
Yksinyrittäjä
 ml. freelancer

(6 – 250 henkeä, 
ml. yrittäjät)

 
Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, heikki.kauppinen@muonio.fi, p. 0400 823 471

Elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153
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1) Yrittäjän työmarkkinatuki - TE-toimisto / KelaTuki

Yhteys-
henkilösi

Muoniossa

Yksilövalmentaja Annika Muotka, annika.muotka@muonio.fi, p. 040 187 8215
Projektityöntekijä Päivi Pohjolainen, paivi.pohjolainen@muonio.fi, 

p. 040 183 7763

Kuva: Antti Pietikäinen / Lapin materiaalipankkiMUONION KUNNAN PALVELUT YRITYKSILLE KORONAKRIISISSÄ
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Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.” (TEM 2.4.2020)
Yrittäjän päätoiminen työskentely päättyy TAI yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67€/kk (jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä
kohden).
Kaikilla yrittäjillä on oikeus tukeen yhtiömuodosta riippumatta.
Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, YEL-vakuutuksesta luopumista tai yrityksen lopettamistoimia.
Myöskään opinnot eivät estä oikeutta työttömyysturvaan.

Varmista, että tuen saantiedellytykset täyttyvät (yritystoiminnan väheneminen / päättyminen koronavirusepidemian vuoksi)..   
Suosi verkkopalvelua, täytä kaikki pyydetyt kohdat huolellisesti. Ilmoita yritystoimintasi muutokset mahdollisimman tarkasti.
Vaihtoehtoiset asiointitavat:   

Voit käydä asioimassa ajanvarauksella kunnantalolla VIRTU-pisteellä (Puthaanrannantie 15, alakerta). Ajan voit varata kunnan vaihteesta numerosta
0400 686 211 ma – pe klo 8.30 – 15.30.
Voit tulostaa työnhakijaksi ilmoittautumisen lomakkeen TAI hakea valmiiksi tulostettuja lomakkeita kunnantalolta teknisen toimiston eteisestä
(Puthaanrannantie 15b, arkisin 8.30-15.30). Huolehdithan itse lomakkeen toimittamisesta TE-toimistoon: Lapin TE-toimisto, Kirjaamo, PL 1000, 96101
Rovaniemi TAI kirjaamo.lappi(at)te-toimisto.fi TAI Fax (kirjaamo) (016) 319 650.

1) TYÖMARKKINATUKI YRITTÄJÄLLE, MIKÄLI YRITYSTOIMINTASI VÄHENEE TAI PÄÄTTYY KORONAVIRUSEPIDEMIASTA JOHTUVAN ÄKILLISEN
MARKKINAHÄIRIÖN VUOKSI
 
Edellytykset ja oikeus yrittäjän työmarkkinatukeen:

 
Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus
työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.
 
Yrittäjä, toimi näin!
1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, Koostetut ohjeet ilmoittautumisesta TE-toimiston sivuilla.:

 
 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/index.html
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Yrittäjien työmarkkinatukea varten tulee oma hakemuslomake / verkkohakemus. Seuraa Kelan tiedotusta, milloin etuutta voi hakea. Päivitämme
tiedon myös kunnan sivuille sivuille. Kelan tiedote 3.4.2020.
Työmarkkinatuen määrä on 33,66€/arkipäivä (brutto) ja siitä pidätetään veroa.

Yleisen asumistuen laskuri. 
Eläkkeensaajan asumistuen laskuri.

Kelan perustoimeentulotuki: jos taloudellinen tilanteesi on heikko, selvitä ensin oikeutesi Kelan toimeentulotukeen.
Perustoimeentulotuen laskuri Kelan sivuilla.  

Kunnan sosiaalitoimen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki: Kelan perustoimeentulotuki tulee olla haettuna ennen kunnan myöntämän
toimeentulotuen hakemista. Kelan päätös voi olla myönteinen tai kielteinen. Muonion kunnan sivut "Toimeentuloturva" .

 
2. Hae työmarkkinatukea Kelasta; yrittäjien työmarkkinatuki haetaan Kelasta.  

 
MUUT ETUUDET
Asumisen tuet: riippuen ruokakuntasi koostaa, asunnon sijaintikunnasta ja yhteisistä bruttotuloista, ruokakuntasi saattaa olla oikeutettu Kelan
asumistukeen. Asumistukea voi saada omistusasuntoon, vuokra-asuntoon, asumisoikeusasuntoon tai osaomistusasuntoon. 

 
Toimeentulotuet:

 
 LINKKEJÄ:

Kela ajankohtaista koronatilanteesta henkilöasiakkaille
Kela työttömyysturva koronatilanteessa
TE-toimisto ajankohtaista 
Työ- ja elinkeinoministeriö kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien työttömyysturvasta

https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication?&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/aelaskenta_app/AELaskentaApplication?&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/Toimeentulotuen_internetlaskenta/alku.faces
https://www.muonio.fi/sosiaali-ja-terveys/aikuissosiaalityo/toimeentuloturva.html
https://www.kela.fi/korona
https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/index.html
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan
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Yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
Kyseessä on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. 
Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä, koronavirusepidemian aiheuttama, heikentynyt taloudellinen tilanne ja
liikevaihdon alenema. 
Tuki on harkinnanvarainen.ja sitä ei voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä tai jos yrityksellä on verovelkoja.
Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
Yrittäjällä on aikomus jatkaa yritystoimintaa koronavirusepidemian jälkeen.

2) MUONION KUNNAN MYÖNTÄMÄ TOIMINTATUKI YKSINYRITTÄJÄLLE
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjän tukea voi saada
yrityksen laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä
kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa
palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi.
 
Edellytykset ja oikeus yksinyrittäjän toimintatukeen:

 
 Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvausluontoinen. Yhdelle yrittäjälle voidaan myöntää vain yksi toimintatuki (ei siis mahdollista hakea jokaiseen
liitännäiselinkeinoon erikseen). Tukea haetaan kirjallisesti yrityksen kotikunnasta (YTJ:n mukainen kotipaikka).
 
TUKEA EI VOI VIELÄ HAKEA! PYRIMME AVAAMAAN HAKULOMAKKEEN JA TARKEMMAT HAKUOHJEET VIIKON 16 AIKANA. TIEDOTAMME TÄSTÄ
ENSISIJAISESTI KUNNAN VERKKOSIVUILLA OSOITTEESSA WWW.MUONIO.FI/KORONAVIRUS/YRITYSTEN-KORONASIVU
 

https://www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu.html
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Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:,
 joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (ml. yrittäjät)
joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä, yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa
jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

HUOM! ELY-keskusten myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De
minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

3) ELY-KESKUKSEN RAHOITUS PIENYRITYKSILLE KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASSA POIKKEUSTILANTEESSA
Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä
työllistämiseen. 
 
Edellytykset ja oikeus ELY-keskuksen rahoituksiin:

 

 
Avustusta myönnetään:
1) tilanneanalyysin tekemiseen (avustuksen määräksi esitetään enintään 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista, avustuksen
määrä on kuitenkin enintään 10 000 euroa)
2) kehittämistoimenpiteisiin (.avustuksen määräksi esitetään enintään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.avustuksen
määrä voi olla enintään 100 000 euroa, suhteutettuna yrityksen toiminnan laajuuteen), 
 
Avustusta voi hakea yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos yritys on hakenut avustusta
tilanneanalyysin tekemiseen, voi hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevan hakemuksen
jättämisestä. Avustusta haetaan ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.
 
Tutustu tukimuotoon ja hakuohjeisiin: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
 
 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus;jsessionid=4E06BECD7EA41323BEB84612A606476A?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253
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Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää. 
Yrityksessä työskentelee hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa sisältäen
yrittäjän ja yrittäjät.
Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.
Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset.
Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä.

HUOM! ELY-keskusten myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De
minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

4) BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS PK- JA MIDCAPYRITYKSILLE KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASSA POIKKEUSTILANTEESSA
Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta rahoituksella ei korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. 
 
Edellytykset ja oikeus Business Finlandin rahoituksiin:

 
Rahoitusta myönnetään:
 1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä
kokonaiskustannuksista. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).
2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä
kokonaiskustannuksista. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).
 
Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran,
poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman
esiselvitysprojektia. Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa. 
 
Tutustu tukimuotoon ja hakuohjeisiin:  https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
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5) FINNVERAN JA PANKKIEN LAINA- JA TAKAUSJÄRJESTELYT KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASSA POIKKEUSTILANTEESSA
 
Ota yhteyttä omaan pankkiisi:
Jos yritys on tai yrittäjä itse on henkilökohtaisesti tilapäisesti talousvaikeuksissa, kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen
rahoittajiin. Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio
tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. (TEM 8.6.2020)
 
Finnveran lainatakauspalvelut ja käyttöpääoma:
Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. 
Finnveran on katettava maksuilla osuutensa takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia.
Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja
valtiontuen säännöt. Finnvera ei voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla. Finnvera takaa pk-yritysten käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti
alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella:
 
1.Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Finnveran takausosuus on enintään
80 %.Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina.
Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.
2.Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki 
hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.
3.Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran
alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen.  Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu. 
 
Huom! Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta
 
Tutustu rahoituspalveluihin ja hakuohjeisiin: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
 
 

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille


päivitä omat strategiasi ja toimintatapasai
tuotteista
päivitä markkinointi- ja myyntisuunnitelmaasi sekä jakelukanaviasi (digi)
päivitä osaamistasi ja henkilöstösi osaamista
varaudu siihen, miten saat nopeasti henkilökunnan takaisin töihin
huolehdi omasta ja henkilökuntasi hyvinvoinnista!

 MUITA VINKKEJÄ YRITTÄJILLE KORONAKRIISIN AIHEUTTAMASSA POIKKEUSTILANTEESSA
 

Selvitä onko yrityksessäsi kuluja supistettavissa. Karsi kuluja, sovi maksujärjestelyistä.
Ota yhteys tärkeimpiin asiakkaisiisi ja yrityskumppaneihin. Viesti ja neuvottele. Pidä asiakkaat tietoisina, missä mennään.
Verohallinto helpottaa toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3.  alkaen OmaVerosta
esim. ennakkoverojen osalta.
Ota yhteys yrityksesi rahoittajiin kuten pankkiin ja neuvottele tarvittaessa lainojesi maksuerien siirrosta. Näin varmistat
Hyödynnä julkisia tähän tilanteeseen tarjottuja tukipalveluja, joita tarjoavat mm. Finnvera, Business Finlandin, Lapin ELY-keskus, Muonion kunta ja
KELA. ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista 
kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti 
siten, että palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30 euroa + alv/konsultointipäivä.
Varaudu tulevaan ja valmistaudu koronan jälkeiseen aikaa, siihen kun asiakkaasi palaavat:
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http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/muutoksia-yritysten-kehittamispalveluihin-koronavirusepidemian-vuoksi
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/muutoksia-yritysten-kehittamispalveluihin-koronavirusepidemian-vuoksi
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/muutoksia-yritysten-kehittamispalveluihin-koronavirusepidemian-vuoksi
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Muonion kunnan yksiköt aikaistavat mahdollisuuksien mukaan tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
Muonion kunnan hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaa paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.
Hankintoja pyritään valmistelemaan aktiivisesti, yhdessä erimerkiksi etämarkkinavuoropuhelun avulla.
Hankintapäätökset ja tilaukset tehdään mahdollisimman nopeasti ja ketterästi.
Maksuprosesseissa ollaan tehokkaita
Pienhankintaprosessit ovat joustavia
Muonion kunta suhtautuu joustavasti maksusuunnitelmista ja määräaikajärjestelyistä sopimiseen.
Elinkeinopalvelujen koko henkilöstö on käytettävissä ensisijaisesti yritysten tukena rahoitus- ja ongelmatilanneratkaisujen löytämisessä.
Elinkeinopalvelut järjestävät yhdessä yhteistyöverkoston ja kumppaneiden kanssa mm. maksuttomia yrityksille suunnattuja ajankohtaisia koulutuksia,
virtuaalisia etäkahviloita ym. ja jakavat ajankohtaista tietoa alueen yrityksille.
Muonion kunta vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan ostoksia tehdessään.

 MUONION KUNNAN LUPAUS YRITTÄJILLE KORONAKRIISIN AIHEUTTAMASSA POIKKEUSTILANTEESSA
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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 OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN!
 

Elinkeinoasiamies
Heikki Kauppinen
0400 823 471
heikki.kauppinen@muonio.fi
(ml. maa- ja porotalous)
 

Elinkeinokoordinaattori
Kaisa Kylä-Kaila
040 489 5153
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
 

Yritysneuvoja
Ari Saarela
p. 040 6314433
info@lappiconsulting.fi
 

Tunturi-Lapin Kehitys
Veli-Matti Hettula
p. 040 6314433
veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi 
 

Työ- ja yksilövalmentaja
Annika Muotka
040 187 8215
annika.muotka@muonio.fi 

Projektityöntekijä 
Päivi Pohjolainen
040 183 7763
paivi.pohjolainen@muonio.fi
 

Sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi
040 489 5152
(virka-aikana ma-pe 8.30-15.00)
paivi.vuollo-uusisalmi@muonio.fii
 

Hallintojohtaja 
Katri Rantakokko
040 185 5454
katri.rantakokko@muonio.fi
 

Yritysneuvonta ja -rahoitus

Työllisyysasiat ToimeentuloturvaTyöllisyysasiat

Kunnan hankinnat, 
maksusuunnitelmat

Olemme koonneet ajankohtaista tietoa yrityksille kunnan verkkosivuille
www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu , tutustu sivuihin ja ota sieltä vinkit talteen.

Olemme yrittäjien apuna ja tukena myös koronakriisin aiheuttamien vaikeuksien selättämisessä ja
ratkaisujen etsimisessä. Ethän epäröi olla meihin yhteydessä!


