
Valtion tukitoimet  

Olen alleviivaamalla korostanut erityisiä kohtia ja punaisella fontilla tehnyt kommentteja.  

Helpotuksia yritysten maksurasituksiin: EMU-puskuri ja pidennetyt maksuajat käyttöön 

Hallitus toteuttaa yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäisen alennuksen 
työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti. Tilapäinen alennus on 2,6 prosenttiyksikköä. Se toteutetaan 
mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020, ja on voimassa 31.12.2020 saakka. Alennus 
merkitsee yksityisen sektorin työnantajille 910 miljoonan euron kevennystä, jos voimaantulo on 
1.6.2020. 

Lisäksi TyEL-maksua lykätään kolmella kuukaudella työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla. 
Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja. 

-> Näiden osalta voi myös neuvotella maksuaikaa ja järjestelyitä. 

Palkansaajien työttömyysturvaa parannetaan 

Vastapainoksi yrityksille suunnatuille joustoille hallitus päätti palkansaajien työttömyysturvan 
parantamisesta. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu 
lomautusten aikana. Työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että työntekijällä on oikeus 
työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu. 

-> Tämä mahdollistaa sen, että työntekijöiden kanssa voidaan joustavasti myös sopia lomautuksista 
ilman, että tarvitsee käyttää ”pakkolomautuksia”. Mahdollinen sopiminen vähentää riskiä 
erimielisyyksistä. 

Työssäoloehtoa lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 
viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen. Lisäksi sujuvoitetaan 
työttömyysetuuden maksatusta. Valtio myös varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla 
eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan. 

Yrittäjien ja freelancereiden toimeentulo turvataan 

Lisäksi hallitus päätti helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin 
yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan 
vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. 
Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti 
työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista. 

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien 
yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- 
ja elinkeinotoimistoissa. 

-> Tämä tulee kysymykseen erityisesti, jos liike jouduttaisiin laittamaan kiinni esim. jos hallitus rajoittaisi 
kauppojen aukioloa. 

 



Finnveran kautta 12 miljardia yritysrahoitukseen 

Hallitus on valmistellut nopealla aikataululla hallituksen esityksen Finnveran Oyj:n kotimaan 
rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin euron enimmäismäärästä 12 miljardiin euroon. 

Finnvera Oyj kykenee nykyvaltuuden puitteissa lisäämään yritysrahoitusta 2 miljardilla eurolla, joten 
valtuuden korotus 12 miljardiin euroon mahdollistaa 10 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille. 
Lisäksi nostetaan valtion Finnveralle maksama luotto- ja takaustappioiden korvausosuus 50 prosentista 
80 prosenttiin. Noston myötä Finnvera voi kasvattaa riskinottoaan epävarmassa tilanteessa. 

-> Tämä mahdollistaa, että pankeilta voi saada ylimenorahoitusta Finnveran takauksella tms. 

Business Finlandille 150 lisämiljoonaa yrityksiä tukeviin toimiin 

Business Finlandin avustusvaltuutta lisätään 150 miljoonaa euroa käytettäväksi nopeisiin toimiin 
yrityksiä tukeviin toimiin. 

Business Finland avasi 19.3.2020 kaksi uutta rahoituspalvelua, joilla pyritään lieventämään 
koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa 
toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. 

Rahoituspalvelujen kohteena ovat ainakin matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä 
kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai 
vaikuttamassa. Rahoitus on tarkoitettu yritykselle uusien liiketoimintojen selvittämiseen ja kehittämiseen 
poikkeusoloissa. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään jo 20.3.2020. 

-> Tämä ei ehkä vielä kohdistu optikkoliikkeisiin, mutta jos kauppojen aukioloa rajoitetaan niin silloin 

vähittäiskauppa lisättäneen tämän piiriin. Hankkeita, joihin tätä voisi saada, olisi esim. sähköisten 

etäpalveluiden toteutus.  

Käytännön ohjeet: 

1) Yhteys pankkiin, pyydetään lyhennysvapaita kuukausia mahdollisiin lainoihin. 

2) Jos liiketoiminta on vakaalla pohjalla, mutta tilapäinen kassakriisi, yhteys pankkiin 

ylimenorahoitukseksi. Yhdessä pankin kanssa mahdollinen Finnveran takausten ym. 

hyödyntäminen 

3) Yhteys vuokranantajaan, neuvottelu, vuokran tilapäinen kohtuullistaminen / maksuaika 

4) Yhteys verottaja, maksuaika / -järjestely 

5) Työnantajamaksujen maksuaika / -järjestely 

6) Aukioloaikojen arviointi 

7) Henkilöstöratkaisut (esim. lomautukset) 

8) Etämyynnin ja –palveluiden kehitys, verkkokauppa 

9) Sopimusten läpikäynti ja ”turhien kulujen karsiminen”  

 

Yt. 

Teppo Laine 


