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Kaikkialla jaetaan yrittäjille suunnattuja ohjeita: on erilaista rahoitusta, lainaa ja avustusta. 
Tietoa on niin paljon, että on vaikea ymmärtää mikä niistä on sopiva omalle yritykselle. 
 
Olemme koostaneet tähän tiivistetyn ohjeen.  

 
Tässä esitetyt mallit ovat kaikki luonteeltaan avustuksia, 
ja niitä ei tarvitse maksaa takaisin.  
 
Avustuksia kannattaa ja pitää hakea, jos koronaviruksen vuoksi yrityksesi toiminta on 
tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa, mutta haluat uudistaa yritystäsi ja vahvistamaan 
omaa ja henkilöstön osaamista. 
 
Avustusohjeet on jaettu seuraavasti: 
 
1. Yksinyrittäjät 
2. Pienyritys 2-5 henkeä 
3. PK- yritys yli 6 henkeä 
 
Älä epäröi hakea apua ja tukea nyt. Vielä koittaa aika jälleenrakennuksen,  
silloin yritysten pitää olla toimintakunnossa. 
 
---- 
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1. Yksinyrittäjät 
 
Lappeenrannan Korona-apu yksinyrittäjälle 
Kuntatuki Imatran ja Rautjärven yksinyrittäjille 
Kouvolan yksinyrittäjän tuki 
 
Yksinyrittäjät saavat kunnalta 2 000 euron toiminta-avustuksen koronavirustilanteessa. 
Lisäksi kaikilla yksinyrittäjille on mahdollisuus Yrittäjän työttömyysturvaan.  
 
Tee yksinyrittäjän hakemus omaan kuntaasi nyt ja ilmoittaudu tarvittaessa Yrittäjän 
työttömyysturvaan. 
 
Muista myös kysyä alennusta vuokraasi. Moni kaupunki ja vuokranantaja on luvannut 
tulla vuokrissa vastaan. 
 
---- 
 
 

2. Pienyritys, joka työllistää 2-5 henkilöä 
 
ELY-keskus 
 
ELY-keskus myöntää avustusta tilanneanalyysin tekemiseen (avustuksen määrä enintään 
10 000 euroa) tai kehittämistoimenpiteisiin (avustuksen määrä enintään 100 000 euroa). 
 
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat: 

• yrityksessä työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset 
• välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määrä on enintään 50 % 

laskennallisista palkkamenoista 
• ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan 

lukien henkilöstön koulutus (ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hankkeessa 
hyväksyä enintään 60 000 euroa) 

• tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet prototyypin 
valmistuksessa 

 
Tee ELY-keskuksen hakemus nyt. 
 
---- 
 

3. PK- yritys, jolla on 6-250 työntekijää 
 
BusinessFinland 
 
BusinessFinland myöntää kahta erilaista avustusta: esiselvitys (avustuksen määrä enintään 
10 000 euroa) ja kehittämisrahoitus (avustuksen määrä enintään 100 000 euroa). 
Molempia avustuksia et voi hakea samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voit hakea myös 
suoraan ilman esiselvitysprojektia. 
 
Esiselvityksellä yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia 
alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa 
ja sen jälkeen. 
 

https://www.wirma.fi/korona-apu/yksinyrittajan-tuki
https://kehy.fi/kehy.fi/kuntatuki-Imatra-Rautj%C3%A4rvi
http://kinno.fi/article/yksinyrittajan-koronatuen-haku
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/?fbclid=IwAR24dYYeDhkG7kx1VWorgbC7UgWGXfm6xB4Fo_e_fqOf1BE9D2dUIInyCvk
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Kehittämisrahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut 
esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia 
koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla 
yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. 
 
Esimerkkejä kehittämistoimenpiteistä: 

• tuotteiden, palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen 
• uudet kumppanuus- ja alihankintamallit 
• uusi toimintamalli työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen 
• tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen (esim. 

logistiikan häiriön syiden poistaminen) 
• matkailualan liiketoiminnan kehittäminen esim. uudet majoitus- ja matkailupalvelut 
• luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen, esim. monistettavat luovien 

alojen palvelut (peli, av, musiikki), uudet tapahtumapalvelut sekä taide- ja 
kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittäminen 

 
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat 

• yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- 
tai suunnittelutehtäviä.  

• Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna.  

• Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja 
ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta. 

 
Tee BusinessFinlandin hakemus nyt. 
 
-- 
 
Finnvera myöntää PK- yrityksien lainoille takausta jopa 80 % lainan määrästä. 
Voit tutustua takaisin maksettaviin Finnveran tukeen täältä. 
 
-- 
 
Aurinkoista kevättä, koronasta huolimatta! Yhdessä tästäkin selvitään. 
 
 
SyNet, Hallitus 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/?fbclid=IwAR24dYYeDhkG7kx1VWorgbC7UgWGXfm6xB4Fo_e_fqOf1BE9D2dUIInyCvk
https://www.finnvera.fi/

