANTEESSA
YRITTÄJILLE/YRITYKSILLE
Mieti jo ennen kuin ryhdyt tekemään hakemusta, miten koronavirustilanne on vaikuttanut sinun yritykseesi.
Yrityksellä tulee olla tilannekertomuksen lisäksi myös mielessä kehittämissuunnitelma, jota rahoituksella
voidaan lähteä toteuttamaan, näin työntekijöitä ei ole mahdollisesti tarvetta lomauttaa/irtisanoa lainkaan,
koska heidät voidaan työllistää yrittäjän lisäksi yrityksesi kehittämistoimenpiteiden tekemiseen. Myös
asiantuntija-apua voi hankkia ostopalveluna.
Alla ohjeistuksia ja linkkejä rahoitushakuihin:

Savon Yrittäjät ry:n antama ohjeistus ennakkovalmistautumiseen rahoituksen haussa, ks.
alla:
𝐘𝐫𝐢𝐭𝐲𝐤𝐬𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐢𝐧𝐧𝐚𝐧 𝐣𝐚 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚𝐲𝐦𝐩𝐚̈𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨̈𝐧 𝐤𝐮𝐯𝐚𝐮𝐬 𝐞𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐣𝐚 𝐧𝐲𝐭 𝐤𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐤𝐬𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞𝐬𝐬𝐚
Kuvaile yrityksesi toiminta ennen koronaa.
🔹 toimialasi on...
🔹 asiakkaasi ovat…
🔹 tuotteesi tai palvelusi ovat...
🔹 henkilöstöä yrityksessäsi on…
🔹mitä muuta haluat liiketoiminnastasi kertoa – yrityksesi vahvuudet
Kaiva esille viimeisin tilinpäätös ja kasaa taloudellista dataa yrityksestäsi sekä nykyiset velvoitteesi esim.
lainan lyhennysten suhteen. Soita tilitoimistoosi ja pyydä kirjanpitäjäsi näkemystä mitä muuta tietoa sinun
kannattaa talouspatteristoosi kasata.
𝐊𝐮𝐯𝐚𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐯𝐚𝐢𝐤𝐮𝐭𝐭𝐚𝐧𝐮𝐭 𝐧𝐲𝐭 𝐲𝐫𝐢𝐭𝐲𝐤𝐬𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚𝐚𝐧
🔹 mitä yrityksesi tulovirroille ja myynnille on tapahtunut?
🔹 mitä järjestelyjä olet tehnyt henkilöstösi suhteen?
🔹 mitä asiakkaillesi, yhteistyökumppaneillesi on tapahtunut?
🔹 onko yrityksesi toimialalle laitettu rajoitteita, suosituksia tai määräyksiä jotka ovat hankaloittaneet tai
käytännössä lopettaneet yritystoimintasi harjoittamismahdollisuudet?
𝐊𝐞𝐫𝐫𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐚𝐮𝐭𝐮𝐦𝐢𝐬𝐬𝐮𝐮𝐧𝐧𝐢𝐭𝐞𝐥𝐦𝐚𝐚 𝐨𝐥𝐞𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐢𝐦𝐞 𝐯𝐢𝐢𝐤𝐨𝐧 𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐲𝐭
🔹 oletko kontaktoinut vuokranantajaasi – oletko muuttanut vakiosopimuksia tai muutoin tehnyt järjestelyjä
sisään tulevien laskujen ja maksujen osalta?
🔹 oletko pyytänyt maksuaikaa tärkeiltä tavarantoimittajilta tai hakenut muutoin maksujen lykkäystä
nykyisiltä kumppaneiltasi?
🔹 oletko tehnyt henkilöstöjärjestelyjä?
🔹 oletko kontaktoinut tilitoimistoasi tai muita yritysneuvojia tai tehnyt itse kassavirtalaskelmia selvittääksesi
tulevien kuukausien toiminnallista ja taloudellista näkymää?
𝐊𝐞𝐫𝐫𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧𝐚 𝐧𝐚̈𝐞𝐭 𝐲𝐫𝐢𝐭𝐲𝐤𝐬𝐞𝐬𝐢 𝐬𝐞𝐮𝐫𝐚𝐚𝐯𝐚𝐭 𝟔 𝐤𝐤 / 𝟏𝟐 𝐤𝐤 𝐣𝐨𝐬 𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐣𝐚𝐭𝐤𝐮𝐮 𝐭𝐚̈𝐥𝐥𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧𝐚
Avustukset on tarkoitettu kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa
häiriötilanteessa. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään 5
henkilöä avustuksen jättöhetkellä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä.
Business Finlandin tukirahoitus on jo avautunut ja nyt myös ELY-keskuksen tukirahoitus on
avautunut. Ks. lisää tästä linkistä: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Tässä ohjeistusta siitä, mitä kehittämistoimenpiteet voivat olla: Avustusta voidaan myöntää
laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen
aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä
esimerkiksi: liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen,
tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen
vahvistamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat: yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat
tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat, ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden
käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus, ulkopuolisia
asiantuntijakustannuksia voidaan hyväksyä hankkeessa enintään 60 000 euroa, tuotteiden

kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet, palkkojen perusteella laskettavat välilliset
kustannukset enintään 50 %. Hakemuksessa välilliset menot lasketaan palkoista automaattisesti.
HUOM! Yksinyrittäjille on aukeamassa kuntien elinkeinotoimien kautta jaettava 2000 euron
toimintatuki lähiaikoina, viimeistään kahden viikon kuluessa. Tällä hetkellä ei ole vielä tarkkaa
ohjeistusta, joten odotellaan tarkempia ohjeita ennen kuin hakemuksia voidaan tehdä. Ehtona on yrittäjän
heikentynyt taloudellinen tilanne. Yksinyrittäjä voi saada samanaikaisesti myös työttömyysturvaa. Ks. alla
Kuntaliiton tiedote:
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessahaku-avautuu?_cldee=dHVpamEudmFsdGFAdHV1c25pZW1pLmZp&recipientid=contactce3fe129bb86e71181075065f38a8ad1-4510b6d068b145bca2f02ec8e999354c&esid=38e40e5e-2e73-ea11a811-000d3ab94bd3https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatukikoronavirustilanteessa-hakuavautuu?_cldee=dHVpamEudmFsdGFAdHV1c25pZW1pLmZp&recipientid=contactce3fe129bb86e71181075065f38a8ad1-4510b6d068b145bca2f02ec8e999354c&esid=38e40e5e-2e73-ea11a811-000d3ab94bd3
Autan hakemusten ja kehittämissuunnitelmien tekemisessä Tuusniemeläisiä yrittäjiä/yrityksiä. Huomaa, että
palveluissa voi olla ruuhkaa. Hakemukset tehdään sähköisissä järjestelmissä yrittäjien omilla
pankkitunnuksilla. Yksinyrittäjien toimintatuesta tarkempaa tietoa tulee myöhemmin, mm. millä tavalla
hakemus tehdään.
Ystävällisin terveisin
toimitusjohtaja Tuija Valta
Tuusniemen Teollisuus Oy
Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
+358 44 720 9040
tuija.valta@tuusniemi.fi
Apua ja tietoa löytyy myös näistä kanavista:

𝐓𝐮𝐧𝐭𝐮𝐮𝐤𝐨 𝐯𝐢𝐞𝐥𝐚̈𝐤𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐢𝐤𝐞𝐚𝐥𝐭𝐚? 𝐎𝐭𝐚 𝐲𝐡𝐭𝐞𝐲𝐭𝐭𝐚̈!
𝐒𝐚𝐯𝐨𝐧 𝐒𝐢𝐬𝐬𝐢𝐭 𝐩𝐮𝐡𝐞𝐥𝐢𝐧𝐧𝐞𝐮𝐯𝐨𝐧𝐭𝐚𝐚𝐧 - https://www.yrittajat.fi/…/622008-savon-sissit-puhelinpalve…
𝐌𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐢.𝐟𝐢 -𝐩𝐚𝐥𝐯𝐞𝐥𝐮𝐮𝐧 – löydä lähin maakuntamme Mentori
https://www.mentorisi.fi/
𝐓𝐮𝐤𝐢𝐯𝐞𝐫𝐤𝐤𝐨 -𝐩𝐚𝐥𝐯𝐞𝐥𝐮 – Savon Yrittäjien paikallisyhdistysten puheenjohtajien puhelinpalvelu
https://www.savonsanomat.fi/…/Tukihenkil%C3%B6ille…/1528672…
𝐘𝐫𝐢𝐭𝐲𝐬𝐓𝐮𝐥𝐤𝐤𝐢 -𝐩𝐚𝐥𝐯𝐞𝐥𝐮
YritysTulkki seuraa jatkuvasti ajan ilmiöitä yrittäjien näkökulmasta ja kokoaa tietoa sivulle.
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/kuopio/

