
YRITTÄJÄ
Itä-Lapin

Näistä vinkeistä apua

Korona-virusepidemiasta selviämiseen!

Neuvottele ja selvitä kaikille veroille ja maksuille maksuaikajoustot

Ota yhteys pankkiin ja neuvottele yritysten sekä henkilökohtaisten lainojen

takaisinmaksuaikojen pidentämistä

Selvitä aina etukäteen tulevan kuukauden menot ja tulot. Mieti, missä voit menojasi

pienentää ja mahdollisesti poistaa sekä miten voit kehittää lisää tuloja

Neuvottele juoksevien kulujen, kuten liiketilan vuokra- ja sähkömaksujen

lykkäämisestä tai maksuajan pidentämisestä

Älä ota pikavippejä!

Älä laske YEL:iä!

Yrittäjällä on oikeus asumistukeen ja perustoimeentulotukeen, voit hakea 

tukea osoitteesta kela.fi

Voit alentaa ennakkoveroasi osoitteessa omavero.fi

YKSINYRITTÄJÄLLE

MAA-, PORO- JA PUUTARHATILAT

SEKÄ KALASTAJAT

YRITYSTEN KUSTANNUSTUKI

FINNVERASTA VOIT SAADA TAKAUKSIA 

JA LYHENNYSVAPAITA

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄKUNTIEN OHJEETITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ

businessfinland.fi

ely-keskus.fi

finnvera.fi

suomi.fi

tem.fi

te-palvelut.fi

vero.fi

yrittajat.fi

Dina Solatie

Johtaja

p. 040 354 8370

etunimi.sukunimi@italappi.fi

italappi.fi

kemijarvi.fi

pelkosenniemi.fi

posio.fi

salla.fi

savukoski.fi

Me olemme täällä sinua varten!

KEMIJÄRVI

JARI PALONIEMI

Toimitusjohtaja
p. 040 592 7294
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

PELKOSENNIEMI

MIKA TENHUNEN

Elinkeinokoordinaattori
p. 040 195 0488
etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

POSIO

VELI-MATTI RUOTSALAINEN

Elinkeinokoordinaattori
p. 040 801 2205
etunimi.sukunimi@posio.fi

SALLA

RISTO PÖYLIÖ

Yritysasiantuntija
p. 040 486 8819
etunimi.sukunimi@salla.fi

SAVUKOSKI

FOREST IN -HANKE

EEVA-MARIA MAIJALA

JARI POLVI

Elinkeino-maaseutupäällikkö
p. 040 179 0955
etunimi.sukunimi@savukoski.fi

Projektipäällikkö
p. 040 734 4152
etunimi.sukunimi@italappi.fi

Voit ottaa kehen tahansa meistä yhteyttä -  myös kuntarajojen yli.  
Kaikki elinkeinotoimen yhteyshenkilöt löydät kuntien verkkosivuilta!

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista ja se on ollut kannattavaa ja korona

-pandemiasta johtuen yrityksen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt. Päätoimisella

yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai

joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on

aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000

euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Klikkaa kuntakohtaisiin ohjeistuksiin alta.

Kustannustukea voi hakea Valtionkonttorista 7.7.-31.8.2020. 

Katso tuen piiriin kuuluvat toimialat, tarkemmat tiedot tuesta sekä 

ohjeet tuen hakemiseen alla olevasta linkistä.

Yrityksen tukikauden (huhtikuun 2020 liikevaihto TAI keskimääräinen kuukausikohtainen

liikevaihto tilikaudelta 1.4.-31.5.2020) liikevaihtoa verrataan vertailukauden liikevaihtoon. Tukeen

vaikuttavat sekä kiinteät kustannukset että palkkakustannukset tukikaudella.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi

koronaviruksen vuoksi, ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. 

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä. 

Yrityksen kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Tukea voi saada enintään 500 000 €. 

Kuitenkin yritykselle myönnettävän tuen tulee olla vähintään 2 000 €, jotta se maksetaan.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen

nähden. Liikevaihdon vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo.

Mikäli yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on 

vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.

Jos sinulla on Finnveran takaus lainallesi tai lainaa Finnverasta, on sinulla mahdollisuus saada

 6 kuukautta lyhennysvapaata. Lisäksi Finnvera tarjoaa alku-, pk- ja Finnvera-takauksia

käyttöpääomatarpeisiin.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään 3 vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta

toimineille. Finnvera-takaus sopii tilanteisiin, joissa lainantarve on niin suuri, ettei alku- tai pk

-takaus tule kyseeseen.

KEMIJÄRVEN

OHJEET

Kysymyksiin vastaa 

Tytti Tuominen arkisin 

klo 8-16 (p. 040 186 9372).

PELKOSENNIEMEN

OHJEET

Kysymyksiin vastaa arkisin 
 Mikko Talikainen klo 8-16

(p. 040 483 9818).

POSION

OHJEET

MAA-, PORO- 

JA PUUTARHATILOJEN

VÄLIAIKAISEN 

TUEN HAKU

KALATALOUDEN

VÄLIAIKAISEN 

TUEN HAKU

LUE LISÄÄ

TUISTA

 Kysymyksiin vastaa 

Veli-Matti Ruotsalainen

 24/7 (p. 040 801 2205).

SALLAN

OHJEET

SAVUKOSKEN

OHJEET

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Kysymyksiin vastaa

 Risto Pöyliö arkisin klo 8-16

(p. 040 486 8819).

Kysymyksiin vastaa

Eeva-Maria Maijala arkisin

klo 8-16 (p. 040 179 0955).

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta valtionapua (2 000 € / yritys) koronaviruksen aiheuttamiin

vaikeuksiin.  Kertakorvauksena myönnettävä avustus on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin,

yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustusta myönnettäessä yritystoiminnasta

aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Maaseudun mikroyrittäjät voivat nyt hakea kriisitukea korona-virusepidemiasta aiheutuneisiin

talousvaikeuksiin. Tukea voidaan myöntää enintään 10 000 €. Tuen saaminen ei edellytä

kehittämistoimia eikä sillä ole takaisinmaksuvelvoitteita. Tukea voidaan käyttää yritystoiminnan

jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.
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