
   

    TIEDOTE 
 
 
 
 
    30.3.2020 

 
 
 
Kuhmon kaupungin tiedote yrittäjille poikkeusolojen ajalle 
 
 
Yrittäjän työttömyysturvaan (määräaikainen) odotetaan vielä ohjeistusta. 
Tämä tuki on mahdollista myös yksinyrittäjälle.  Asia vaatii myös 
asetusmuutoksia. Tarkka aikataulu ei vielä tiedossa.  TE-toimisto tiedottaa 
asiasta heti, kun siihen saadaan selkeys.  Yrittäjä, jos kassaan ei tule euroja 
ja joudut laittamaan ovet kiinni koronan johdosta, voit ilmoittautua TE -
toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Se voi tuntua oudolta, mutta nyt pitää 
ajatella järkevästi ja unohtaa tunne taustalle.  
 
Kelan toimeentulo sen jälkeen kun tilanne on toivoton ja rahaa ruokaan, 
vuokraan ei yksinkertaisesti ole. Toimeentulotuki on toissijainen 
työttömyyspäivärahan jälkeen. Mutta Kelan toimeentulotuki on tarjolla kaikille 
Suomen kansalaisille silloin kun hätä on suuri. Kela.fi tarkemmat ohjeet.  

 
Ely –keskukusten Koronatuki.  Avautuu 31.3. Tarkoitettu yrityksille, jotka 
työllistävät (ulkop.) /1 – 5 työntekijää ja toiminimiyrityksille, jotka työllistävät yli 
5 työntekijää. Tilanneanalyysi (10 000 €) ja 2 kk:n kuluttua päätöksestä 
kehittämistoimenpiteisiin (100 000 €). Mihin? Tuki 80 % palkkakustannuksiin 
2000 €/hlö/kk plus sivukulut 1000 €/hlö. 70 % voidaan maksaa heti.  
 
Business Finland-rahoitus koskee muita yhtiömuotoja (oy:t, ay:t, ky:t) 
eli ei toiminimiyrityksiä. Yritykset, joissa yli 5 työntekijää. Hakemus on 
helppo tehdä. Yritys voi aluksi hakea 10 000 €. Tällä rahalla voi tehdä 
esiselvityksen/tilanneanalyysin. Varsinaiseen kehittämiseen ei vaadita uusia 
innovaatioita, mutta yritykselle niiden pitää olla uusia. Esiselvityksen 
tekemisen jälkeen voi saada max. 100 000 € suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamiseen. Myös yrityksen omistaja voi olla mukana kehittämistyössä. 
Yrittäjät (oy:t, ky;t, ay:t) hakekaa tätä, jos maksatte palkkoja ja liiketoiminta on 
kuralla koronan johdosta! Avustamme mielellämme.   Hakemuksen 
tekeminen on helppoa.  

 
Finnvera. Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, 
jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. 



   

Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa tulee olla yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin 
ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen. 
Finnvera toimii vain pankkien kautta. Koronaviruksen aiheuttamassa 
poikkeuksellisessa tilanteesta johtuen Finnvera ei käsittele suoria 
lainahakemuksia tällä hetkellä. Tällä hetkellä Finnveran rahoitustuotteista on 
käytössä vain pankkien kautta käytettävät alkutakaus ja pk-takaus sekä 
Finnvera-takaus. 
 
Pankeissa on ruuhkaa ja he tekevät töitä urakalla. Koko suomalaisen 
yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta meidän yritykset ovat ihmisten 
terveyden jälkeen ykkösasia. Siitä huolimatta mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin.  

 
Lisäksi Elävä Kainuu Leader. 22.4. päättyy haku yritystukihakemusten 
osalta. Tähän hakuun perustamistuki-, kokeilutuki- ja yritysryhmähankkeet. 
Voisiko tämä olla kokeilutuen paikka. Kokeilutuki on perustamistuki-
tyyppinen, 100 %:n 2000 – 10 000 euron tuki. Uuden liiketoiminnan kokeilun 
aiheuttamiin kustannuksiin. Tuen avulla voidaan kokeilla, tulisiko ideasta 
tuote- tai palvelu, jota kannattaa lähteä edelleen kehittämään. 
www.kainuuleader.fi/yritystuet 
 
Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on kaikki normaalit 
rahoituslähteet, kuten rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus. 

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin 
joutuneita yrityksiä ja ohjeistaa, miten toimia koronakriisin aiheuttamissa 
tilanteissa. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Puhelin  +358 
295024880 (pvm/mpm).   

Yritys-Suomi talousapuun silloin,  

 kun yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja 

 kun et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja 

 et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt 

 haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti 

 tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin 

Verohallinto tukee myös yrityksiä 

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia 
hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja 
ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta 

http://www.suomi.fi/


   

erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos 
yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa 
myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen 
tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. 

ProAgria tarjoaa hankkeen kautta yhden päivän ajan yritysneuvontaa myös 
maksutta. Anu Meriläinen, puh. 043 82 72 314 (etätypiste Kajaanissa).   

Vakuutukset. Ota vakuutuskirja esille ja ota yhteys omaan vakuutusyhtiöösi.  

Yrityskohtaista opastusta ja neuvontaa saat myös omalta tilitoimistoltasi. 

Edellä infoa, joiden kautta saatavissa mahdollisesti apua haasteelliseen 

tilanteeseen.  Autamme Kuhmon kaupungin elinkeinopalveluissa, jotta kaikki 

yritykset voivat jatkaa toimintaansa myös tämän korona kauden jälkeen.  

Soita meille.  Me etsimme apua. Käydään yhdessä läpi tilannetta.   

Tietoisku kainuulaisille yrityksille to 2.4.2020 klo 14 – 15. Webinaari 

toteutetaan streaming -tekniikalla siten, että jokainen asiantuntija osallistuu 

oman internetin välityksellä ja julkaisu toteutetaan Kainuun Edun kautta 

YouTube-kanavalla.   

Aiheet:    

 Mistä apua koronakriisin selättämiseen?  

 Miten lomautukset?  

Paikalla mm. Finnveran edustaja.  

Tämä tilaisuus tallennetaan.  

Kainuun kriisikeskus tarjoaa tukea ja apua. Keskusteluapu on maksutonta 

Ajanvaraukset arkipäivisin klo 9-15. Puh. 044 872 6030, 

mielenterveysseurat.fi/kainuu/ 

Ajankohtaista tietoa: kainuunyrittajat.fi  

Kuhmo: yhteyshenkilöt yritystoimijoille: Soile Holopainen 044 7255 304, Kari 

Malinen 044 7255 301.  

 
 

 


