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Valtioneuvostolle 
 

Yrittäjien ehdotus seuraavaksi rahoitus- ja tukipaketiksi 

Koronaviruksen aiheuttama kriisi koettelee tällä hetkellä ennenkokematto-

malla voimalla suomalaisia pk-yrityksiä. Tilanne on kriisiytymässä nopeasti 

eikä hallituksen julkistama, lainoihin ja Finnveran takuuksiin pääosin perus-

tuva rahoitus valu riittävän nopeasti yrityksiin – ja varsinkaan sellaisiin, 

joissa tarve on suurin. Eduskunnan linjaama miljardin euron suora tuki Bu-

siness Finlandin, Ely-keskusten ja kuntien kautta on erittäin tärkeä lisä. Se 

auttaa monia jonkin matkaa, mutta ilman lisätoimia suuri konkurssiaalto on 

väistämätön. 

Yrittäjät jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurimpana ja kriisistä kärsiviä 

pk-yrityksiä, myös yksinyrittäjiä, laajalti edustavana järjestönä kiittää jo teh-

dyistä toimenpiteistä ja esittää harkittavaksi viimeistään kehysriihessä seu-

raavia lisätoimia turvaamaan yritysten rahoitus sekä estämään kassakrii-

sejä ja konkursseja: 

A. Suoran tuen lisääminen 

1. Valtion ja työeläkeyhtiöiden pitää ottaa kantaakseen työnantajan 

sosiaalivakuutusmaksut 1.4. alkaen kahden kuukauden ajaksi. Vai-

kutus olisi noin 1,4 miljardia kuukaudessa eli yhteensä 2,8 miljardia. 

2. Valtio ottaa vastuulleen yrittäjien YEL- ja MyEL-maksut 1.4. alkaen 

kuuden kuukauden ajaksi, jotta yrittäjien rahat eivät lopu eikä sosi-

aaliturva romahda. YEL-vakuutettuja on 207 000 ja MyEL-vakuutet-

tuja 57 000. 2018 yrittäjät maksoivat YEL-maksuja vajaat 1,1 miljar-

dia ja MyEL-maksuja 2019 175 miljoonaa euroa. Valtio maksaa jo 

nyt YEL- ja MyEL-järjestelmien kuluista huomattavan osan. Eläke-

maksutuki yrittäjille maksaisi valtiolle noin 105 miljoonaa kuukau-

dessa. YEL-maksujen osuus on noin 90 miljoonaa ja MyEL-maksu-

jen noin 15 miljoonaa euroa. Puolen vuoden tuki maksaisi noin 630 

miljoonaa euroa. 

3. Valtio lisää Business Finlandin, Ely-keskusten ja kuntien kautta jaet-

tavan suoran tuen määrän kahteen miljardiin euroon nopeasti, ja 

auttaa sillä tavalla apua eniten tarvitsevia yrityksiä välttämään kas-

sakriisin ja konkurssin. Lisätuki ohjataan tarpeen mukaan sen kana-

van kautta, jossa kysyntää on eniten. 
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B. Muut rahoitustoimenpiteet 

 
4. Valtio palauttaa alkuvuonna ja viime vuonna maksetut oma-aloittei-

set verot (arvonlisävero ja työnantajasuoritukset) ja ennakkoverot 

hakemuksesta yritysten käyttöpääoman vahvistamiseksi. Verojen 

koroton maksunlykkäysaika on yksi vuosi.  

5. Laajennetaan määräaikaisesti kotitalousvähennystä. 

6. Uudistetaan Finnveran rahoituksen pelisääntöjä niin, että akuutissa 

tilanteessa rahoituksen saanti ei saa määräytyä toimialan mukaan. 

Toimialaluokitukset eivät kerro yrityksen rahoitusongelmasta. Esi-

merkiksi rakennussektorilla on paljon yrityksiä, jotka toimivat pit-

kissä alihankintaketjuissa.  

7. Finnvera avaa takaustuotteitaan vaihtoehtoisten käyttöpääomara-

hoituskanavien käyttöön. Nämä palvelevat pankkirahoituksen ulko-

puolisia toimijoita. Nämä palvelut ovat myös pankkien vastaavia hel-

pompia ja nopeampia. Samalla voidaan lisätä ja monipuolistaa ra-

hoituskanavia. 

8. TE-toimistoja ohjeistetaan suhtautumaan myönteisesti starttira-

hayrittäjien maksujaksojen pidentämiseen ja jatkamiseen, jotta var-

mistetaan aloittavan yrittäjän yritystoiminnan jatkuvuus. Tätä varten 

vahvistetaan starttirahojen resursointia.    

9. Julkisten vuokranantajien (valtio, kunnat, niiden yhtiöt, Metsähallitus 

ja työeläkeyhtiöt) pitää alentaa vuokriaan oma-aloitteisesti vähin-

tään kolmen kuukauden määräajaksi ja jättää ne perimättä aloilla, 

joiden toiminta ovat viranomaisratkaisuin pysäytetty. Hallitus vetoaa 

suuriin kiinteistöyhtiöihin, että ne alentavat määräajaksi kauppakes-

kusten vuokratasoa sekä joustavoittavat aukioloehtoja. 

10. Valtion ja kuntien pitää toteuttaa julkisia hankintojaan etupainottei-

sesti, mikä turvaa monen yrityksen toimintaa ja pitää markkinan elä-

vänä kriisin yli.  

C. Pikaiset lainsäädäntömuutokset 

11. Säädetään korkokatto yrityksille tarjottaville pikavipeille. Yritykset ja 

yrittäjät saavat jatkuvasti yhteydenottoja pikavippien tarjoajilta puhe-

limitse, tekstiviestitse, sähköpostitse ja postitse sekä robottipuhe-

luin, joissa pikavippejä tarjotaan viittaamalla nimenomaisesti 
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koronakriisiin. Yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet viimeisen 

kahden viikon aikana. 

12. Säädetään perintäkuluille pikavauhtia euromääräiset ylärajat yritys-

perinnässä. 

13. Konkurssilainsäädäntöä muutetaan kriisin ajaksi niin, että verojen 

tai julkisten maksujen maksamattomuuden perusteella yritystä ei 

voida hakea konkurssiin siltä osin kuin maksukyvyttömyys tai erään-

tyneen velan laiminlyönti on aiheutunut koronakriisistä. 

14. Muutetaan lainsäädäntöä niin, että yrityssaneerauslain nopeutettua 

menettelyä voidaan hyödyntää. Samalla on arvioitava, voitaisiinko 

velkajärjestelymenettely käynnistää nopeammin ja helpommin tilan-

teessa, jossa yrittäjä on joutunut lopettamaan liiketoimintansa ko-

ronaviruksen vuoksi. 

15. Varmistetaan, ettei yrityssaneeraus esty koronakriisin takia ja muu-

tetaan tarvittaessa lainsäädäntöä. On tullut viestiä, että yrityssanee-

rauslain 7 § 1 momentin 3. kohta estää yritysten pääsemisen yritys-

saneeraukseen koronaepidemian vuoksi. Tätä lainkohtaa on tulkittu 

varsin tiukasti siten, että yrityksellä pitää olla selkeä näkymä positii-

visesta kassavirrasta ja kannattavuudesta, jotta yrityssaneerausme-

nettely on voitu aloittaa. Nyt käsillä olevan kriisin yhteydessä on vai-

kea nähdä, että yritys pystyisi tällaista selvitystä esittämään kuin 

vasta loppuvuodesta.  

16. Muutetaan luottotietolakia siten, että pk-yritysten maksujen maksa-

mattomuuden perusteella yritykselle ei aiheudu maksuhäiriömerkin-

töjä siltä osin, kun laiminlyönti on aiheutunut koronaviruksesta. Tu-

lisi selvittää, voitaisiinko lainsäädäntöä muuttaa niin, että 1.4 -

31.12.2020 välisenä aikana maksuhäiriömerkinnän saaneiden yrittä-

jien ja yritysten luottotietomerkintöjen voimassaoloaikaa lyhenne-

tään tuntuvasti tai merkitään ”Korona-merkinnällä”. Selvitetään 

myös mahdollisuutta lyhentää yrittäjien ja yritysten maksuhäiriömer-

kintöjen tallennusaikoja. Jos velka on maksettu kokonaan tai sen 

peruste on lakannut olemasta, tulee merkintä poistaa rekisteristä 

nykyistä nopeammin. 


