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Kuhmon kaupungin tiedote yrittäjille 
 
 
Kuntien kautta Työ – ja elinkeinoministeriö.  
Kaikki yksinyrittäjät (mukaan lukien ne, joissa useampi omistaja, mutta ei 
ulkopuolisia työntekijöitä) -> ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi 
työvoimatoimistoon -> Te-palvelut: sähköinen asiointi. Tämä jo ennakoivana 
toimenpiteenä, jotta ilmoitus on valmiina, kun yrittäjän työttömyysturvaan on 
tullut toimintaohjeet. (yritystoiminta voi silti jatkua edelleen) 
Kuntien myöntämän avustuksen lisäksi yrittäjä voi siis saada myös 
työttömyysturvaa, tästä ohjeistus tulossa. 
  
 
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.   

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

Sivun oikeassa reunassa on OIKOPOLKU hakuohjeeseen, jossa avautuu 

näkymä hakemuslomakkeessa ja alalaidassa on suora linkki aluehallinnon 

asiointipalveluun, jossa itse hakemus täytetään. Aluehallinnon asiointipalvelu 

 

Business Finland  

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), 

joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii 

koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita 

tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita 

tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja 

kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. 

 

KENELLE RAHOITUS SOPII? 

KYLLÄ 

Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää, sekä midcap-

yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€ 

Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset 

Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen 

aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä 

EI 

Toiminimiyritys, yksinyrittäjä 

Suuri yritys 

Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys 

Ahvenanmaalainen yritys 

Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset 

sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat 

  

KUINKA PALJON RAHOITUSTA VOI SAADA? 

Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on 

saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran, 

poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi


   

samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman 

esiselvitysprojektia. 

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. 

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) 

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 

euroa. 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).   

 

MIHIN RAHOITUSTA VOI KÄYTTÄÄ? 

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella 

yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia 

alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa 

häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella 

yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut 

esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen 

mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 

Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai 

tuotantoon liittyen. 

 

ESIMERKKEJÄ RAHOITUKSEN KÄYTTÖKOHTEISTA 

A) Rahoitusta voi käyttää 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 



   

B) Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden 

selvittäminen toimialasta riippumatta. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita 

ovat yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka koskevat esimerkiksi 

Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia 

uudelleensijoittumisia 

Tuotannon kotimaahan palauttamista 

Logistiikan häiriöiden syiden poistamista 

C) Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen Rahoituksen tyypillisiä 

käyttökohteita: 

Yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut 

Matkailuun suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun 

vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista 

Palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen 

D) Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen. Rahoituksen 

tyypillisiä käyttökohteita: 

Yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut (esim., peli, av, 

musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan 

kehittäminen 

 

MIHIN RAHOITUSTA EI VOI KÄYTTÄÄ? 

Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada 

esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen. 

Markkinointikulut 

Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut 

Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa 

Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia 

Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen. 

 

HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET 

Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + 

ostettavat palvelut + muut kustannukset). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat 



   

yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö 

tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 

30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille. 

Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna. 

Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja 

ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta. 

 

RAHOITUS ON DE MINIMIS -RAHOITUSTA 

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa 

on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan 

ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet 

julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset. Lue lisää de 

minimis -tuesta.    

 

RAHOITUKSEN HAKEMINEN JA RAPORTOINTI 

ENNEN HAKEMUKSEN LÄHETTÄMISTÄ 

Tutustu tämän sivun ohjeisiin, useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja de minimis 

-tuen ehtoihin. 

Halutessasi voit tutustu hakemusmalleihin ennen hakemuksen lähettämistä: 

Esiselvitys tai Kehitysrahoitus 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, niin voit ottaa meihin yhteyttä 

lähettämällä viestin osoitteeseen poikkeusrahoitus (at) businessfinland.fi tai 

soittamalla numeroon 029 469 5800 (arkisin klo 9-15). 

HAE RAHOITUSTA ASIOINTIPALVELUSSA 

Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi. 

Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse hakea organisaation pääkäyttäjyyttä. 

Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Liitteitä ei tarvita. Projektin sisältö kuvataan 

yhdessä hakemuksen tekstikentässä seuraavasti: 

Esiselvitys – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja 

suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi 

liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja 

tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa 

häiriötilanteessa). 



   

Kehittämisprojekti – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa 

kehitetään ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, 

palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja 

työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, 

miten se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen 

kohtaamia koronavirushaasteita. 

Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen. 

Poikkeuksellisen suuren hakemusmäärän takia emme tällä hetkellä pysty 

arvioimaan luotettavasti hakemusten käsittelyaikoja. 

NÄIN MUUTAT HAKEMUSTASI 

Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä. 

Hakemuksen lähettämisen jälkeen kuluu noin viisi arkipäivää ennen kuin 

hakemus palautuu muokkaustilaan. Tällä välillä se on tilapäisesti lukittuna. 

 

MITÄ TEEN, KUN SAAN POSITIIVISEN RAHOITUSPÄÄTÖKSEN? 

Lue seuranta- ja raportointiohjeet, kun olet saanut rahoituspäätöksen. 

Asiointipalvelusta löydät projektiisi sovellettavat rahoitusehdot. 

Projektin lopussa yritys raportoi projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin 

on päästy. Raportointiajan näet rahoituspäätösilmoituksesta, joka löytyy 

asiointipalvelusta. Täytä projektin loppuraportti asiointipalvelussa. 

MISTÄ RAHOITUSTA? 

Yksinyrittäjä - Kunnat ja oma pankki 

Pienyritys (1-5 työsuhteessa olevaa työntekijää) - Finnvera, ELY-keskus ja 

oma pankki  

Pk-yritys (6-250 työsuhteessa olevaa työntekijää) - Finnvera, Business 

Finland ja oma pankki 

Midcap-yritys (liikevaihto maks. 300 milj. €/v) - Finnvera, Business Finland ja 

oma pankki 

Suuryritys - Finnvera ja oma pankki 

Katso tarkemmat toimintaohjeet 

 



   

HUOM! 27.3. mennessä Business Finlandiin tulleet hakemukset käsitellään 

alkuperäisten ehtojen mukaisesti, eli niissä otamme huomioon myös alle 

kuusi henkilöä työllistävien yritysten hakemukset. 

 
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.  

 
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 

http://www.suomi.fi/


   

 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 
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 

 
 

 


