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Österbottens handelskammares förslag på åtgärder som skulle 
minimera coronapandemins effekter på ekonomin 

 
En gradvis avveckling av restriktionerna 

”Rajoituksia on alettava varovasti purkamaan. Jos ei niin seuraamukset ovat pahemmat, kuin niiden 
hyödyt.” (företagsledare, BP 4/2020) 

Varje vecka av isolering kostar Finland 1,2 miljarder euro i förlorad ekonomisk tillväxt enligt 
Centralhandelskammarens beräkningar. De restriktioner som påverkar näringslivet måste avskaffas gradvis 
så fort som möjligt om virusläget så tillåter. 

Det är möjligt för samhället att uppnå både bättre hälsoutfall och mindre nedskärningar i produktionen 
genom en strategi för omfattande testning jämfört med omfattande isolering. Strategin är att testa, spåra, 
vårda – och avveckla restriktionerna gradvis så fort som möjligt. Test- och analyskapaciteten kan 
dimensioneras till mer än 10 000 tester per dag genom samarbete med den privata sektorn. 

Enligt Centralhandelskammarens exit-strategi skulle första steget vara att genast öppna lågstadieskolorna 
för normal verksamhet. Det skulle också vara önskvärt att öppna restaurangerna delvis och gradvis tidigare 
än planerat. Förordningen som utfärdats utifrån beredskapslagen ger möjlighet till att öppna upp 
restaurangerna geografiskt i olika skeden. Åtminstone i de delar av landet där det inte finns någon epidemi 
kunde restaurangerna öppnas genast. Övriga metoder för att kunna öppna restauranger gradvis är att 
tillsvidare förbjuda bufféservering, sänka maximigränsen för antalet kunder för att kunna upprätthålla 
tillräckligt stort avstånd, användning av ansiktsmasker för serveringspersonalen samt begränsningar 
gällande alkoholservering, vilket öppnar upp möjligheten för att öppna matrestaurangerna först. 

Beskattning 

”Tasavertainen tuki verotuksen kautta, tuet eivät saa vääristää tulevaa kilpailua yritysten välillä.” 
(företagsledare, BP 4/2020) 

Alla företag borde ges möjlighet att med egen anmälan flytta fram förfallodagen räntefritt med sex månader 
för förskott som redan har fastställts gällande samfundsskatten. Detta skulle ge företagen tid att ompröva 
effekterna av coronapandemin på den beskattningsbara resultaten och eventuellt ansöka om ändring av 
förskottsskatten. 

Företagen måste också ges möjlighet att med egen anmälan kunna flytta fram med sex månader 
redovisningarnas förfallodagar för skatter på eget initiativ, såsom moms och inkomstskattens 
förskottsinnehållning för arbetstagarna.  

För att underlätta företagens kassakris bör företagsbeskattningen ändras tillfälligt så att det år 2020 finns 
också möjlighet till retroaktiv förlustutjämning (sk. Carry back). Enligt modellen får företaget retroaktivt 
minska den beräknade förlusten för 2020 av vinsten år 2019 upp till ett separat reglerat maximibelopp (t.ex. 
2 miljoner euro). På så sätt skulle företaget få skatteåterbäring för de skatter som betalades ifjol, vilket skulle 
trygga företagets överlevnadsmöjligheter under coronakrisen. 

Arbetsgivar- och pensionsavgifterna samt flexibilitet i arbetslagstiftningen  

”Miksi ei voimakkaammin ajeta esim. eläkemaksujen ja muiden sosiaalimaksujen kattamista valtion 
budjetista määräajaksi? Tämä ei vaatisi käsittelyresursseja ja olisi tukea suhteessa työpaikkojen 
määrään?” (företagsledare, BP 4/2020) 

Lättnader i arbetsgivar- och pensionsavgifter hjälper alla företag lika oavsett bransch och de kan delas ut 
snabbt. 
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För att minska företagens sysselsättningskostnader föreslår vi att staten betalar arbetsgivarens 
sjukförsäkringsavgift och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 1.6-31.12.2020 för arbetsgivarna i 
den privata sektorn. 

För att lindra företagarnas ekonomiska börda bör staten också betala pensionsförsäkringen för företagare, 
FöPL, 1.6-31.12.2020. FöPL-arbetsinkomsterna hålls oförändrade. 

Dessutom bör man diskutera om staten tillfälligt skulle stå för kostnaderna för arbetstagarnas sjukfrånvaro 
under de första månaderna av epidemin. 

Flexibiliteten i arbetslagstiftningen bör utökas till årets slut. Nu ser det inte ut som om den akuta krisen 
kommer att vara över i slutet av juni utan företagens svårigheter kommer att fortsätta långt in på hösten. 

Direkt stöd 

”Det borde finnas mera direkta stöd till företagen.” (företagsledare, BP 4/2020) 

Många livskraftiga företag lider av ett tillfälligt allvarligt stopp i kassaflödet, vilket äventyrar kontinuiteten i 
företagets verksamhet. Den kollapsade efterfrågan har lett till att tjänsteföretag i synnerhet fått stora problem 
och har ödelagt produktionen i olika företag. Små och medelstora företag drabbas särskilt hårt men även 
övriga företag i olika storlek känner av effekterna. Utvecklingsbidrag från Business Finland och NTM-
centralen är bra, men de hjälper inte och passar inte alla företag. 

I många små och medelstora företag är buffertarna små och det finns också kapitalproblem som bara kan 
åtgärdas med hjälp av direkt stöd. Direkt stöd bör därför finnas tillgängligt för företag som skulle betalas på 
basen av deras fasta kostnader och personalkostnader. Företagen borde få ersättning för en del av sina 
fasta kostnader och personalkostnader på basen av förlorad omsättning på grund av coronaepidemin. 
Stödet skulle täcka företag inom alla branscher. Nu har direkt stöd bara lovats till restaurangbranschen, men 
det finns problem i alla branscher (särskilt persontrafiken, evenemangsbranschen och de kreativa 
branscherna). 

Stimulans 

”Nyt pitää huolehtia, että edes ne rattaat, jotka pyörivät tällä hetkellä, niin jatkavat pyörimistä, ja 
mikäli suunniteltuja investointeja ei käynnistetä, niin kaikki rattaat pysähtyy.” (företagsledare, BP 
4/2020) 

Efter en akut kris måste ekonomiska stimulansåtgärder vidtas för att minimera de långsiktiga negativa 
effekterna av krisen på hela samhället. 

Staten och kommunerna måste genomföra sina offentliga upphandlingar så fort som möjligt vilket skulle 
säkerställa verksamheten i många företag och håller marknaden igång under krisen. 

Smällen som coronaepidemin orsakat landets ekonomi är allvarlig, och vad gäller konjunkturstimulans är det 
av största vikt att investera i infrastrukturen. Finland lever och återhämtar sig tack varen exporten. En 
förutsättning för exportverksamhet är en väl fungerande trafikinfrastruktur. Reparationsskulden på 2,5 
miljarder euro garanterar att det finns möjligheter för stimulansåtgärder överallt i landet.    

Efter att den akuta krisen är över och restaurangerna öppnat på nytt måste regeringen understöda 
sysselsättningen inom restaurangbranschen och konsumtionen av restaurangtjänster genom att sänka 
momssatsen på restaurangtjänster och utskänkning till 10 procent. 

Servicebranschen måste stimuleras genom att öka ersättningsnivån för hushållsavdrag och halvera 
självrisken. 
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