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Kunnan tiedote yrittäjille 
 
 

Koronaviruspandemia jyllää ympäri maailmaa ja on asettanut myös meidät poikkeuksellisen 
haastavaan tilanteeseen. Akuutti vaihe on käynnissä ja toipuminen tulee kestämään pitkään. 
Haluamme kuitenkin olla tukemassa teitä yrittäjiä/yrityksiä mahdollisimman hyvin vallitsevaan 
tilanteeseen soveltuvalla tavalla. 
 
Toivakan kunta ei järjestä toistaiseksi tilaisuuksia sekä vältämme osallistumasta itse 
suurempiin tilaisuuksiin. Palveluja tarjotaan etäyhteyksien kautta niin paljon kuin mahdollista. 
Seuraamme tilannetta päivittäin ja tiedotamme siitä mahdollisimman nopeasti. 
 
 
Helena Vuopionperä - Kovanen   Mia Friman 
kunnanjohtaja     työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori 
+35850 307 6114    +35840 635 8088 
Iltaruskontie 2     Iltaruskontie 2 
41660 Toivakka     41370 Toivakka 
helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi   mia.friman@toivakka.fi 

 

 

UUSYRITYSKESKUS ANTAA NEUVONTA-APUA MYÖS TOIMIVILLE YRITYKSILLE  
Keski-Suomen Uusyrityskeskus tarjoaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa neuvonta-apua ja etäaikoja 
alkavien yrittäjien lisäksi myös toimiville yrityksille ja yrittäjille.  
Yhteydenotot ja ajanvaraus: - arkisin klo 9-14 puhelimitse 010 2740 230  
ja muina aikoina sähköpostitse piia.grekula@ksuyk.fi  
Lue lisää: https://ksuyk.fi/ 
 
 
ELY-KESKUSTEN YRITYSPALVELUT JOUSTAVASTI JA TEHOSTETUSTI YRITYSTEN TUKENA - SÄHKÖISET 
ASIAKASPALVELUT KÄYTÖSSÄ 24/7  
Yritykset voivat hakea avustuksia ja tukia normaalisti. Tukien ja avustusten myöntäminen ja maksaminen 
tapahtuvat normaaliin tapaan. Yritysten kehittämispalveluiden toteutuksessa joustoa etäyhteyksien käytössä 
Palveluntuottaja ja yritysasiakas voivat sopia etäyhteyksien käytöstä Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen 
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. Lisämäärärahoja ELY-keskusten yrityspalveluihin 
koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten hallintaan ja ehkäisyyn liittyvää tukea valmistellaan parhaillaan ja 
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tarkoitus ottaa käyttöön niin pian kuin mahdollista. Tästä informoidaan tarkemmin myöhemmin. Ota 
rohkeasti yhteyttä ELY-keskukseen!  
Sähköiset palvelukanavat löytyvät osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa 
 
BUSINESS FINLANDILTA UUSI RAHOITUS YRITYKSILLE KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIEN VAIKEUKSIEN 
RATKAISEMISEKSI  
Business Finland avanut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä 
midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla 
yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn 
tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 
Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin.  
 
Lue lisää: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ 
 

 
YRITYS-SUOMI TALOUSAPU NEUVONTAPALVELUIDEN PÄIVYSTYSKAPASITEETTIA ON LISÄTTY  
Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu on maksutonta ja luottamuksellista palvelua. He auttavat ja 
neuvovat talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen 
asiantuntijoita. Heihin voit olla yhteydessä silloin, kun 

 yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja  

 et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja 

 et tiedä mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt  

 haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti  

 tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin 
 
Lue lisää: www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-
jaymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb 
 
YRITYKSET SAAVAT HELPOTUKSIA VEROJEN MAKSUJÄRJESTELYIHIN  
Verohallinto keventää maksujärjestelyjen ehtoja, ja valtiovarainministeriö valmistelee alempaa 
viivästyskorkoa maksujärjestelyyn kuuluville veroille. Muutokset ovat määräaikaisia. Yritys voi normaalistikin 
saada lisää maksuaikaa veroilleen, jos se joutuu maksuvaikeuksiin. Koronavirusepidemian takia on tarkoitus 
lieventää maksujärjestelyn ehtoja ja alentaa maksujärjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoa.  
 
Lue lisää: https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yritykset-saavat-helpotuksia-verojen-maksujarjestelyihin 
 
 
FINNVERAN PALVELU YRITYKSILLE MUUTTUNEESSA TILANTEESSA 
Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. 
Finnveralla on mahdollisuudet vastata yritysten rahoitushaasteisiin tässä poikkeuksellisessa 
suhdannetilanteessa.  
 
Lue lisää: www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille 
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KESKUSKAUPPAKAMARI JÄRJESTÄÄ PIKAKOULUTUKSIA KORONAEPIDEMIAN AIHEUTTAMIIN 
MUUTOSTILANTEISIIN  
Keskuskauppakamari on koonnut listaukseen ohjeita koronavirustilanteeseen liittyen riskienhallintaan, 
matkustamiseen, kokouksiin, tapahtumiin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin, työpaikalla toimimiseen, 
sairastumiseen ja epäilyihin koronavirustartunnoista. Listauksessa on lisäksi toimenpiteet, joita edistämme 
yritysten tilanteen helpottamiseksi sekä konkurssien ja työpaikkojen menetyksen välttämiseksi. 
Koronaviruksesta tai muusta yllättävästä tapahtumasta johtuva työnteon äkillinen estyminen tai tarjolla 
olevan työn väheneminen voi vaatia yrityksiltä nopeita mukautustoimia. Mitä velvoitteita työnantajalla on 
tilanteessa, jossa terveen työntekijän työnteko estyy karanteenin takia? Pikakoulutukset Koronaviruksesta ja 
työnteon estymisestä sekä Lomautuksesta ja YT-menettelystä järjestetään etänä striimin välityksellä.  
 
Lue lisää Kauppakamarin sivuilta: https://kskauppakamari.fi/ 

 
 
SUOMEN YRITTÄJÄT JÄRJESTÄVÄT AJANKOHATAISIA TIETOISKUJA  
Tietoiskuissa käydään läpi useimmin kysyttyjä kysymyksiä sekä asioita mitä yrittäjän pitää tietää 
koronaviruksen vaikutuksista työsuhteisiin ja yritystoimintaan. Kaikki koronasta yrittäjille -tietoiskuja 
järjestetään mm. 18.3.2020 klo 17 ja 19.3.2020 klo 18. Lisätietoa saat sähköpostitse koulutus@yrittajat.fi tai 
puhelimitse 09 2292 2962.  
 
Lue lisää: www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 
 
 
YRITTÄJIEN OIKEUS TYÖTTÖMYYSTURVAAN LAAJENEE 
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. 

Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen. Muutosta valmistellaan työ- ja 
elinkeinoministeriössä. 

Lue lisää: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-paattamat-toimet-tuovat-joustoa-ja-turvaa-
tyomarkkinoille 
 
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/hallitus-
esittaa-muutoksia-tyottomyysturvaan-hae-tyottomyysturvaa-toistaiseksi-nykyisten-ohjeiden-mukaan 
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