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Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Alle on koottu hyö-
dyllistä tietoa ja linkkejä viranomaisten ja muiden organisaatioiden palveluista. 

Veloista neuvotteleminen 

Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että 
tilanne on kriisiytymässä.Pankit joustavat maksujärjestelyissä ja niistä kannattaa sopia oman pankin kans-
sa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa:  

Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia var-
ten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisära-
hoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee.  

 

Team Finland -verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. 
  

 

- Yleistä neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa antaa Yritys-Suomi Talousapu  
neuvontapalvelu 029 502 4880: 
- ELY-keskusten yrityksen kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta lisätään 50 miljoonalla eurolla. 

Jos sinulla on käynnissä ELY-keskuksen kehittämisavustuksella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttä ELY–
keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yri-
tyksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. 
Tarvittaessa yritykset voivat hakea yrityksen kehittämisavustuksen maksatusta nopeammassa aikataulus-
sa ja useammassa erässä. 
 
ELY-keskusten yrityspalvelut joustavasti ja tehostetusti yritysten tukena:

Yhteystiedot:
Henrik Broman 0295 028 545  
henrik.broman@ely-keskus.fi
Henrik Granqvist 0295 028 551  
henrik.granqvist@ely-keskus.fi

 
Jukka Keinänen 0295 024587 
jukka.keinanen@ely-keskus.fi
Vesa Kojola 0295 028 579 vesa.kojola@ely-keskus.fi
Tom Saksa 0295 028614 tom.saksa@ely-keskus.fi

Apua yrittäjille koronatilanteesta 
johtuviin vaikeuksiin
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat 
Pohjanmaan ELY-keskus

https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020;jsessionid=EB013FEE8DB1D5493E08BC3B3098B80F?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14402
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Palkkaturva 

Palkkaturva-asiat on keskitetty Uudenmaan ELY-keskukseen. Palkkaturvana voidaan maksaa palkkatur-
valain tarkoittamalla tavalla maksukyvyttömän työnantajan työntekijöille palkkoja tai muita työsuhteesta 
johtuvia saatavia. Palkkaturvan hakee työntekijä itse tai työntekijän puolesta ammattiliitto ja konkurssitilan-
teessa konkurssipesä.  
 
Lisätietoja palkkaturvasta 

Yhteystiedot:
Puhelinpalvelu 0295 020 020 arkisin klo 12 - 15 (pvm/mpm)
palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi
 

- Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera voi myöntää pankille luvan antaa  
lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.
- Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pan-
kin myöntämän käyttöpääomalainan takauksella. 
 
Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen 

Yhteystiedot: 
Päivi Kinnunen 029 460 2631 paivi.kinnunen@finnvera.fi
Essi Kypärä 029 460 2603 essi.kypara@finnvera.fi

 

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset  
sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avul-
la yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä 
työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen 
jälkeen.  

Uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi 

- Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten rapor-
tointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi 
saada lyhennysvapaata.
 
Business Finland - Autamme yrityksiä koronaepidemian aikana 
.
Yhteystiedot: 
Mika Niskanen 050 312 8608 mika.niskanen@businessfinland.fi
Anssi Hakala 050 396 2865 anssi.hakala@businessfinland.fi
Ulf-Erik Widd 050 430 1813 ulf-erik.widd@businessfinland.fi
Jarkko Piirto 050 312 8622 jarkko.piirto@businessfinland.fi

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/palkkaturva
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/autamme-yrityksia-koronaepidemian-aikana/
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Yhteistoimintalain piiriin kuuluvan työnantajan on aina ilmoitettava kirjallisesti TE-toimistoon YT-neuvotte-
luiden käynnistymisestä viimeistään neuvottelujen alkaessa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilös-
tön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä.  

Alueen yhteistoimintalain mukaiset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen  
yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi
 
Yhteystiedot:
Anne Mäkipeura 0295 056 120 anne.makipeura@te-toimisto.fi
Johanna Leponiemi-Sandvik 0295 056 205 johanna.leponiemi-sandvik@te-toimisto.fi
 
Lue lisää lomauttamisesta 

Hallitus on ilmoittanut 20.3.2020 tulevista lainsäädäntömuutoksista: Yhteistoimintalain vähimmäisneuvot-
teluajat sekä lomautusilmoitus-aika lyhennetään 5 päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koske-
maan myös määräaikaisia työsopimuksia. Hallitus päätti myös helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien 
pääsyä työttö-myysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Toimet ovat määrä-aikaisia, ja niiden kesto on 
kolme kuukautta. 

Lue Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  

Team Finland -alueverkoston palvelut

Alueelliset toimijat suuntaavat nyt omia henkilöstöresurssejaan entistä enemmän kriisiytyvien yritysten aut-
tamiseen. Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan.

Elinkeinoyhtiöt Pohjanmaalla

Dynamo Närpes, Närpiö
Stefan Malm, 050 567 8673 
stefan.malm@dynamonarpes.fi
Lisa Bäckman-Perälä, 050-3631967  
lisa.backman-perala@dynamonarpes.fi 

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus,  
Kristiinankaupunki
Angelique Irjala, 040 5693 796 
angelique.irjala@krs.fi
Anthony Hannus, anthony.hannus@krs.fi
 
VASEK, Vaasa
Ajankohtaiset tiedot ja yhteystiedot löytyvät tästä 

Concordia, Pietarsaari
Jarl Sundqvist, 010 239 7559 
jarl.sundqvist@concordia.jakobstad.fi
Kari Myllymäki 010 239 7555 
kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi
Sanna Kankaanpää 0500 160908.  
sanna.kankaanpaa@concordia.jakobstad.fi

Elinkeinoyhtiöt Keski-Pohjanmaalla

KOSEK Kokkolan seudun kehitys, Kokkola
Pekka Pohjola, 0400 967 606, 
pekka.pohjola@kosek.fi
 
Kaustisen seutukunta, Kaustinen
Petri Jylhä, 050 551 3030
petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi
Erkki Laide 044 561 2154
erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi
Jarmo Finnilä 050 337 3538
jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi

YritysKannus, Kannus
Ville Honkala, 044 4745 237 
ville.honkala@kannus.fi 

Toholammin Kehitys Oy, 
Esa Järvenoja, 040 7686 910
esa.jarvenoja@toholamminkehitys.fi

http://mailto: yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-paattamat-toimet-tuovat-joustoa-ja-turvaa-tyomarkkinoille
https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/paivittyva-seuranta-koronatilanne-ja-yritykset-hyodyllista-tietoa
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Ohjeet työnantajalle
Kaikki koronasta yrittäjälle - päivittyvä infosivu 
 Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan  
(webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)
Koulutukset 

Rannikko-Pohjanmaan yrittäjät 
Toimitusjohtaja Hippi Hovi, 050 551 3995, hip-pi.hovi@yrittäjat.fi
Keski-Pohjanmaan yrittäjät
Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi 

 
Toimitusjohtaja Juha Häkkinen, 050 056 1036, juha.hakkinen@kauppakamari.fi
Johtaja Paula Erkkilä, 044 781 0704, paula.erkkila@kauppakamari.fi

Viexpo auttaa pk-yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen. Viexpo sparraa yrityksiä myös esim. 
hankesuunnitelmien ja hankehakemusten tekemisessä. Asiantuntijat auttavat pk-yrityksiä toimialasta riip-
pumatta.
 
Yhteystiedot:
Kristian Schrey TJ, 050 572 8253 kristian.schrey@viexpo.fi
Katja Jankens, aluevastaava Pohjanmaa,050 573 8876 katja.jankens@viexpo.fi
Carita Pöntiö, aluevastaava Keski-Pohjanmaa, 044 987 5484 carita.pontio@viexpo.fi
Juha Lahtinen, aluevastaava Etelä-Pohjanmaa, 050 036 5851, juha.lahtinen@viexpo.fi
Minna Jakobson, 050 572 7404 minna.jakobsson@viexpo.fi
Maarit Mäkelä, 050 373 7044 maarit.makela@viexpo.fi
Elina Ruohonen, 050 385 4373 elina.ruohonen@viexpo.fi 

Koronatilanne voi aiheuttaa myös vaikeuksia hoitaa 
veroasioita.Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisä-
aikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää 
perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä 
on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjeste-
lyä. Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen 
maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainminis-
teriön kanssa. Verohallinto tukee yrityksiä.

Kelan infosivu: Ajankohtaista koronasta

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/ohjeet-tyonantajalle-621164
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle?fbclid=IwAR1cFR9jV3wQaLikGze51OPMpTxBr_4ULcNU5qTmrG6waE9IvxOtAkkDxr0
https://www.yrittajat.fi/uutiset/621589-korona-webinaarit-yrittajille-ovat-keranneet-tuhansia-osallistujia-vastaukset?fbclid=IwAR1CtWfNJZ1nFkDZB4XXCAV5mztydL97XN538wKynuf6HEIgG2qqBAWaCCw#c190e19b
https://www.yrittajat.fi/jasenille/koulutukset
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/?fbclid=IwAR3wheunrua0SuF2EjXPt-WPQRODyKZ6dR5Vuz7dOjznoCblqozaAsLKidk
https://www.kela.fi/korona

