Hei yrittäjä!

1.4.2020

Tässä hieman päivitettyä koottua tietoa tukimahdollisuuksista liittyen Koronan aiheuttamiin vaikeuksiin.
Muista olla yhteydessä joko kuntaan, yritysneuvojaan, TE-toimistoon tai suoraan rahoittajiin, kysyä saa ja
pitää nyt erityisen herkällä kynnyksellä.
Yhteystiedot löydät alta sekä linkkien kautta. Seuraa myös päivittyviä linkkejä, niin pysyt parhaiten
viimeisimmän tiedon perässä. Älä jää miettimään yksin, apua on tarjolla!
Ensisijainen tehtävä on edelleen olla yhteydessä omaan pankkiin, lainanmyöntäjiin, vuokranantajaan jne.
jotta voi sopia kiinteät kulut mahdollisimman alas.
Voit varata ajan yrityksesi pika-analyysiin kunnan kautta tai suoraan rahoittajilta, jotta voidaan etsiä sinulle
parhain kanava tukien suhteen. Tämä nopeuttaa myös mahdollisen tukihakemuksen käsittelyä rahoittajien
/ tuenantajien / pankkien osalta. Toimitaan jokainen nyt mahdollisimman ripeästi, jotta saadaan tuet
liikkeelle.
Kun tarvitset apua:
-

-

ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöön joko soittamalla, laittamalla viesti tai sähköpostitse
lähetä sähköpostitse yrityksesi tilinpäätös kahdelta viimeiseltä vuodelta tai vähintään kuluvan
kauden luvut, sovitaan yhdessä nopealla aikataululla keskustelutilaisuus missä käydään yrityksesi
tilanne läpi
etsitään yrityksellesi paras mahdollinen ratkaisu joko kehittämispalveluiden tai rahoituskanavien
kautta, esimerkiksi poikkeusolojen rahoittajat:
-

ELY-keskus 1-5 hlöä työllistävät
Business Finland (BF) tätä suuremmat yritykset
Yksinyrittäjille tarkoitetun tuen valmistelu on vielä kesken. Tukea tullaan
myöntämään kuntien kautta ja sen suuruus on alustavasti 2 000 euroa. Aikataulu ei
ole vielä varmistunut, mutta tiedotamme, kun saamme valtiolta ohjeet.

-

Lapin ELY-keskus tarjoaa kehittämispalveluja (Kehpa), joissa yrityksen omavastuu on
poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen 30e+alv/päivä, ohjeet ja haku: http://www.elykeskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/muutoksia-yritystenkehittamispalveluihin-koronavirusepidemian-vuoksi

-

rahoittajilta tulleen viestin mukaan, suositeltavaa on, että yritys ottaisi ensin
asiantuntijapalvelulla analyysin (KEHPA), päivähinta on 30 eur + alv, linkki yllä. Tämän jälkeen
rinnalle haettaisiin oikeasta kanavasta esimerkiksi ELYn tai BFn rahoitus.

On tärkeää huomata, että jokaisen yrittäjän tilanne on erilainen, vaikka vallitseva poikkeustila kaikille aika
tavalla sama. Näin ollen jokaisen yrityksen tukikelpoisuus arvioidaan eri rahoittajien osalta aina erikseen,
kaikille sama kanava ei käy, mutta mahdollisimman monelle tukia ja toimia toivottavasti löytyy.
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Muistutuksena vielä henkilöstöön liittyvät asiat:
Viestintä henkilöstölle:
Osaava henkilökunta on yritykselle mittaamattoman arvokas voimavara ja haastavasta tilanteesta
huolimatta on tärkeää, että heitä kohdellaan sen mukaisesti. Suosittelemme viestimään henkilöstölle
muuttuneesta tilanteesta ja tehtävistä toimenpiteistä.
Lomauttaminen ja irtisanomiset:
Yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyessä ei henkilöstölle ole aina mahdollista osoittaa uusia tai
korvaavia työtehtäviä. Jos yritys yhtenä toimenpiteenä päättää lomauttaa henkilöstönsä määräaikaisesti tai
toistaiseksi, on tärkeää, että noudatetaan lomauttamista koskevia määräyksiä. Sama pätee henkilöstön
irtisanomisiin. Ajankohtaiset säädökset ja ohjeet em. toimenpiteisiin löydät esimerkiksi TÄSTÄ ja TÄSTÄ.
Yrittäjien työttömyysturva:
Virallista tiedotetta ja ohjeistusta yrittäjien poikkeusolojen työttömyysturvasta ei vielä ole julkaistu. Mikäli
yrittäjän tilanne sitä vaatii, niin suositellaan aloittamaan ilmoittautumalla te-palvelut.fi sivustolla
työttömäksi työnhakijaksi. Näin prosessi on käynnissä kun virallinen ohjeistus asiasta tulee.
Maaseututoimiston osalta tiedoksi: palvelemme tällä hetkellä sähköpostilla maaseututoimisto@ylitornio.fi
ja puhelimitse Sofia 0400 220 350, Henri 040 6811040.
Toimiston palvelupisteet Ylitorniolla, Pellossa ja Kolarissa ovat tällä hetkellä suljettu, mutta etäpalvelu
toimii.
Kolarin kunnan elinvoimapalvelut tulee pitämään webinaareja ja tiedotustilaisuuksia etänä eri aiheisiin
liittyen.
SEURAAVA YRITTÄJIEN ETÄINFO PIDETÄÄN TIISTAINA 7.4. klo 15 alkaen, ilmoittautuminen avataan
loppuviikosta.

Linkit:
Tämän linkin takana on kattava tietopaketti yrittäjille (päivittyy jatkuvasti):
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle
Te-toimiston ohjeistus lomauttamiseen (sivustolta löytyy myös kaavake lomautusilmoitukseen):
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
Verohallinnon tiedotteet:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/korona-ja-verojen-maksaminen/
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteet:
https://tem.fi/koronavirus
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Työsuojelu.fi tiedotteet:
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-tekijat/korona

ELY-keskus rahoitus:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

YHTEYSTIEDOT YRITYSNEUVONTA
Ari Saarela, Lappi Consulting Oy (palvelun mahdollistaa Leader Tunturi-Lappi ry)
info@lappiconsulting.fi
p. 040 631 4433

Robert Hawkins, Kolarin kunta
työllisyyskoordinaattori
robert.hawkins@kolari.fi
p. 040 489 5551

Nina-Maria Möykkynen, Kolarin kunta
kehitysjohtaja
nina-maria.moykkynen@kolari.fi
p. 040 489 5007

Asta Hakso, Kolarin kunta
projektiasiantuntija
asta.hakso@kolari.fi
p. 040 489 5006
Facebook: https://www.facebook.com/Kolarin-kunnan-elinvoimapalvelut-776859452418162/?ref=settings
Olethan yhteydessä!
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