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Yritysten tuet ja tietopaketti koronakriisiavusta - Sysmä 

 

Tähän tiedotteeseen on koottu tiivistelmä koronakriisiin liittyvistä yrityksille myönnettävistä 

avustuksista ja rahoituksesta, yrityksen henkilöstömäärän mukaan. Lisäksi tiedote sisältää 

toimintavinkkejä yrityksille. Linkit lisätietoihin löytyvät kunkin kohdan lopussa. 

Sysmän kunnan uusista kuntakohtaisista toimenpiteistä yrittäjille tiedotetaan erikseen 

kunnanhallituksen päätöksenteon jälkeen. 

Hallitus on jatkanut poikkeusoloihin liittyviä toimia 13.5.2020 asti. Uudenmaan eristys on voimassa 

19.4 asti. Ravintolat ovat kiinni ulosmyyntiä lukuun ottamatta 31.5 saakka. 

 

Sisällys 

Sivu 1 Yhteystiedot ja maatalous 

Sivu 2  Yksinyrittäjät 

Sivu 3 1-5 palkattua työntekijää 

Sivu 4 6-250 palkattua työntekijää 

Sivu 5 Yrittäjän selviytymisohjeita 

 

Yhteystiedot ja maatalous 

Yritysneuvonta: Maija Pitkonen 0400 461 707 maija.pitkonen@proagria.fi Neuvontaa hakemusten 

hakemisessa ja laatimisessa sekä kaikki muu yleinen yritysneuvonta. 

Avustushakemusten ja tiedotteiden laatiminen, valmistelu: Juri Nieminen 044 978 4124 

juri.nieminen@kuntavelho.fi Yrittäjille tukihakemukset avaimet käteen palveluna. 

Kunnan yhteyshenkilö: Raija Hänninen 044 713 4511 raija.hanninen@sysma.fi Kunta kerää 

yhteystiedot kaikista tukien hakemisesta kiinnostuneista yrittäjistä. 

 

Maksuvaikeuksissa oleville maatalousyrittäjille valtiontakausta pankkilainalle ELY-keskuksesta. 

Haetaan lomakkeella 493 viimeistään 30.4.2020. Myönnetään maksuvalmiuden parantamiseen. 

Enintään 62 500 € (80 % valtiontakaus eli 50 000 €) ja 5 vuotta. Lisätiedot www.ruokavirasto.fi  

mailto:maija.pitkonen@proagria.fi
mailto:juri.nieminen@kuntavelho.fi
mailto:raija.hanninen@sysma.fi
http://www.ruokavirasto.fi/
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Yksinyrittäjät 

 

Yksinyrittäjä voi saada työttömyystukea. Lisätiedot www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-

/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yrittajille-maaraaikainen-oikeus-tyomarkkinatukeen 

Yksiyrittäjälle 2 000 € kertatuki. Kaikille yksinyrittäjille yritysmuodosta riippumatta, myös 

freelancerit. HUOM! Mikäli yrittäjä nostaa työttömyyskorvausta, tämä tuki kannattaa käyttää 

muuhun kuin palkkaan, jottei työttömyystuki alene. Tuki tulee haettavaksi kotikunnasta, kun 

valtakunnalliset jakokriteerit on määritelty ja kunta on tehnyt sopimuksen työ- ja 

elinkeinoministeriön kanssa. Lisää tiedotetaan erikseen heti, kun päätökset on tehty. Lisätiedot 

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-

koronavirustilanteessa-haku-avautuu 

 

Rahoitusasioissa yhteydenotto tarvittaessa omaan pankkiin. 

 

 

https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yrittajille-maaraaikainen-oikeus-tyomarkkinatukeen
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yrittajille-maaraaikainen-oikeus-tyomarkkinatukeen
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu
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1-5 työntekijää (sisältää yrittäjän) 

 

1-5 työntekijän yritykset hakevat tukea ELY-keskuksista. 

Kaikille yritysmuodoille. 

Tuen kohteena yritykset, joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä, 

mutta joilla arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. 

2 tukimuotoa: 

1) Tilanneanalyysi (maksimissaan 12 500 €, josta tuki enintään 80 % eli 10 000 €) 

2) Kehittämistoimenpiteet (maksimissaan 125 000 €, josta tuki enintään 80 % eli 100 000 €) 

Molemmissa tukimuodoista 70 % tuesta maksetaan etukäteen. Kaikille muille toimialoille, paitsi 

maa-, kala- ja metsätalous tai maataloustuotteiden jalostus. Lisätietoja https://www.ely-

keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus 

 

Rahoitusasioissa yhteydenotto tarvittaessa omaan pankkiin. Finnveran takaus (jopa 80 %) pankin 

kautta asioidessa. 

 

 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
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6-250 työntekijää (sisältää yrittäjän) 

 

6+ työntekijän yritykset hakevat tukea Business Finlandilta. Myös yli 250 työntekijän midcap-

yritykset, jos alle 300 miljoonan liikevaihto vuodessa. 

Osakeyhtiöille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille ja osuuskunnille. 

Suunnattu seuraaville aloille: matkailu ja sen oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä toimialat, 

joiden tuotantoketjun toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. 

2 tukimuotoa: 

1) Esiselvitykset (maksimissaan 12 500 €, josta tuki enintään 80 % eli 10 000 €) 

2) Kehittämistoimenpiteet (maksimissaan 125 000 €, josta tuki enintään 80 % eli 100 000 €) 

Molemmissa tukimuodoissa 70 % tuesta maksetaan etukäteen. Kaikille muille toimialoille, paitsi 

maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely. Lisätietoja 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ 

 

Rahoitusasioissa yhteydenotto tarvittaessa omaan pankkiin. Finnveran takaus (jopa 80 %) pankin 

kautta asioidessa. 

 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
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Yrittäjän selviytymisohjeita 

 

Näistä ohjeista kukin yritys voi valita tarvitsemansa toimenpiteet. Pääsääntö = ennemmin nopeasti 

ja enemmän, kuin vähän ja myöhässä. 

 

Menojen pienentäminen vastaamaan alentuneita tuloja. 

- YT-menettely (lomautus) 

- Hankinnat seis 

- Kululeikkaukset 

Maksuvalmiuden varmistaminen 

- Varastoa rahaksi 

- Siltarahoitus omasta pankista (Finnveran takaus 80 %) 

- Verojen ja eläkemaksujen lykkäykset (ennakkoverojen pienennys ja siirto 3 kuukautta 

valtion päätöksellä) 

- Omaa pääomaa lisäävä rahoitus mm. sijoittajat = ei syö vakuutta vaan omistusosuutta 

Tiedonhankinta 

- Internet ja tiedotteet 

- Suorat yhteydenotot 

- Vertaistuki 

Tukien hakeminen 

- Poikkeustilanteen mukaiset väliaikaiset tuet työntekijämäärän mukaan, tämän tiedotteen 

sivut 2-4 

- Yrittäjän työttömyyskorvaus (jos tulot loppuneet/tippuneet, HUOM! tulorajat), KELA 

- Sairastuminen, sairauspäiväraha KELA 

Liikeideat 

- Uudet markkinat 

- Uusi palvelu/tuote 

- Uusi liikeidea 

Seinä vastassa? 

- Vältä konkurssi, jos mahdollista (yllä olevat vinkit ja yritysneuvonta) 

- Jos konkurssia ei voi uskottavasti välttää, älä ota uutta lainaa tai käytä henkilökohtaista 

omaisuutta vakuutena. Parempi aloittaa puhtaalta pöydältä uusi yritys. Siihen asti 

työttömyyskorvaus ja muu sosiaaliturva. 


