Yrittäjille tiivis koonti koronan johdosta olevista tukikeinoista
-

koonti keskittyy mikro-, pien- ja pk-yrityksille

1)

koonti rahoituskanavista ensin ( tilanne ma 30.3. – päivittyy viikon kuluessa)

a) Yksinyrittäjät (tukimahdollisuus tulossa pian, mutta ei vielä haettavissa 30.3.)
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille
koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen
aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja
toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua. (eli varmasti 30.3. alkavalla viikolla
tulevat ratkaisut – vielä niitä ei kuitenkaan ole tiedossa)
Yksinyrittäjien tuen tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan jatkaminen
koronavirustilanteen aiheuttaman katkoksen jälkeen kannattavasti. Tuen kriteerit ovat
kaikille kunnille samat. Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan suuntaamalla siihen
vuoden 2020 lisätalousarviosta ELY-keskusten yritystukien myöntämisvaltuuksista 100
miljoonaa euroa.
Tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa
toiminnalle. Tuen määrä olisi vakio ja se olisi käytettävissä kaikkiin yritystoiminnasta
aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin,
kuten vuokriin. Tukiohjelma olisi määräaikainen ja voimassa 6 kuukautta.
Tukea voidaan myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa. Tukea
myöntävä kunta varmistaa, että tuesta ei tule ylikompensoivaa yritystoiminnan laajuuteen
nähden.

Kunnan tulee sopia tämän toimeksiantotehtävän hoitamisesta työ- ja elinkeinoministeriön
kanssa. Kunnat voivat hoitaa tehtävää myös yhteistoiminnassa. (tästä ei vielä ole kuntiin
toimitettu tietoa, miten pääsemme asiassa eteenpäin – asiaa seurataan kaiken aikaa)
Lisäksi selvitetään, voidaanko yksinyrittäjille osoittaa harkinnanvaraista tukea yrityksen
kehittämiseen. (tämä vielä auki kokonaan)

b) 1-5 henkilön pienyritykset
Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja
tuotantohäiriöissä – haku 31.3. alkaen!!!
Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten
vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.
Kenelle
Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:
•

•
•
•

jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka
eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään
30 tuntia viikossa.
joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä
maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden
kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.
Yritykset, jotka työllistävät yli viisi työntekijää, voivat hakea avustusmuotoista
rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Yrityksen ei
tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business
Finlandilta.
Avustus on de minimis -rahoitusta ja sen 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 Business Finland ja Finnvera.

Lue lisää ja hakuohjeet täältä; https://www.elykeskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus?fbclid=IwAR02Sb6g96Lgjf9nWGrU1H6wauvIi7NCAxNMhSt
kN2_lXLuEPTaldKR9ZZU

c) PK-yritys (6-250 työntekijää) (hakumahdollisuus päällä koko ajan)
Yritykset, jotka työllistävät yli viisi työntekijää, voivat hakea avustusmuotoista
rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta
alla olevassa osoitteessa on kattava tietopaketti suoraan:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

d) Keski-Suomen liiton tukihaku
Keski-Suomen liitto on avannut rahoitushaun koronaepidemian vaikutusten hillintään ja
niistä toipumiseen. Keski-Suomen maakuntahallitus on varannut 500 000 euroa hankkeille,
joilla pyritään minimoimaan epidemian vaikutuksia yritystoimintaan ja
siten turvaamaan työpaikkoja.
Hankasalmen kunta yhdessä yrittäjäjärjestön ja esimerkiksi matkailualan yritysten kanssa
valmistelee tähän tukeen hakua
https://www.keskisuomi.fi/ajankohtaista/1838/keskisuomen_liiton_rahoitushaku_koronaepidemian_vaikutusten_hillintaan_ja_niista_toipumiseen_on_auki

Hankasalmen kunnasta voi näissä tukiasioissa lähestyä seuraavia henkilöitä ensisijaisesti:
Hannu Lampinen, kiinteistöjohtaja 040 621 6777
Matti Mäkinen, kunnanjohtaja 040 5052198
(nuhakuumeessa 30.3. alkavan viikon aluksi, mutta pyrkii auttamaan kyllä)
ja sähköposti etunimi.sukunimi@hankasalmi.fi

