
 
Päivittyvä listaus koronan vaikutuksista yritystoimintaan sysmäläisille yrittäjille. 
Päivitetty 20.3.2020 klo 17:00. 

 

Omistajan muistilista kriisin hallintaan: 

• Taloudelliset joustot 
o Ostolaskujen neuvottelu, lainojen yms. neuvottelu, kassa 6-12 kk, lisärahoitus ja 

omistuspohjan laajentaminen 

• Operatiiviset joustot 
o Lomat yms. vapaat vapaaehtoisesti, vapaaehtoiset ylityöt, lomautukset, YT:t, yhteistyö 

muiden yritysten/asiakkaiden kanssa 

• Rakenteelliset joustot 
o Strategian päivitys, liiketoimintojen vähentäminen, alihankinta, myynnin ja markkinoinnin 

lisääminen, uudet palvelut ja liiketoiminta 
 

Eri organisaatioiden viestiä yrittäjille 

 

Verohallinto 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi 

maksujärjestelyn ehtoja. Helpotetun maksujärjestelyn hakeminen on mahdollista 25.3.2020 alkaen. 

1. Maksujärjestelyn hakeminen 

Jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, yritys voi hakea helpotettua 

maksujärjestelyä OmaVerossa 25.3.2020 alkaen aina elokuun loppuun saakka. Jos maksujärjestelyä haetaan 

aiemmin, käsitellään pyyntö normaalin maksujärjestelyn ehtojen mukaisesti. 

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei siis ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos 

maksujärjestely on voimassa. 

▪ Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen 

kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä. 

   

▪ Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 

prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin 

maksujärjestelyn veroihin. 

2. Ennakkoveron alentaminen 

Yritys voi hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua 

pienemmäksi. Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut 

eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea 



muutosta. Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman 

välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. 

 

Kela 

 

• Ajankohtaista koronatilanteesta työnantajalle, miten toimia työntekijöiden kanssa 
koronatilanteessa, lue lisää 

• Jos yrityksen liiketoiminta romahtaa epidemian seurauksena, lue lisää toimentulotuen 
hakemisesta yrittäjälle 

 

 

Pankit  

 

• OP Järvi-Hämeen toimenpiteet koronaviruksen johdosta 
o OP Järvi-Hämeen tukee yrittäjiä poikkeuksellisessa tilanteessa ja pyrkii ratkomaan haasteet 

kanssanne nopeasti ja joustavasti. Olkaa yhteydessä pankkiin mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, sillä hyvän tilannekuvan muodostaminen ajoissa on sekä asiakkaan että 
rahoittajan etu. Mitä aikaisemmin mahdolliset käyttöpääoma- tai likviditeettitarpeet osataan 
ennakoida, sitä nopeammin tarvittavat päätökset saadaan tehtyä. Suosittelemme myös 
hoitamaan ajankohtaan liittyvät pankkiasiat hyvissä ajoin. 

o Ensi maanantaista (23.3.2020) alkaen supistamme kassapalveluitamme valmiuslain voimassa 
olon ajaksi. Tällä toimenpiteellä pyrimme turvaamaan palvelut. Useat pankit ovat 
keskittäneet kassapalveluita yhteen konttoriin, mutta me pyrimme pitämään palvelut 
saatavilla koko toimialueella, vaikka rajoitetusti.  Kassapalvelut ovat seuraavasti Sysmässä: 
ma, ke ja pe klo 9.30-12.00 

o OP Järvi-Häme on myös linjannut, että teemme kaiken voitavamme auttaaksemme 
toimialueemme yrityksiä, jotka ovat suurissa taloudellisissa haasteissa. Autamme toki myös 
henkilöasiakkaitamme ja olemme päättäneet, että emme peri lainan lyhennysvapaista 
toimitusmaksuja toistaiseksi.  
 

• Säästöpankki tukee yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaitaan koronavirustilanteessa 

o Koronavirus aiheuttaa haasteita erityisesti yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaille. 
Säästöpankkiryhmä tukee heitä tässä tilanteessa oman perustehtävänsä mukaisesti. 
Asiakkailla on mahdollisuus jopa 6 kuukauden lyhennysvapaaseen. Lue lisää 

 
 

Eläkevakuutus maksuihin saa nyt joustoa  

 
Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 - 30.6.2020 erääntyviä laskuja. Näille laskuille 
voidaan poikkeussäännön puitteissa sopia kolme kuukautta pidemmästä maksuajasta. Muutokselle 
on nyt saatu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus.  
 

• Elon asiakkaat saavat joustoa vakuutusmaksujen maksuaikoihin, lue lisää 
o Elon kokoamaa tietoa, miten toimita koronatilanteessa, lue lisää 

• Ilmarisen kokoamaa tietoa koronatilanteen vaikutuksesta, lue lisää 
 

https://www.kela.fi/tyonantajat-korona
https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya#ha-korona-miten-jarjestelyajassa-huomioidaan-koronan-vaikutus-liiketoiminnan-kannattavuuteen
https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/saastopankkikeskus/saastopankkiliitto/ajankohtaista/tukea-yritysasiakkaille
https://www.elo.fi/uutiset/2020/paivittyva-tiedote-koronavirustilanteen-vaikutus-tyoelakemaksuihin
https://www.elo.fi/tietoa-asiakkaille-koronatilanteessa
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/koronaviruksen-vaikutuksista-elakevakuuttamiseen/


 

Business Finland  

Business Finland avaa torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja 
keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. 
Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja 
tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa 
häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 
 
Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on 
kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille 
toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. 
 
Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii 
koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€. 
 
Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat 
sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai 
vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. 
 
Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai 
ahvenanmaalainen yritys. 
 
 

1. Esiselvitysrahoitusta myönnetään seuraaviin liiketoiminnan uudistamis- ja 

kehitystarpeisiin 

 

• Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta 
riippumatta.  

o Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka koskevat 
kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia, tuotannon 
kotimaahan palauttamista ja logistiikan häiriöiden syiden poistamista. 

• Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen 
o Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät majoitus- ja 

matkailupalvelujen kehittämiseen sekä niiden matkailuun suoraan liitännäisten palvelujen 
kehittämiseen, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista. 

• Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen 
a. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät 

monistettavien luovien alojen palvelujen (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelujen sekä 
taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittämiseen. 

 
Esiselvityksessä avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa 
voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on 
enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa). Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse 
maksaa takaisin. 
 

3. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin 



Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voidaan toteuttaa omana työnä tai ostopalveluna. Rahoitus voi 
kohdistua myös uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena 
voi olla esimerkiksi 

• Uusia palveluja ja tuotteita 
• Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja 
• Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen 
• Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa 

Rahoituksen määrä ja hyväksyttävät kustannukset 

Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa 
voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € 
(hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa) ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Rahoitus on 
avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Mahdollisesti kehitysprojektin jälkeen tarvittavat 
jatkotoimenpiteet rahoitetaan Business Finlandin normaalina tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksena 
normaalein rahoituskriteerein. 

Rahoituksessa käytetään yksinkertaista kustannusarviota (palkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + 
flat rate). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin 
henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 
20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta. 

Lisätietoa, lue lisää 
poikkeusrahoitus@businessfinland.fi  
Puhelinpalvelu 029 469 5800 (arkisin klo 9-15)  
 
 
Listan koonnut Sysmän kunnan yritysneuvonnan kumppani 20.3.2020: 
 
Maija Pitkonen 
Yritysasiantuntija 
ProAgria Etelä-Suomi ry 
puhelin 0400 461 707 
maija.pitkonen@proagria.fi 
 
Yritysten kehittämispalvelujen vastuukonsultti:  
Konsultointipalvelun osioissa Tuottavuus ja talous sekä Markkinointi ja asiakkuudet. 
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/fi 
 
 

 
 
 

 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
mailto:poikkeusrahoitus@businessfinland.fi
mailto:maija.pitkonen@proagria.fi
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/fi
https://www.proagria.fi/

