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18.3.2020 

 

TYÖ- JA ELINKEINOMISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMENPITEET KORONAVI-

RUKSEN YRITYKSILLE AIHEUTTAMASSA TALOUSTILANTEESSA 

 

Miten Finnvera auttaa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamissa rahoitusvaikeuksissa? 

 

Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera 

myöntää takauksen. Finnvera on laajentanut pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet 

koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta ja asiointi näiden 

tuotteiden osalta tapahtuu pankkien kautta. Finnvera voi myöntää myös lainoja. Yhtiö myöntää vuo-

sittain rahoitusta pk-yrityksille noin yhden miljardin euron arvosta lainoina ja takauksina. Finnvera 

on valmis tarvittaessa kaksinkertaistamaan pk-yritysten kotimaan rahoituskannan nykyisestä noin 2 

miljardin euron tasosta yli 4 miljardiin euroon. Alle 150 000 euron luottojen takaus- ja muutospää-

töksiä voidaan tehdä nopeasti muutaman päivän sisällä mutta kasvanut kysyntä voi vaikuttaa laino-

jen ja isompien hankkeiden käsittelyaikoihin. 

 

Finnveran nykytuotteilla voidaan vastata koronaviruksen tuomiin rahoitushaasteisiin. Näiden lisäksi 

TEM ja Finnvera valmistelevat myös uutta tilapäistä riskinjako- ja takausohjelmaa, jonka tarkem-

mat yksityiskohdat ja käynnistymisajankohta pyritään vahvistamaan mahdollisimman pian.  

 

Yrityksiä pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti pankkien suuntaan jo myönnettyyn rahoituk-

seen liittyvissä mahdollisissa joustoissa, joihin Finnvera voi myöntää takauksen. 

 

Lisätietoja www.finnvera.fi/korona 

 

Miten Business Finland auttaa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamissa rahoitusvaikeuksissa?  

Business Finlandin rahoitusta voi hakea normaalisti. Rahoitusta myönnetään ja myös maksetaan 

normaalisti. Business Finland on mukauttanut asiakkaiden rahoituspalvelua siten, että yritykset voi-

vat saada maksatusta entistä nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata ja projektien toteu-

tukseen lisäaikaa.  

 

Uudet rahoituspalvelut 

Torstaina 19.3 avataan haettavaksi rahoitus kahdesta uudesta rahoituspalvelusta lieventämään ko-

ronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoitukset on suunnattu pienet ja keskisuurille 

yrityksille sekä midcap-yrityksille. Rahoitus on de minimis -rahoitusta. Rahoituspalvelut ovat mää-

räaikaisia. 

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimi-

tusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen ai-

heuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toisessa rahoituspalvelussa rahoitusta voidaan käyttää 

näiden suunniteltujen uudistus- ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen. 

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus 

on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille 

sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut 

tai on vaikuttamassa. 

Lisätietoja Business Finlandin verkkosivuilla Tämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle 

http://www.finnvera.fi/korona
http://https/www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2020/business-finlandilta-uusi-rahoitus-yrityksille-koronaviruksen-aiheuttamien-vaikeuksien-ratkaisemiseksi/
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Miten ELY-keskukset auttavat yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa taloustilanteessa?  

 

ELY-keskusten yrityspalveluihin osoitetaan lisämäärärahoja koronaviruksen yritysten liiketoimin-

nalle aiheuttamien vaikutusten hallintaan ja ehkäisyyn: Tähän liittyvää tukea valmistellaan parhail-

laan ja tarkoitus ottaa käyttöön niin pian kuin mahdollista. 

 

ELY-keskusten nykyiset yrityspalvelut ovat pk-yritysten tukena joustavasti ja tehostetusti.  

Yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, 

alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja 

tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan.  

 

Kehittämisavustuksella jo rahoitettujen hankkeiden osalta ELY-keskus myöntää tarvittaessa lisäai-

kaa hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi ELY-keskus suhtautuu joustavasti koronavirustilanteen ai-

heuttamiin muihin muutoksiin hankkeiden toteutuksessa. Yritysten kehittämispalvelujen osalta pal-

veluntuottaja ja yritysasiakas voivat sopia etäyhteyksien käytöstä Analyysi- ja Konsultointi-palvelu-

jen toteutuksessa. Tämä koskee sekä jo tehtyjä, käynnissä olevia  tilauksia että tulevia tilauksia 

ajalla 13.3.2020-14.4.2020. Jos etäyhteyksien käyttö ei ole mahdollista tilauksen sisällön tai muiden 

syiden vuoksi, ELY-keskukset suhtautuvat myönteisesti jatkoaikahakemuksiin 
 

Yritysten kehittämisavustuksella voidaan tukea monipuolisesti pk-yritysten kehittämistarpeita 

ml. investoinnit. Talous- tai markkinatilanteiden muuttuessa pk- yrityksiä voidaan tukea esimerkiksi 

liiketoiminnan kehittämisessä tai uudistamisessa sekä tuotannon uudelleen suuntaamisen edellyttä-

missä kehittämistoimenpiteissä.  

 
Yritysten kehittämispalvelut soveltuvat moniin tilanteisiin, mutta nykyiseen taloudelliseen tilantee-

seen soveltuu erityisesti kasvun ja uudistamisen sekä tuottavuuden ja talouden teemojen mukainen 

konsultointi. Kasvun ja uudistamisen konsultoinnin yhtenä kohderyhmänä ovat yritykset, jotka ovat 

murros- tai muutostilanteessa, ja tarvitsevat apua toimintasuunnitelman laatimiseen. Tuottavuuden 

ja talouden konsultoinnista saa puolestaan apua talouden strategiseen suunnitteluun.  
 

Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilla Tämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle 

 

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä 

Talousapu neuvontapalvelusta saat myös ohjeita miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle ai-

heuttamissa tilanteissa. 

 Talousapu neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero +358 295024880 (arki-

sin  9.00–16.00) 

 Lue lisää Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelusta (www.suomi.fi)  

Miten Teollisuussijoitus auttaa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamissa rahoitusvaikeuksissa?  

Teollisuussijoitus on varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitä ko-

ronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden sijoitta-

jien kanssa. Teollisuussijoitus on myös valmiudessa ottaa käyttöön yrityksille suunnatun vakautus-

rahoitusohjelman, jolla vahvistetaan yritysten rahoitusasemaa yhdessä yksityisten sijoittajien 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/ely-keskusten-yrityspalvelut-joustavasti-ja-tehostetusti-yritysten-tukena
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb


3(3) 

  

 

 

 

kanssa. On huomattava, että pääomasijoitustoiminta kohdentuu lukumääräisesti rajattuun joukkoon 

suomalaista yrityskenttää ja verrattuna esimerkiksi Finnveran pk-asiakaskuntaan. Teollisuussijoi-

tuksen toiminta osaltaan täydentää valtion erityisrahoitustarjontaa. 

 

Ensisijaisesti Teollisuussijoitus pyytää yrityksiä olemaan yhteydessä omaan pankkiin ja Finnveraan. 

 

Lisätietoja Teollisuussijoituksen verkkosivuiltaTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle 

 

TE-toimistojen palvelut yritysten muutostilanteissa 

 

Irtisanomisen kohteeksi joutuvat työntekijät pääsevät jo irtisanomisaikana TE-toimiston muutostur-

vapalveluihin, joissa on tarjolla tukea työnhakuun sekä uudelleentyöllistymistä tukevia valmennuk-

sia ja koulutuksia. TE-toimistot tarjoavat yhdessä muiden yrityspalveluorganisaatioiden kanssa 

myös yrityspalveluja yrityksen perustamisesta kiinnostuneille. 

 

Lisätietoja:  

 

Muutosturva: 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutosturva/index.html 

 

Muutosturva-asiantuntijat TE-toimistoissa: 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/muutosturva_asiantuntijat/index.html  

 

Lomauttaminen: 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html 

 

TE-toimistojen palvelut yrittäjille: 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/index.html  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa yhdessä eri TEM-konsernin toimijoiden kanssa koronavi-

ruksen vaikutuksia erityisesti yritysten toimintaan, työllisyyteen, huoltovarmuuteen ja kulut-

tajien oikeuksiin liittyvissä asioissa  

Lisätietoja https://tem.fi/koronavirus  

 

 

 

http://www.teollisuussijoitus.fi/yhtio/ajankohtaista/uutisarkisto/tesi-on-varautunut-jatkorahoittamaan-kohdeyhtioitaan-koronaviruksen-mahdollisesti-aiheuttamissa-ylimaaraisissa-rahoitustarpeissa/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutosturva/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/muutosturva_asiantuntijat/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/index.html
https://tem.fi/koronavirus

