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Hyvä vastaanottaja,
V esa Vihriälän työryhmän raportti julkistettiin viime perjantaina. Karua luettavaa

jo pelkästään arvioiden osalta. Työryhmä ennustaa tälle vuodelle jopa 9
prosentin BKT:n alenemaa ja seuraavalle vuodellekin vain 0,9 % kasvua.
Tämäkin voimakkaasti elvyttävän budjetin avulla. Valtionvelan ennustetaan
nousevan vuoteen 2030 mennessä jopa 90 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
Raportissa todettiin "Sopeutus tulee aloittaa viimeistään vuonna 2023". Näiden
suositusten perusteella syntyy kyllä mielenkiintoinen tilanne poliittisesti: tämä
hallitus elvyttää ja velkaannuttaa, seuraaville päättäjille on luvassa ikävämpiä
asioita. Raportti löytyy täältä
Yritykset kaipaavat tukea
Vihriälän työryhmä tunnistaa ja tunnustaa sinänsä sen, että nyt tarvitaan myös
selkeä yleistuki yrityksien selviytymiseen. Tästä päätöstä odotetaan laajasti.
Suomen Yrittäjien gallupin mukaan 10 % yrityksistä on menettänyt koko
liikevaihtonsa, 30 % yli puolet ja 20 % on maksuvaikeuksissa. Lisää tukitoimia
tarvitaan pian.
Yksi muodostamamme neuvojaverkoston tehtävä on varmistaa, että eri tukien
jakaminen toimii ja mahdollisimman moni yritys löytää sopivan tuen ja osaa sitä
hakea. Tämä tehtävä on edelleen keskeinen, mutta yhä enemmän tulee pohtia
myös poispääsyä kriisistä. Tähän Business Finlandin ja ELY-keskusten
kehittämisavustukset ovat hyvä rahoitusmuoto, vaikka niitä julkisuudessa on
kritisoitukin.
Katse kohti tulevaa
Yrityksille on annettava eväitä ja niitä on sparrattava kehittämään toimintaansa
siten, että ne selviytyvät kriisin yli ja menestyvät koronan jälkeisessä
muuttuneessa liiketoimintaympäristössä.
Kuulumiset Uusyrityskeskus-verkostosta kertovat, että kiinnostus uuden
yrityksen perustamiseen on hetken hiljaiselon jälkeen herännyt. Neuvonnan
kysyntä on vilkastunut ja uusia yritysideoita halutaan pohtia haastavasta
tilanteesta huolimatta. Tämä on hyvä uutinen, sillä jälleenrakennus tarvitsee
välttämättä myös uutta yrittäjyyttä.
Yritysneuvojilta muuttunut toimintaympäristö vaatii itsensä haastamista ja
mahdollisuuksien tajua; Miten hahmotan uuden tilanteen ja miten löydän sieltä
ituja tarjottavaksi yrityksille. Ideoiden generoinnissa ja jakamisessa erilainen
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neuvojien vertaistoiminta on tärkeää ja myös tämä verkosto tarjoaa siihen
alustan.
Vientimarkkinoiden avautuessa koronan jälkeen valtioiden massiivinen elvytys ja
julkiset hankinnat avaavat mahdollisuuksia, tarjolla on isoja investointi- ja
projektikokonaisuuksia. Yritysten ja yritysryhmien tulisi päästä näihin mukaan ja
siinä julkiset yrityspalvelut kehitysyhtiöistä Business Finlandiin voivat auttaa.
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Ajankohtaista tietoa webinaarissa – ilmoittaudu mukaan
Olemme järjestäneet neuvontatyön tueksi ajankohtaisinfoja, joissa on käsitelty
eri tukimuotoihin liittyviä kysymyksiä. Seuraava info järjestetään torstaina 14.5.
klo 12–13.
Webinaarissa Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo ravintoloiden
tuista ja Johanna Osenius vinkkejä siitä, miten rakennerahastoja voidaan
hyödyntää koronakriisistä elpymiseen. Ilmoittaudu tästä
Yhdessä yrittäjien apuna
Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja
Suomen Uusyrityskeskukset käynnistivät yhteistyön koronakriisineuvonnan
järjestämiseksi yrityksille maaliskuun puolessa välissä. Yhteistyöverkostoon on
liittynyt myös kuntien elinkeinotoimijoita, henkilöitä ProAgriasta ja
Metsäkeskuksesta. Yhteensä yritysneuvojia on tässä verkostossa nyt noin 600.
Neuvontatapahtumia tämän verkoston kautta on tehty 8.5.2020 mennessä jo
vähintään yli 12 000.
Tilastoi korona-apuneuvonta
Jatkotoimenpiteiden ja yrittäjiä jatkossa tukevien toimien suunnittelun pohjaksi
tarvitaan tietoa. Esimerkiksi: Kuinka moni yrittäjä tarvitsi apua? Millä toimialoilla
apua erityisesti kaivattiin? Tarvittiinko apua jo toimivaan yritykseen?
Käytetyimmissä CRM-järjestelmissä on korona-apua varten oma tunnisteensa.
Muista käyttää sitä, kun annat neuvontaa, joka jollain lailla liittyy
koronatilanteeseen. Myös paljon käytetty ensikontaktin chat-neuvonta
kannattaa ottaa mukaan tilastoihin.
Jos käytössäsi ei ole CRM-järjestelmää, kannattaa kuitenkin tilastoida avun
tarvetta. Keräämme tätä tietoa myöhemmin keväällä, tiedolla on käyttöä myös
exit-vaiheen suunnittelussa.
Yksinyrittäjätuen ohjeistuksia tarkennettu
Yksinyrittäjätuen haku on avattu kaikissa kunnissa. TEM:n nyt voimassa olevan
linjauksen myötä päätoimisen yrittäjän nauttima eläke ei ole este
yksinyrittäjätuen saamiselle, jos muut tukiehdot täyttyvät.
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Yhtenä tuen saamisen ehtona arvioidaan kannattavan liiketoiminnan
edellytyksiä. Osana arviointia, selvitetään, onko yrityksellä ollut jo ennen
koronaepidemiaa verovelkoja. Yksinyrittäjän tulee hakiessaan esittää
verovelkatodistus.
Nykyisen linjauksen mukaan, mikäli yrittäjällä on verovelkaa, tulee hänellä olla
Verohallinnon hyväksymä tai muu riittävä suunnitelma (ulosoton suunnitelma,
maksujärjestelyhakemus) verovelan maksamiseksi. Täsmennetyt linjaukset on
hyvä tarkistaa TEM.n sivuilta.
Kuntaliiton kyselyn (ajalla 30.4.–5.5.2020, vastaajana 213 kuntaa)
yksinyrittäjätuen osalta tilanne oli seuraava: Hakemuksia vastaanotettu 20 000,
joista käsiteltyjä 65 %. Kielteisten päätösten osuus oli noin 10 %. Käytännössä
kaikki kehitysyhtiöt ovat vastaanottamassa ja arvioimassa hakemuksia kunnan
lopullista päätöksentekoa varten.
Ripeän alun jälkeen yksinyrittäjän tuen hakeminen on hieman hidastunut ja
neuvojien kannattaa eri yhteyksissä tuoda tukea esille. Myöntökriteeristö on nyt
selkeä ja neuvojilta saa tarvittaessa tukea hakemuksen täytössä.
TEM Q/A yksinyrittäjäntuki tässä
Ravintola-alan tuet eduskunnassa
Hallitus antoi 8.5.2020 eduskunnalle esityksen laiksi ravitsemisyritysten
uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä.
Hallituksen tavoitteena on, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, lisää
tästä
Yritysten koronatuet – kirjanpito ja verotus
Lue Taloushallintoliiton katsaus tällä hetkellä käytössä olevista tukien
käsittelystä kirjanpidossa ja verotuksessa tästä
Korona-apu-bannerit ruotsiksi ja englanniksi
Korona-avun bannerit ja tunnukset löytyvät myös ruotsin- ja englanninkielisinä.
Ne on tallennettu muiden viestintämateriaalien kanssa Yritysneuvojiensivustolle. Kaikki projektin viestintämateriaali on vapaasti käytettävissäsi tässä
Englanninkieliset koronasivustot löytyvät muun muassa
NewColta
YritysEspoolta
Suomen Yrittäjiltä

Pidä huolta myös omasta jaksamisesta
Neuvontatyössänne saatatte kuulla rankkojakin tarinoita koronan yrittäjille
aiheuttamista ongelmista. Pitäkää työyhteisössänne tarvittaessa
purkupalavereja ja käykää tilanteita yhdessä läpi. Työyhteisön merkitys on nyt
entistä suurempi, kun työtä tehdään yksin kotitoimistoilla ja käsiteltävät asiat
ovat vaikeita.
Apua ja vinkkejä työssä jaksamiseen löytyy esimerkiksi Mieli ry:n
sivuilta sekä Työterveyslaitokselta. Myös yrittäjiä voi ohjata näitten palvelujen
pariin.
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Hyödyllisiä linkkejä

Kaikkien neuvojien yhteystiedot aluekohtaisesti tässä
Neuvojan huoneentaulu tässä
Yritysneuvojan tukisivusto tässä
Koronainfo-webinaaritallenteet tässä
Alueesi korona-apu viestintämateriaali tässä
Business Finland tässä
Suomen Yrittäjät kaikki koronasta yrittäjälle tässä
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