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Hei yrittäjä- ja vaikuttajanaiset,  
 
Olin tänään koronavirustilanteeseen liittyvässä kaupungin ja yrittäjien yhteisessä etätapaa-
misessa, ja tässä teille vapaamuotoisena koosteena yhteistyökumppaneiden kanssa 
käyty keskustelu sekä lopussa koronalinkkilista tärkeimpiin yrittäjien tukipalveluihin.  
 
Yhteistyöpalaveri Yrittäjät – kaupunki etäpalaveri 26.3.2020 
 
Tilannekuva 
-Eksote 
-Rahoittajat 
-Yrittäjäyhdistykset 
-Lappeerannan kaupunki 
 
Eksote: 
 
Eksotessa on jo 2,5 kuukautta tehty valmistautumista koronaviruksen tuloon ja siellä ollaan 
todella kriisitietoisia ja tilanteen tasalla. Sillä vaikutukset tulevat olemaan isoja. 
 
Liikkumisen rajoitukset Uusimaalta käynnistyvät perjantaina 27.3.2020. Tällä on vaikutuksia 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle monella tavalla, mutta rajoitukset ovat äärimmäisen 
tärkeitä. Ihmisten välinpitämättömyyden ja suosituksien noudattamattomuuden takana voi 
olla se, että korona ei kosketa vielä meidän arkea ja tuntuu, että se ei ole ihan totta. Eksote 
panostaa viestintään edelleen. Sillä turvallisuuden tunne tulee romuttumaan viimeistään siinä 
vaiheessa, kun ensimmäiset tautitapaukset tulevat lähelle. Jakamalla Eksoten/ Kymsoten/ 
THL:n infoja voimme tukea tärkeää viestintää. Sairaalakapasiteetti riittää maakuntien asuk-
kaille, mutta ei enää vapaa-ajan asukkaille. Tarvikkeiden saatavuus tulee olemaan tiukilla ja 
lähialueella etsitäänkin toimijoita, jotka voisivat tuottaa tarvikkeita nopeastikin (esim. desinfi-
ointiliinoja tms). Varmuusvarastojen kautta saadaan lisää tarvikkeita, näiden jakelua operoi 
HUS Logistiikka.  
 
Finnvera 
 
Jaossa 10 miljardia lisää Finnveran rahoitusta velkatakauksien muodossa. Takauspyynnöt ovat 
kasvaneet runsaasti. Takaukset kohdennetaan niille yrityksille, jotka ovat olleet terveitä ennen 
pandemiaa. Finnvera on lanseerannut nopeutetun ja yksinkertaisen käsittelyn rahoitukseen. 
Jopa 1 milj. euron velkatakaukset myönnetään 80 % osuudella, jolloin omavastuuna on 20 %. 
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Mahdollisuus 70 % ennakkomaksuun, jolloin rahat saa heti käyttöön. Ensin tulee neuvotella 
pankin kanssa ja sitten hakea takaus Finnveralta. 
 
ELY 
 
Etelä-Karjalassa lomautukset koskevat jo yli 9 000 henkilöä. Valtakunnallisesti Etelä-Karjalassa 
on neljänneksi eniten lomautettuja. Venäläisten poistumisen vaikutus näkyy selvästi. TE-
toimistoon tulee lomautusilmoituksia koko ajan. 
 
Tulossa Pk-yritysten kehittämisavustuksiin 50 miljoonaa euroa koronavirustilanteen haittojen 
torjumiseksi. Tätä voi hakea 2.4. alkaen. 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/con-
tent/pk-yritysten-kehittamisavustuksiin-50-miljoonaa-euroa-koronavirustilanteen-haittojen-
torjumiseksi 
 
BisnesFinlandin ja ELY-rahoituksen ero: ELY-rahoitus on tarkoitettu 2-5 henkeä työllistäville 
yrityksille. BusinessFinlandin rahoitus on tarkoitettu yli 6 henkeä työllistäville. ELY:n uuden ra-
hoituksen hakemiseen tulee ohjeistus lähipäivinä. Hakemisesta pyritään tekemään mahdolli-
simman yksinkertainen. Puhelinpalvelu aukeaa lähipäinä. BusinessFinlandin hakemusta on 
yrittäjien puolelta kiitelty helpoksi täyttää. ELY pyrkii siihen, että uudesta hakemuksesta tulisi 
saman tyyppinen. Rahoitushakemuksien teossa auttavat ilmaiseksi mm. Kehy ja Wirma. 
 
Viennin puolella haittaa se, että tyhjät kontit ovat jääneet Kiinan satamiin. Ei siis päästä Suo-
mesta viemään, vaikka vietäviä tuotteita olisi. Lisäksi konttien hinnat ovat alkaneet nousta. 
 
Yrittäjäyhdistykset 
 
Ahdistusta ja huolta yrittäjissä on ollut paljon. Jokainen yrittäjäyhdistys jakoi varsinkin pienyri-
tyksien huolia. Wirma ja Kehy tarjoavat apua yrittäjille verkon ja puhelinpalvelun kautta. Puhe-
linpäivystys on käytössä arkisin klo 9–19 ja lauantaisin 10–16: 
Lappeenrannan seutu: Wirma yrityspalvelut, puh. (05) 616 3000  
wirma@lappeenranta.fi   
Imatran seutu: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy puh. (05) 235 2220  
info@kehy.fi   
Yllä oleviin kanaviin tulevat yhteydenotot ohjataan Wirman, Kehyn, Business Millin ja Etelä-
Karjalan Yrittäjien yritysneuvojille. Kaikki sähköiset yhteydenotot (yhteydenottolomakkeiden 
tai yleisen sähköpostin kautta) käsitellään vuorokauden aikana. Yrittäjä voivat toki halutessaan 
olla myös yhteydessä omaan yritysneuvojaan. 
 
Tulossa Lappeenrannan uusi yritysseteli, joka on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen liit-
tyviä palveluiden ostoon tai yrittäjän omalla työllä tehtävään kehitykseen. 
 
Lappeenrannan kaupunki antaa maksuaikaa vuokriin, mutta muita vastaantuloa ei tässä vai-
heessa vielä ole. Ideoitiin kauppa- ja asiointiapua tarjoavien yrittäjien palveluiden nostamista 
kaupungin sivuille. 
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Tärkeätä olisi päästä taloudellisesti tästä vaiheesta yli, että voidaan kehittää uutta liiketoimin-
taa tulevaisuutta silmällä pitäen. Maailma on varmasti aika erilainen tämän jälkeen. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Sanna Rautio 
0400 663 013 
Sanna.rautio@avidlyagency.com 
 
 
Koronalinkkilista: 
 
ELY-rahoituksen haku https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset 
ELY-keskuksen talousapupalvelu https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-
suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-
36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb	
BusinessFinland https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoi-
tus/hairiotilannerahoitus/ 
Wirma https://www.wirma.fi/korona-apu 
Kehy https://karanteenikauppa.fi/	
EK Yrittäjät: yrittajat.fi/korona 
Eksote http://www.eksote.fi/Koronavirus	
Kymsote https://korona.kymsote.fi/	
Lappeenranta https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne	
Imatra https://www.imatra.fi/korona	
Kouvola https://www.kouvola.fi/koronavirus-tiedotus/	


