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Muonion kunnan koronavirustiedote kuntalaisille 

Julkaistu 15.4.2020 klo 21:00. 

 

Tilannekuva Suomessa, Lapissa ja Muoniossa 

THL:n mukaan Suomessa on todettu 3 237 varmennettua tartuntaa (THL 15.4. klo 12) ja kuolleita on 
72 (THL 15.4. klo 15.45).  

Lapissa on todettu 136 varmistettua tartuntaa, mutta THL:n mukaan tartuntoja on todennäköisesti 
enemmän. (14.4. klo 13.30). Tästä THL:n koronakarttasovelluksesta voi seurata tautitapausten määriä 
kuntatasolla. Tartuntojen määriä kunnittain ei julkaista, mikäli määrä on alle viiden (5). 

 

Toimintatuki yksinyrittäjille 

Kunnan myöntämää toimintatukea yksinyrittäjälle voi hakea 16.4.2020 alkaen 

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 €:n suuruista kertamaksuna myönnettävää toimintatukea kunnalta 
16.4.2020 alkaen koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta selviytymiseen. 
Tukea haetaan sähköisesti www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu yrityksen kotikunnasta 
(YTJ:n mukainen kotipaikka). Tukihakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukia myönnetään 
kunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa. 

Kuka tukea voi hakea? 

 Olet yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä; sinulla ei 
ole palkattua työvoimaa ml. freelanceryrittäjät ja kevytyrittäjät. 

 Yritykselläsi on merkittävä, koronavirusepidemian aiheuttama, heikentynyt taloudellinen 
tilanne ja 30 % liikevaihdon alenema 16.3.2020 jälkeen.  

 Yritykselläsi on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Mikäli yksinyrittäjällä on 
verovelkaa, tulee sinulla olla verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. 

 Sinulla on aikomus jatkaa yritystoimintaa koronavirusepidemian jälkeen. 

 

Tutustu tuen hakemiseen, myöntämiseen ja käyttöön liittyviin ehtoihin ja hakuohjeisiin Muonion 
kunnan koronasivulta. Sähköinen hakulomake avataan 16.4.2020 klo 12.00 mennessä. 

 

Yksinyrittäjän toimintatukeen liittyen pidetään virtuaalisia infotilaisuuksia tulevien päivien aikana 
seuraavasti: 

 torstai 16.4.2020 klo 17.00, osallistu tämän linkin kautta 

 maanantai 20.4.2020 klo 17.00, osallistu tämän linkin kautta 

 keskiviikko 22.4.2020 klo 17.00, osallistu tämän linkin kautta 

 perjantai 24.4.2020 klo 17.00, osallistu tämän linkin kautta 

https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
http://www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu
http://www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu
http://www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkwNTU5MzItNzdlNS00NmU2LTkzMTktZGMyODU1YzdhOTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%22cea2b85c-55bc-44c2-b289-4dea6cfb9114%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQyZTg5MzgtYjI5ZS00ODg4LWE2ZjUtODJiNjA0NTdhNzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%22cea2b85c-55bc-44c2-b289-4dea6cfb9114%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZlMTQ5ZWMtMTc5ZC00ODU1LWJhNzUtYzYzZmZjNGE5NTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%22cea2b85c-55bc-44c2-b289-4dea6cfb9114%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNjMmU0OTktZTJlYS00N2I4LTg2YjctYmUxOTg1ZjU2MTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%22cea2b85c-55bc-44c2-b289-4dea6cfb9114%22%7d
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Yhteyshenkilösi Muonion kunnassa tukeen ja tuen hakemiseen liittyvissä asioissa on ensisijaisesti 
elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, 040 489 5153. 

Tutustu Muonion kunnan yritysneuvontapalveluihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.4.2020 Laura Enbuska-Mäki 
kunnanjohtaja 
0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi  
 

 

Lisätietoja Muonion kunnan palveluista poikkeustilan aikana: 

Muonion koronasivu 

Aikaisemmat tiedotteet kuntalaisille 

Ajantasainen reittitieto 

Toimintaohjeita ja apua muoniolaisille yrityksille 

Muonion alueen yritysten palvelutarjonta 

Tietoa henkilöille ja yrittäjille, joiden työsuhteeseen korona vaikuttaa 

Kysy koronasta, me vastaamme! 

Tärkeitä yhteystietoja 

 

 

mailto:kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
https://www.muonio.fi/media/ahallinto/ajankohtaista/yritysneuvonta-koronatilanteessa_9.4.2020.pdf
https://www.muonio.fi/media/ahallinto/ajankohtaista/yritysneuvonta-koronatilanteessa_9.4.2020.pdf
mailto:laura.enbuska-maki@muonio.fi
https://www.muonio.fi/koronavirus.html
https://www.muonio.fi/koronavirus/koronavirus.html
https://www.muonio.fi/koronavirus/ulkoilureitit.html
https://www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu.html
https://www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu/palvelujaan-tarjoavat-yritykset-muoniossa
https://www.muonio.fi/koronavirus/tietoa-tyonhakijoille.html
https://www.muonio.fi/koronavirus/koronavirus-qa.html
https://www.muonio.fi/koronavirus/yhteystietoja.html

