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17.3.2020 Muonion kunnan koronatiedote yrittäjille
Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi
Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan
ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut
yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi
poikkeusolot. Hallitus valmistelee toimenpiteitä myös yrittämisen arjen
helpottamiseen/yritystoiminnan turvaamiseen kriisin yli.
Hallituksen linjaukset
TEM
Työpaikkojen toimenpiteiden tarve kasvaa sen mukaan, miten koronavirus epidemia leviää.
Paniikkiin ei ole aihetta, mutta viruksen leviämisen uhka on siinä määrin vakava, että yritysten on
suositeltavaa päivittää omat varautumissuunnitelmansa. Yritystasolla on syytä ainakin keskustella
epidemian leviämisen vaikutuksista työn tekemiseen.
Koronavirus ja jo tehdyt sekä tulevat matkustuskiellot sekä ihmisten liikkumisen rajoittaminen
vaikuttavat luonnollisesti myös elinkeino- ja matkailuelämään. Koska monet lentoyhtiöt
keskeyttävät/ovat keskeyttäneet lentonsa, useat maat rajoittavat liikkumista ja maahanpääsyä
sekä Schengen -alueelle pääsyä suunnitellaan rajoitettavan, vaikuttaa se matkailijoiden (ja
työntekijöiden) kotiin pääsyyn ja tänne tuloon. Tästä syystä jokaisen yrityksen kannattaa miettiä
millä tavalla tulevien päivien ja viikkojen toiminta sekä loppusesonki viedään loppuun. Myös jos
Muonioon saapuu paljon kotimaisia ”koronapakolaisia” ja sairaustapauksia ilmenee, saattaa
kunnan terveydenhoitokyky haavoittua.
Tästä kaikesta tulee väistämättä taloudellista tappiota. Mutta yritetään käyttää ”vapautuva” aika
tulevan suunnitteluun, jotta olemme entistä vahvempia ja iskukykyisempiä epidemian päätyttyä.
Muonion kunta, Muonion Matkailu ry ja Tunturi-Lapin Kehitys seuraavat koronavirusepidemian
vaikutuksia Muonion alueen elinkeinoelämään ja matkailuun. Keräämme ja välitämme tietoa,
koulutuksia ja hyödyllisiä linkkejä koronaviruksesta ja sen vaikutuksista. Ethän epäröi olla
yhteydessä meihin! Pyrimme tukemaan kaikin keinoin alueen yrityksiä, jotta alue selviytyy
epidemian aiheuttamista vaikeuksista mahdollisimman pienin negatiivisin seurauksin.
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Eri tahojen tukimuodot kriisitilanteesta selviytymiseen
Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla.
Business Finland auttaa yrityksiä koronavirusepidemian aikana. Rahoitusta voi hakea normaalisti,
rahoitusta myönnetään normaalisti ja rahoitusta myös maksetaan normaalisti. Business Finland
suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja
hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa.
Finnvera auttaa yritysten kriisitilanteissa ja tarjoaa mm. takauksia käyttöpääomatarpeisiin.
Suomen Yrittäjien tiedote kehottaa olemaan heti aktiivinen rahoituksen hakemisessa!
Mahdollisten koronavirusepidemian aiheuttamien negatiivisten vaikutuksen ja seurausten
minimointi sekä ennakointi on ensisijaisen tärkeää. Suomen Yrittäjät ovat selvittäneet eri pankkien
suhtautumista esim. lainojen takaisinmaksujärjestelyihin.
Verohallinto tukee yrityksiä poikkeuksellisessa tilanteessa. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea
lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä
syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia,
voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta
OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.
Sekes, Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto ja SUK ovat ryhtyneet yhteistyöhön koronakriisin
hoitamisessa.
Yrittäjiä kehotetaan olemaan välittömästi yhteydessä ensisijaisesti omaan pankkiinsa, mikäli
ilmenee tarvetta taloustoimenpiteille!

Koulutuksia ja webinaareja
Korona-virus ja sen yritysvaikutukset Tunturi-Lapissa -virtuaalinen aamukahvitilaisuus ke 18.3
klo 08.00-09.00.
Aamukahvitilaisuudessa paikalla on liuta asiantuntijoita, keille voi osoittaa kysymyksiä.
Enontekiö-Muonio perusterveydenhuollon johtava lääkäri, Teemu Taulavuori
Tartuntatautien vastaava lääkäri, Sirpa Pajunen
Suomen yrittäjien asiantuntija, OTM- Atte Rytkönen
Asianajotoimisto Karvo&Mella, asianajaja, varatuomari Juhani Karvo, & asianajaja, varatuomari
Timo Mella
Liity Skype-kokoukseen
Tietoisku: Kaikki koronasta yrittäjälle
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Webinaarit järjestettiin Suomen Yrittäjien toimesta viime viikolla. Tietoiskuista saat vastauksen
moneen eri kysymykseen koronatilanteeseen liittyen yrittäjän näkökulmasta. Mitä yrittäjän pitää
tietää koronaviruksen vaikutuksista työsuhteisiin ja yritystoimintaan? Miten työpaikoilla on syytä
varautua koronaviruksen etenemiseen? Miten työpaikalla kannattaa toimia, jos työntekijä epäilee
saaneensa koronavirustartunnan? Millaisia etätyökäytäntöjä yrityksessä voidaan ottaa käyttöön ja
mikä on suositeltavaa? Korvaako Kela?
Webinaarien tallenteet pääset katsomaan tästä .
Business Finlandin webinaaritallenne koronaviruksen vaikutuksista yritysten liiketoimintaan
Webinaari on järjestetty Team Finland -verkoston yhteistyönä 25.2.2020. Webinaarin
esitysaineisto.
Yhteystietosi Muoniossa:
Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, heikki.kauppinen@muonio.fi
Muonion Matkailu ry, matkailupäällikkö Nina Vesterinen, nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi
Tunturi-Lapin Kehitys ry, toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula, velimatti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Lisäksi neuvontapalveluita tarjoavat mm.:
Suomen Yrittäjät ry
Yritys-Suomen Talousapu
Hyödyllisiä linkkejä












Suomen Yrittäjät: Kaikki koronasta yrittäjälle!
Työterveyslaitoksen toimintaohje yrityksille koronavirusepidemiaan varautumiseksi.
Keskuskauppakamarin ohjeet yrityksille ja organisaatioille liittyen koronavirukseen ja sen
mahdollisesti aiheuttamiin poikkeustilanteisiin.
MARA:n hyötytietoa yrityksille liittyen mm. työn vähenemiseen.
Suomen Yrittäjät, tietoa yritysvakuutuksen korvauksista.
Ulkoministeriön usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta.
THL – ajankohtaista koronaviruksesta.
Business Finlandin tietoa koronaviruksesta yrityksille.
Viranomaistietoa koronaviruksesta.
Euroopan komission sivusto koronaviruksen vaikutuksesta talouteen.
WHO
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