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Tukitoimet

• Verohallinto – maksujärjestely, ennakkovero ja veroilmoitukset

• Työeläkevakuuttajat – eläkemaksun alennus ja lykkääminen

• Finnvera – käyttöpääoman rahoitus lainatakauksella

• ELY-keskukset – kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa 
markkina- ja tuotantohäiriöissä

• Business Finland – liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa



Verohallinto –
maksujärjestely, 
ennakkovero ja 
veroilmoitukset



Verohallinto – maksujärjestely – mitä?

• Verohallinto myöntää kolme kuukautta maksuaikaa maksamattomille veroille, mikäli 
yrityksellä on maksuvaikeuksia koronatilanteen takia
• Ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen 

kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä
• Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat 

automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti

• Koskee kaikkia veroja, pl. autovero ja valmistevero

• Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee valmistelussa olevan 
lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin
• Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin 

maksujärjestelyn veroihin

• 25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä 
ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla



Verohallinto – maksujärjestely – kenelle?

• Kaikille verovelvollisille yhteisöille, ensisijaisesti yhtiöille ja yksityisille 
elinkeinonharjoittajille, joilla on maksuvaikeuksia koronatilanteen takia

• Verohallinnolle ei tarvitse esittää selvitystä maksuvaikeuksista

• Veroja ei saa olla ulosotossa

• Kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin vietävät palkkatietoilmoitukset ja 
työnantajan erillisilmoitukset annettu

• Aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn



Verohallinto – maksujärjestely – miten?

• Maksujärjestelypyyntö tehdään OmaVerossa, ks. https://www.vero.fi/tietoa-
verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-
omaverosta/n%C3%A4in-teet-maksuj%C3%A4rjestelypyynn%C3%B6n-
omaverossa/ tai palvelunumerosta 029 497 028

• Maksujärjestelyä ei kannata hakea etukäteen varmuuden vuoksi, jos yrityksellä ei 
ole maksattomia veroja
• Maksujärjestelyyn saa samat ehdot ja saman viivästyskoron myös veron 

eräpäivän jälkeen tehtynä

• Maaliskuussa tai sitä aiemmin erääntyneelle verolle kannattaa hakea järjestelyä 
ennen maaliskuun loppua

• Huhtikuussa erääntyvälle verolle kannattaa hakea järjestelyä huhtikuun aikana

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/n%C3%A4in-teet-maksuj%C3%A4rjestelypyynn%C3%B6n-omaverossa/


Verohallinto – ennakkoveron muutos

• Yritysten maksaman ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen 
verotettavasta tuloksesta

• Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa

• Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen 
mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä

• Ennakkoverot voi tarkistaa ja hakea muutosta OmaVerossa: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-
verkossa/tietoa-omaverosta/n%C3%A4in-haet-ennakkoveroa-ja-
lis%C3%A4ennakkoa-omaverossa/

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/n%C3%A4in-haet-ennakkoveroa-ja-lis%C3%A4ennakkoa-omaverossa/


Verohallinto – lisäaika veroilmoitukselle

• Veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa tarvittaessa

• Lisäaikaa voidaan myöntää, mikäli ilmoitusta ei voida antaa ajoissa esim. 
sairastumisen takia

• Lisäaikaa haetaan OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai vero.fi:stä löytyvällä 
lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi)

• Hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen 
määräpäivänä

• Mikäli lisäaikaa ei haeta ja veroilmoitus jätetään myöhässä, voidaan 
myöhästymismaksu jättää perimättä erityisestä syystä, esim. sairastuminen
• Tässä tilanteessa tulee olla yhteydessä Verohallinnon puhelinpalveluun tai 

lähettää pyyntö OmaVero-viestillä



Työeläkevakuuttajat 
– eläkemaksun 
alennus ja 
lykkääminen



Työeläkevakuuttajat – TyEL-maksun alennus

• Yksityisen sektorin työnantajien TyEL-maksua alennetaan tilapäisesti 2,6 
prosenttiyksikköä

• Työnantajan ei tarvitse tehdä itse mitään

• Alennus toteutetaan lakimuutoksella mahdollisimman nopeasti

• Aikaisintaan 1.4, viimeistään 1.6.

• Alennus on voimassa vuoden 2020 loppuun

• Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän EMU-puskuria

• Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti 
vuosina 2022–2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus 
kompensoidaan kokonaan

• Työntekijöiden TyEL-maksu pysyy ennallaan



Työeläkevakuuttajat – eläkemaksun lykkääminen

• Maksuvaikeuksissa oleva yritys voi pyytää TyEL-maksujen maksuaikaan kolmen 
kuukauden lykkäyksen omalta työeläkevakuuttajalta

• TyEL-maksun lykkäys koskee helmi-toukokuun palkkoihin perustuvia 
eläkemaksuja
• TyEL-maksuilla on normaalisti kuukauden maksuaika palkanmaksukuukauden 

lopusta, joten maksuajaksi muodostuu yhteensä viisi kuukautta 
palkanmaksukuukaudesta

• Esim. maaliskuun palkkojen TyEL-maksun eräpäivä on normaalisti 30.4, mutta 
pyynnöstä eräpäivän voi siirtää 31.8. asti

• Pidennetyltä maksuajalta peritään 2 prosentin vakuutusmaksukorko, mutta ei 
viivästyskorkoa

• Lykkäystä pyydetään oman työeläkevakuuttajan verkkopalvelussa



Työeläkevakuuttajat – eläkemaksun lykkääminen

• Yrittäjät voivat saada vastaavasti kolme kuukautta lisää maksuaikaa YEL-maksuihin, 
joiden eräpäivät olisivat normaalisti 20.3.2020 – 30.6.2020
• Lisämaksuajalta peritään vastaavasti 2 prosentin vakuutusmaksukorko, muttei 

viivästyskorkoa

• Esim. Varma ja Ilmarinen ovat lykänneet YEL-eräpäiviä automaattisesti erilaisilla 
periaatteilla – mahdollinen automaattinen lykkäys kannatta tarkistaa oman 
työeläkeyhtiön verkkosivuilta

• Yrittäjä voi hakea YEL-maksuun tilapäistä joustoa, jonka suuruus on maksimissaan 20 
prosenttia alaspäin (on ollut mahdollista jo ennen korona-kriisiä)
• Alle YEL-vakuuttamisvelvollisuuden alarajan ei voi mennä
• Jousto vaikuttaa kokonaistyötuloon ja sen myötä eläkekarttumaan
• Joustoa voi käyttää ennen kuin maksurästejä syntyy
• Ei vaikuta muiden sosiaalietuuksien määrään, vaan YEL-työtulo säilyy 

alkuperäisellä tasolla
• Työeläkeyhtiö tarkastaa jouston edellytykset



Finnvera –
käyttöpääoman 
rahoitus 
lainatakauksella



Finnvera – käyttöpääoman rahoitus 
lainatakauksella – mitä, kenelle?

• Finnveran myöntämä takaus pankkilainalle investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin

• Kolme tuotetta

• Alkutakaus enintään kolme vuotta toimineille pk-yrityksille, joiden omistajat ovat 
luonnollisia henkilöitä
• Kotimaisille yhtiöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille, ei kuitenkaan osuuskunnille

• Pk-takaus yli kolme vuotta toimineille pk-yrityksille, joiden henkilöomistuksen 
osuus on yli 50 % ja Rating Alfa –luokka vähintään A
• Yhtiöille, ei yksityisille elinkeinonharjoittajille

• Finnvera-takaus suurempiin tarpeisiin – edellytykset samat kuin pk-takauksessa

• Pk-yrityksen määritelmä

• alle 250 työntekijää JA

• liikevaihto enintään 50 milj. € TAI tase enintään 43 milj. €



Finnvera – käyttöpääoman rahoitus 
lainatakauksella – mihin ja paljonko?

• Voidaan käyttää kaikkiin käyttöpääomatarpeisiin, ei kuitenkaan rahoittajille 
olevien rästien maksuun tai rahoittajien vastuiden uudelleenjärjestelyihin

• Alkutakaus 80 % lainan määrästä, enintään 80 000 €

• Ei omarahoitusosuutta, mutta pääosakkaiden taattava 25 % Finnveran 
takauksen määrästä henkilökohtaisesti

• Yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot oltava kunnossa

• Pk-takaus 80 % lainan määrästä, enintään 120 000 €

• Ei omarahoitusosuutta

• Yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot oltava kunnossa

• Finnvera-takaus 80 % lainan määrästä, enintään 1 000 000 €

• Ei omarahoitusosuutta, ei lisävakuutta



Finnvera – käyttöpääoman rahoitus 
lainatakauksella – hinnat ja miten?

• Alkutakaus
• Toimitusmaksu 1 % takauksen määrästä
• Takausprovisio 3 % p.a. takaussaldosta

• Pk-takaus
• Toimitusmaksu 1 % takauksen määrästä
• Takausprovisio 0,95 – 3 % p.a. takaussaldosta Rating Alfa –luokasta riippuen

• Finnvera-takaus
• Toimitusmaksu n. 400 €
• Takausprovisio 2,5 % p.a. takaussaldosta

• Alku- ja pk-takauksen osalta hakeminen tapahtuu olemalla yhteydessä omaan 
pankkiin – pankki hakee takauksen yrityksen puolesta

• Finnvera-takauksen osalta katso Fast track -rahoitusprosessi täältä: 
https://www.finnvera.fi/kasvu/finnvera-takauksen-fast-track-menettely/finnvera-
takaus-fast-track

https://www.finnvera.fi/kasvu/finnvera-takauksen-fast-track-menettely/finnvera-takaus-fast-track


ELY-keskukset –
kehittämisavustus 
koronavirusepidemiasta 
aiheutuneissa 
markkina- ja 
tuotantohäiriöissä



ELY-keskukset – kehittämisavustus markkina- ja 
tuotantohäiriöissä – mitä?

• Avustusmuotoinen rahoitus tilanneanalyysin tekemiseen tai 
kehittämistoimenpiteisiin

• Avustusta voi saada kahteen tarkoitukseen
1. Tilanneanalyysin tekemiseen, jossa yritys voi selvittää ja suunnitella 

yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palvelujen 
organisoimista korona aiheuttamassa markkina- ja 
tuotantohäiriöitilanteessa ja sen jälkeen

2. Kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia 
koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen 
jälkeen
• Esim. liiketoiminnan uudelleensuuntaamista, alihankintaverkoston kehittämistä, 

tuotannon uudelleenorganisointia, tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä osaamisen 
vahvistamista

• Avustusta ei voida myöntää yrityksen tavanomaiseen toimintaan



ELY-keskukset – kehittämisavustus markkina- ja 
tuotantohäiriöissä – kenelle?

• Avustusta voidaan myöntää yritysmuodosta kaikille pienille työnantajayrityksille, 
joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä

• Yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä, 
joiden työaika on keskimäärin väh. 30 h viikossa

• Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille 
(toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin 
viisi työntekijää

• Yksinyrittäjille tarkoitetun rahoituksen valmistelu on käynnissä ja siitä 
tiedotetaan myöhemmin



ELY-keskukset – kehittämisavustus markkina- ja 
tuotantohäiriöissä – mihin?

• Hyväksyttävät kustannukset

1. Tilanneanalyysin tekeminen
• yrityksen palkattujen työntekijöiden laskennalliset palkkakustannukset 2 000 € per 

työntekijä riippumatta tosiasiallisesta palkasta

• välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50 % laskennallisista palkkamenoista

2. Kehittämistoimenpiteet
• yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien 

tosiasialliset palkat

• ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, ml. 
henkilöstön koulutus

• tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet

• palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset 50 % 



ELY-keskukset – kehittämisavustus markkina- ja 
tuotantohäiriöissä – paljonko?

1. Tilanneanalyysin tekemisessä avustuksen suuruus on 80 % laskennallisista 
kustannuksista (avustus max. 10 000 €) ja ennakkona voidaan maksaa 70 % 
avustuksesta

• Esim. jos yritys työllistää yhden työsuhteisen työntekijän, laskennalliset 
kustannukset ovat 2 000 euroa + 50 % välilliset menot = 3 000 euroa ja 
avustus 80 % eli 2 400 euroa

2. Kehittämistoimenpiteissä avustuksen suuruus on 80 % kustannuksista (avustus 
max. 100 000 €) ja ennakkona voidaan maksaa 70 % avustuksesta



ELY-keskukset – kehittämisavustus markkina- ja 
tuotantohäiriöissä – miten?

• Avustusta voi alkaa hakea ELY-keskukselta sähköisellä hakemuksella 
aluehallinnon asiointipalvelussa

• Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita

• Avustuksen haku ja sähköisen asioinnin linkki avautuu 31.3.2020

• Hakemuksessa on valittava oikea tukimuoto eli kohdan yritysrahoitus alta 
yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja 
tuotantohäiriöissä

• Lisätietoa ja apua:

• ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) avautuu 31.3.2020

• Sähköisen asioinnin neuvontaa saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta haun 
avautuessa



Business Finland –
liiketoiminnan 
kehitysrahoitus 
häiriötilanteessa



Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteessa – mitä?

• Avustusmuotoinen rahoitus yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen ja 
suunnitteluun tai toteutukseen

• Kaksi palvelua

1. Esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteisiin
• Yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia 

alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa 
ja sen jälkeen

2. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin
• 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

• Voi hakea myös ilman esiselvitystä, mutta kumpaakin ei voi hakea samanaikaisesti



Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteessa – kenelle?

• Kaikille Suomessa toimiville yli viisi työntekijää työllistäville pk- ja midcap-
yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista 
markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä

• Midcap = oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 milj. euroa

• Ei suurille yrityksille, toiminimille, julkisille organisaatioille, säätiöille, yhdistyksille 
tai Ahvenanmaalaisille yrityksille



Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteessa – mihin?

• Rahoitusta voi käyttää niiden uudistus- ja kehitystoimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen, joilla yritys pyrkii ratkaisemaan nykyistä liiketoimintaansa haittaavat 
seikat, suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai kehittämään 
alihankintaverkostoaan ja tuotantoaan korvaamaan puutteet, joita se on 
tuotantoketjussaan kohdannut

• Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen 
siltä osin kuin henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut
• Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 % palkkakulujen ja 

ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta

• Toimenpiteiden tulee olla aina kohdistua yrityksille uusiin asioihin – se ei voi olla 
olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa eikä operatiivisen 
tuotantotoiminnan kustannuksia

• Rahoitusta ei voi käyttää liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen 
ts. puuttuvan käyttöpääoman paikkaamiseen



Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteessa – paljonko?

• Esiselvityksessä 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 €

• Kehitysprojektissa 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 €
• Voidaan myöntää yritykselle vain kerran

• Kumpikin rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin



Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteessa – miten?

• Hakemus Business Finlandin asiointipalvelun kautta

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/

• Liitteitä ei tarvita

• Kysymykset osoitteeseen poikkeusrahoitus@businessfinland.fi

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/
mailto:poikkeusrahoitus@businessfinland.fi


Hyvinvointiala HALI ry

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Hyvinvointiala.fi

Lisätiedot tukitoimista ko. viranomaisilta

Lisätiedot HALIn toimista:
Joel Kuuva
talous- ja veroasiantuntija
050 414 6444
joel.kuuva@hyvinvointiala.fi
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