Hallitus turvaa ihmisten terveyttä,
toimeentuloa, työpaikkoja
ja yritysten rahoituksen
Hallituksen tiedotustilaisuus
20.3.2020

Hallitus tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
TURVATAAN IHMISTEN TERVEYS
Terveydenhuollon ja testaamisen vaatima rahoitus lisätalousarviossa 250 miljoonaa euroa

TYÖPAIKKOJEN SÄILYMISTÄ JA
YRITYSTEN MAKSUVALMIUTTA
TURVAAVAT TOIMET
Hallituksen toimia 200 milj. €(ltae)
Sekä toimia yhteistyössä
keskuspankin ja rahoituslaitosten
kanssa
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IHMISTEN TOIMEENTULOA
TURVAAVAT TOIMET
Yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen
kanssa

Työpaikkojen ja yritysten turvaaminen
– Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Suomen
Pankki,
yritystodistukset

1 mrd.

Luottolaitosten
pääomavaatimusten
laskeminen, Fiva

30 mrd.

Valtion
eläkerahasto,
yritystodistukset

1 mrd.
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Finnveran
valtuudet

+10 mrd.

Työeläkemaksualennus
Verojen ja
TyEL-maksujen
lykkäykset

3–4,5 mrd.

TyELtakaisinlainausten
helpottaminen

910 milj.

BF ja ELY:t,
suorat
avustukset

+200 milj.

Kaikkien toimijoiden kokonaisuus lähes 50 mrd. €

Hallituksen toimet
yhteensä noin

15 mrd. €

Ihmisten toimeentulon turvaaminen
• Työttömyysturvan omavastuuaika poistuu niin lomautuksissa kuin
irtisanomisissa
• Yrittäjät yritysmuodosta riippumatta (ml. yksinyrittäjät
ja freelancerit) saavat oikeuden työttömyyspäivärahaan
• YT- ja lomautusilmoitusaika lyhenee viiteen päivään
• Lomautusoikeus myös määräaikaisiin työsopimuksiin
• Toimet koskevat kaikki yrityksiä
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Toimenpiteet vaiheittain
Välittömästi toteutettavat toimet
1.

Lisätalousarvion pikaiset määrärahat sosiaali- ja terveysministeriölle sekä yritysrahoitukseen

2.

Muut yritysrahoituksen toimenpiteet

3.

Työmarkkinajärjestöjen esityksiin pohjautuvat toimet

Seuraavassa vaiheessa tehtävät toimet
4.

Kuntatalouden vahvistaminen

5.

Kehysriihessä linjattavat taloutta vahvistavat toimet

6.

Rakenteelliset uudistukset julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi
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Yritysten koronatuet:
Finnvera takaa, pankit jakaa
Finnveran pk-yritysten rahoitus (lainat, takaukset) = 12 mrd. euroa
Ohituskaista vuoden 2020 loppuun:
1.

Business Finlandin rahoituspalvelut (ml. matkailu, luovat alat,
alihankintaketjut) = 150 miljoonaa euroa

2.

Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen

3.

Ely-keskusten kehittämishankkeet (de minimis) = yht. 50 miljoonaa euroa

4.

Yrittäjän jaksaminen ja Talousneuvonta = yht 0,5 miljoonaa euroa.

5.

Yritysten TyEL takaisinlainausta helpotetaan = Finnveran 80 % takaus
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Tavoite: mahdollisimman moni yrittäjä selviäisi
koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista
• Rahoitusta ennen muuta eniten kärsiville toimialoille, valmisteilla selkeä
sapluuna yrittäjän avuksi ja tueksi
• Ensi viikolla jokaiselle yrittäjälle tiedossa, miten menetellä
• Business Finland tekee ensimmäiset rahoituspäätökset tänään 20.3.
• Tavoitteena, että Ely avaa rahoitushaun ensi viikon alussa.
• Yrittäjä: ota ensimmäiseksi yhteyttä pankkiisi tai rahoittajaasi. Pankeilla on
valmius sopia esimerkiksi lyhennysvapaista ja maksuaikajoustoista. Pankit
osaavat ohjata sinua eteenpäin.
Seuraavaksi: Yritysrahoituksen kolmas aalto (valmisteilla), keskiössä
yritysten vakavaraisuutta tukevat toimet sekä erityistuet pien- ja pk-yrityksille
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