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Tuet koronakriisiin 19.5.2020

• Maaseudun yritysten väliaikainen tuki (auennut 18.5.2020)
• ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa 

poikkeustilanteessa
• Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa
• Yritysten uusi kustannustuki
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Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
• Tuki koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin
• Haku aukeaa 18.5.2020
• Maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 

henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät 
maataloustuotteita (lv ja tase < 2 milj.)

• Saman y-tunnuksen alla (pääsääntöisesti) harjoitettavaa muuta 
yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta (muita 
toimialarajoituksia ei ole), Myel-vakuutus on myös merkittävä tekijä.

• Maataloustuotteiden lista Annex I
• Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon, kalatalouteen, julkisille 

organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille
• Tuen määrä on 5 000 – 10 000 euroa. Tukea voi saada korkeintaan 80 % 

esitetyistä menoista (eli esitettävä vähintään 6 250 euroa hyväksyttäviä 
menoja miinus aiemmin saadut koronatuet)
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Mihin tukea voi käyttää?

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on 
alkanut aikaisintaan 16.3.2020.
Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:
1. palkkamenot

1.niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä 
yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
2.palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron 
kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

2. vuokramenot ja kiinteistömenot
1.toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
2.kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
3.kiinteistövero
4.tiemaksut
5.vakuutukset
6.toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
7.jätemaksut
8.sähkömaksu.
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Mihin tukea voi käyttää?

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot
1.asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
2.ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen 
turvaavat välttämättömät menot

1.koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
2.koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten 
lainojen korot
3.eläkemaksut
4.vakuutukset
5.eläimiin perustuvassa yritystoiminnassa (ratsastus- ja ravitallit, 
lemmikkieläinpihat tms) myös eläinten ruokinta- ym. ylläpitokustannukset.
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Tuen ehdot
• Yrityksellä normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset
• Talousvaikeudet syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian 

vuoksi
• Ei muuta avustusta samaan tarkoitukseen poislukien yrittäjän 

työttömyysturva korona-ajan poikkeussäännöllä
• Mahdollisesti aiemmin saatu yksinyrittäjätuki vähennetään tuesta 

kokonaisuudessaan, ELY- ja BF-kehittämistuista 70% 
• Tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen 

merkitys yrittäjän toimeentuloon
• Yrittäjä pystyy erottamaan yritystoiminnan tulot ja menot maatilan muista 

tuloista ja menoista, jos harjoittaa myös maataloutta
• Mikroyritys antaa toimeentulon vähintään yrittäjälle itselleen tai yhdelle 

työntekijälle, jos jalostaa tai myy maataloustuotteita
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Tuen hakeminen

• Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa (ruokavirasto.fi)
• Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella 

henkilökortilla
• Valitaan hakeminen yrityksenä, ei yksityishenkilönä
• Päätöksen tekee alueen ELY-keskus
• ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä
• Tuki maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua, 

maksua ei tarvitse erikseen hakea
• ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä hakijan 

on toimitettava selvitys tuen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta
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Hakemuksen täyttäminen

Haussa tarvitaan:
• Y-tunnus
• 2019 tuloslaskelma ja tase
• Selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
• Selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
• Suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä
• Selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta 

koronapandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin
• Yrityksen saamat de minimis-tuet 2018-2020
• 16.3. alkaen toteutuneet kuluarvioihin, 1-6kk jaksolta (miten maksimi tulee 

täyteen 12 500 euroa)
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ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen 
aiheuttamassa poikkeustilanteessa
HUOM! Uuden kustannustuen avautuessa, ELY:n tuki suljetaan
Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:
• joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä 

(sisältäen yrittäjän/yrittäjät). Tästä pääsäännöstä poiketen voidaan 
yrityksen koon tarkastelussa ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen 
lomautettujen työntekijöiden määrä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan 
kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin. 

• 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), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa 
työntekijöiden määrällä).
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Mihin avustusta myönnetään?

Avustusta voidaan myöntää
• tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai
• Kehittämistoimenpiteisiin

1. Tilanneanalyysin tekeminen (1kk)
Yritys voi selvittää ja suunnitella
• yrityksen toimintaa,
• uusia liiketoimintoja,
• tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina-

ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä 
toimista.
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Tilanneanalyysi
Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen
• avustuksen määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista 

laskennallisista kustannuksista
• avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa
• avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %
Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat ovat:
• Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset 

• Avustuksen perusteena olevien henkilöiden määrää laskettaessa yhdeksi 
henkilöksi lasketaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä keskimäärin 
vähintään 30 tuntia/viikko. Henkilöiden määrää laskettaessa voidaan ottaa 
huomioon useamman hankkeeseen osallistuvan henkilön yhteenlasketut 
työajat siten, että vaadittu keskimääräinen vähimmäistyöaika (30 tuntia/viikko) 
muodostuu esim. kahden eri henkilön yhteenlasketusta työpanoksesta.

• välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määrä on enintään 
50 % laskennallisista palkkamenoista
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Kehittämistoimenpiteet
2. Kehittämistoimenpiteet (6kk)
Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka 
parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa 
markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi
• liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
• alihankintaverkoston kehittämiseen,
• tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
• tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
• osaamisen vahvistamiseen.
Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä 
toimista.
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Kehittämistoimenpiteet
Avustuksen määrä kehittämistoimenpiteiden tekemiseen
• avustuksen määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista 

hyväksyttävistä kustannuksista.
• avustuksen määrä voi olla enintään 100 000 euroa, suhteutettuna kuitenkin 

yrityksen toiminnan laajuuteen
• avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:
• yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien 

tosiasialliset palkat
• ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, 

mukaan lukien henkilöstön koulutus (HUOM! Ei sisällä koneiden ja laitteiden 
ostoa!) > ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hankkeessa hyväksyä 
enintään 60 000 euroa

• tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet prototyypin 
valmistuksessa

• palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 
50 % 

• HUOM! Avustuksen piiriin ei voida hyväksyä investointikustannuksia kuten esim. 
koneiden ja laitteiden ostamista, rakennuksia, patentteja ja lisenssejä.
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Avustuksen hakeminen
Avustuksen hakeminen
• Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon 

asiointipalvelussa. Hakemukseen on liitettävä viimeisin tilinpäätös. 
Jos se on vanhempi kuin 31.12.2019, liitä kumulatiivinen 
tuloslaskelma ja tase hakemusajankohtaa edeltävän kuukauden 
loppuun asti.

• HUOM! Valitse oikea tukimuoto eli kohdan yritysrahoitus alta yrityksen 
kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina-
ja tuotantohäiriöissä.

• Tutustu tarkasti hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat hakemuksen 
täyttämisen! Ennen hakemuksen lähettämistä tarkista, että 
hakemuksessa ilmoittamasi tiedot ovat oikein! Hakemuksen lähettämisen 
jälkeen et pääse enää täydentämään hakemusta vaan hakemus voidaan 
palauttaa täydennettäväksi ainoastaan ELY-keskuksen kautta.
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Avustuksen maksaminen
Avustuksen maksaminen - maksatusta voit hakea 12.5.2020 alkaen
• Avustuksesta maksetaan ennakkoa avustuspäätöksen yhteydessä enintään 70 %, 

mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä avustuksesta 
haetaan maksuun erillisellä sähköisellä maksatushakemuksella 
rahoituspäätöksessä määritetyn ajan kuluessa. Maksatushakemus jätetään 
pelkästään sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Maksatusta voidaan 
hakea asiointipalvelussa 12.5.2020 alkaen.

• Tutustu maksatuksen muistilistaan ja maksatuksen hakuohjeisiin, ennen kuin 
aloitat maksatushakemuksen täyttämisen! Ennen maksatushakemuksen 
lähettämistä tarkista, että hakemuksessa ilmoittamasi tiedot ovat oikein! 
Hakemuksen lähettämisen jälkeen et pääse enää täydentämään hakemusta 
vaan hakemus voidaan palauttaa täydennettäväksi ainoastaan ELY-
keskuksen kautta. 
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Avustuksen maksaminen
• Tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän 

maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin 
vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu 
laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää 
syntyneitä kustannuksia.

• Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa 
maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet 
tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt 
toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi 
kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää 
ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin 
esitettävät menot.

• On huomattava, että sekä tilanneanalyysia että kehittämistoimenpiteitä 
koskevan loppuerän maksatuksen yhteydessä huomioidaan saatu 
ennakkomaksu.
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Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteissa
HUOM! Uuden kustannustuen avautuessa, BF:n tuki suljetaan
Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville yli 6 hlöä työllistäville pk-yrityksille (oy, oyj, 
ay, ky, osk), joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys 
voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta BF ei korvaa menetetystä 
myynnistä aiheutuneita tappioita.
1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa.
Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja 
ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business 
Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti 
tällöin 12 500 euroa).
2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa.
Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja 
ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin 
rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 
000 euroa).
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Mihin rahoitusta voi käyttää?

• Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella 
yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia 
alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa 
häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Projektin suositeltu kesto on 4 kuukautta.

• Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella 
yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut 
esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat 
yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen 
jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja 
tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Projektin suositeltu kesto on vuosi.
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Hyväksyttävät kustannukset
Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + 
ostettavat palvelut + muut kustannukset).
• Rahapalkat

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön 
palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai 
suunnittelutehtäviä.

• Henkilösivukustannukset
30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille.

• Ostettavat palvelut
Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna.

• Muut kustannukset
Kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja 
ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta
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Mihin rahoitusta ei voi käyttää?
• Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada 

esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen.
• Markkinointikulut
• Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
• Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen
• Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa
• Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannukset
• Investoinnit
• Jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan sekä muuhun vientitoimintaan 

liittyvät suorat kustannukset
• Hakemuksen valmisteluun ja kirjoittamiseen liittyvät kulut (Rahoitusta voi 

käyttää vain projektin aikana syntyneisiin kuluihin)
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Rahoituksen hakeminen
Rahoitusta haetaan BF:n asiointipalvelussa. Liitteitä ei tarvita. Projektin 
sisältö kuvataan yhdessä hakemuksen tekstikentässä seuraavasti:

Esiselvitys – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja 
suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi 
liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja 
tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa 
häiriötilanteessa).

Kehittämisprojekti – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa 
kehitetään ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, 
palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja 
työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, 
miten se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen 
kohtaamia koronavirushaasteita.
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Uusi kustannustuki yrityksille 
koronatilanteessa
• Tuki on tarkoitettu yrityksille joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi 

koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia
• Ehdot tarkentuvat jatkovalmistelussa: kuinka paljon liikevaihdon on 

täytynyt tippua? Liikevaihdon vertailuajankohta? Korvaustasot? Tuen 
suuruus?

• Tuki on määräaikainen ja sen voi saada kahdelta kuukaudelta
• Tukea haetaan sähköisesti Valtiokonttorista
• Kustannustukea voi saada, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia 

koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta 
(ravintola-alan ja kuntien tuki täysimääräisesti, ELY ja BF 70%)

• ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatuet suljetaan kun 
kustannustuki avataan

• Arvioitu aikataulu on, että uusi kustannustuki aukeaa kesäkuun alussa
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Mistä tietoa?

• Palkane.fi/yritysneuvonta
• Pirkanmaan yritysten koronakriisin neuvontapuhelin on avautunut tiistaina 

14.4.2020 ja se palvelee 30.9.2020 saakka. Palvelu on avoinna arkisin klo 
9 – 17 välillä. Tiistaisin ja torstaisin klo 9-19. Pirkanmaan yritysten 
neuvontapalvelun numero on 03 5656 5040.
Palvelusta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä neuvontaa yksinyrittäjien 
korona-avustukseen liittyen.

• Pälkäneen kunta: Jaana Koivisto p. 050 521 5240 (parhaiten tavoittaa ma-
to, klo 9-10 ja klo 15-16), Panu Raivio p. 050 411 8183
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