YKSINYRITTÄJÄN TUKIMUODOT
KRIISIAIKANA

29.4.2020 klo 10 – 11.00

OHJELMA
Avaussanat
Noora Vaaraniemi, Business Tampere

• Voit esittää kysymyksiä webinaarin
aikana chat-toiminnon kautta.

Kuntien jakama yksinyrittäjän avustus
kriisitilanteessa
Irene Impiö, Tampereen kaupunki

• Tulleet kysymykset käsitellään
puheenvuorojen jälkeen.

Yrittäjän työttömyysturva kriisin aikana
Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimisto

• Tervetuloa mukaan webinaariin!

• Hyvän kuuluvuuden varmistamiseksi
katsojien äänilinjat on mykistetty.
• Tilaisuuden striimiä voi seurata
samanaikaisesti Business
Tampereen YouTube -kanavalla.

Pirkanmaan yhteinen kriisitukipalvelu
Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät
Kysymyksiä
Loppusanat
Noora Vaaraniemi, Business Tampere

YKSINYRITTÄJÄN TUKIMUODOT
KRIISIAIKANA

29.4.2020 klo 10 – 11.00

Kuntien jakama yksinyrittäjän avustus kriisitilanteessa

Irene Impiö, Tampereen kaupunki

Kuntien myöntämä avustus
yksinyrittäjille
Irene Impiö, kasvupalvelujohtaja,
29.4.2020
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Kuntien myöntämä avustus yksinyrittäjille
• Yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250
milj. euroa.
o Pirkanmaalla n. 23 M€
o Tampereella 10,2 M€

• Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen
yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetuksen
voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020.
• Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän
toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan
vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Kuntien
päätökset tulee olla tehtynä 15.10.2020 mennessä.
• Valtionavustus myönnetään kunnille käytettäväksi kokonaan yksinyrittäjille
myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin.
Irene Impiö
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Yleistä avustushakemuksesta
• Yksinyrittäjä hakee avustusta kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta)
• Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus
• Tarkoitettu yksinyrittäjän 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.
• Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta
esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
Irene Impiö
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Kenelle avustusta voidaan
myöntää?
• Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva
päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.
• Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija
voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
• Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
• Päätoimisuus tarkoittaa sitä, että yksinyrittäjätukea hakevalla ei ole muita
tulonlähteitä kuten eläkkeestä tai työsuhteesta saatavaa tuloa.

Irene Impiö

29.4.2020
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Kenelle avustusta voidaan
myöntää?
• Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä
ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlanceyrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä
elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai
liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö),
osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.
• Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne
hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on
lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten
palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä
hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.
Irene Impiö

29.4.2020
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Päätoiminen yrittäjyys
• Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista.
• Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus
(YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron
yrittäjätulon tai laskutuksen.
• Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi
jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
• Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on
useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille
yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
• Mikäli yksinyrittäjällä on sivu-tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.
Irene Impiö

29.4.2020
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Avustuksen myöntämisen ehdot
•

Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi
16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

•

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat
16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja
arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

•

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa
vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

•

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös
kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli
yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan
maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Irene Impiö

29.4.2020
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Avustuksen myöntämisen ehdot
• Hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa
koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten
aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
• Yksinyrittäjän avustuksen on lähtökohtana, että luotetaan hakijan
hakulomakkeessa ilmoittamaan tietoon.
• Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä
maataloustuotteiden jalostukseen.

Irene Impiö

29.4.2020
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Mitä tietoa hakemukseen
tarvitaan?
•

Hakijan perustiedot

•

Toiminnan kuvaus

•

Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden
aikana

•

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

•

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:
o Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
o Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat
kehittyneet 2020
o Verovelkatodistus

•

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon
itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia.
Irene Impiö

29.4.2020
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Miten haen avustusta?
• Kaikkien Pirkanmaan kuntien haku tapahtuu
tukialusta.fi sivuilta
• Katso haluohjeet ensin
https://www.tukialusta.fi/ohjeet/
o Saatavilla myös video lomakkeen täyttämisen tueksi

• Valitse oikea kunta valikosta
• Vahva tunnistautuminen esim. pankkitunnuksilla
• Täytä lomake, liitä tarvittavat liitteet ja jätä hakemus
• Saat paluuviestin ja lyhyen kyselyn sähköpostiisi
Irene Impiö

29.4.2020
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De minimis -tuki
•

Tukiviranomaisen on ennen de minimis -tuen myöntämistä selvitettävä yrityksen kuluvan ja
kahden aikaisemman verovuoden aikana kaikkien eri viranomaisten myöntämät muut de
minimis -tuet.

•

Hakijalta on kirjallisesti tai sähköisesti kysyttävä asiaa. Enintään 200 000 euron tuki, joka
myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, voi olla lähtökohtaisesti
tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de
minimis -tuen kokonaismäärä ei ylitä enimmäismäärää.

•

De minimis -tuet ovat yrityskohtaisia, ja ne kasautuvat vain yrityksen saamien muiden de
minimis -tukien kanssa. Muunlaiset yrityksen saamat valtiontuet eivät siten vaikuta de
minimis -enimmäismäärän seurantaan.

•

Avustuksen hakulomakkeessa kysytään oletko saanut de minimis –tukea ja jos olet saanut:
tuen määrä, tuen myöntäjä ja päivämäärä.

Irene Impiö

29.4.2020
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Miten nopeasti tukipäätöksiä
tehdään?
• Kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä
• Hakemuksen jättöaika on 30.9. saakka
• Huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen
nopeuttavat käsittelyä
• Seuraamme tilannetta reaaliaikaisesti ja tiedotamme käsittelyajoista
esimerkiksi Tampereen kaupungin yrittäjien uutiskirjeen kautta
(koronakriisin aikana)
o Tampereella käsitellään 24.4.2020 tulleita hakemuksia

Irene Impiö

29.4.2020
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Hakijan tsekkilista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selvitä mistä kunnasta haet avustusta (yrityksen kotikunta YTJ)
Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019
Verovelkatodistus
Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja
kustannukset ovat kehittyneet 2020
YEL-vakuutusnumero tai vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai
laskutuksen
De minimis –tuet kahden edellisen verovuoden aikana
Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (mihin käyttää tuen)
Tutustu avustuksen ehtoihin
Selvitä mitä muuta tukea tai palvelua voisin hyödyntää toiminnan vakauttamiseksi
Irene Impiö

29.4.2020
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Avustuksen lisäksi muu tuki ja
palvelut
• Avustuksen lisäksi tarjolla muuta tukea ja palvelua
• Yritysten koronakriisi neuvontapalvelu Pirkanmaalla
• Seuraa oman kuntasi ja elinkeinoyhtiöiden sekä TE-toimiston
ja ELY-keskuksen tiedotteita
o Tampere tiedottaa

• Tilaa Tampereen kaupungin yrittäjän uutiskirje Koronakriisiajaksi
o http://uutiskirje-yrittajyyspalvelut.tampere.fi/
o Lisätietoa hakuajoista, käsittelyaikatauluista
o Muista yksinyrittäjille suunnatuista palveluista ja webinaareista

• Palvelujen ja haun yhteydessä kerätään palautetta sekä yrittäjien
näkemyksiä jatkopalveluiden tarpeista
Irene Impiö

29.4.2020
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Irene Impiö
@ImpioIrene

KIITOS
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YKSINYRITTÄJÄN TUKIMUODOT
KRIISIAIKANA

29.4.2020 klo 10 – 11.00

Yrittäjän työttömyysturva kriisin aikana

Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimisto

Yrittäjän työttömyysturva,
hallituksen esityksen mukaan vol3
Riku Immonen, johtaja, Pirkanmaan TE- toimisto
Kriisirahoitusinfo yrityksille, webinaari 29.4.2020

20

29.4.2020

Immonen Riku

Yrittäjän työttömyysturva
TTL 11 luku 4 c §
Sovelletaan 16.3-30.6.2020 maksettavaan työmarkkinatukeen
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•

Muutos koskee kaikkia yrittäjiä joiden:
•

Päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai merkittävästi
vähentynyt (muuttunut sivutoimiseksi) COVID 19 –pandemian takia

TAI
•

Yrityksestä saatava tulo on enintään 1089,67 euroa kuukaudessa/yrityksessä
työskentelevä yrittäjä, tulon väheneminen johtuu COVID 19 –pandemiasta

Lakia sovellettaisiin työmarkkinatukeen, jota maksetaan ajalla 16.3.2020–
30.6.2020.

• Huom. Yritystuet ja yksinyrittäjien uusi tuki ei vaikuta

22
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Prosessi pähkinänkuoressa
• Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen
päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä
koronavirusepidemiasta johtuen.
• TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen
työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
• Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
• Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle
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Etuuden saaminen edellyttää:
• Työnhaun voimassaoloa
• siirtymäsäännös
•

Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, jotta TE- toimisto voi antaa
lausunnon maksajalle muutoksen soveltamisesta:
-

16.3.2020 alkaen, vaikka henkilö ei tuolloin vielä ollut työnhakijana, jos työmäärää tai tuloa koskevat
edellytykset täyttyivät jo tuolloin, TAI

-

Siitä ajankohdasta lukien, josta alkaen työmäärää tai tuloa koskeva edellytys täyttyy, vaikka työnhaku
ei vielä tuolloin ollut voimassa.

•

Lausunto annetaan oman ilmoituksen perusteella, mikäli epäselvyyttä voidaan pyytää
lisäselvitystä peruskäsittelyyn.

•

Selvityspyyntö ei ole välttämätön, mikäli tarvittavat tiedot on muutoin saatu.
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• Hakijan työnhakijaksi ilmoittautuessaan antamat tiedot katsotaan
• Lisätietoja voidaan kysyä soittamalla, kirjataan asia
• Mikäli tarvittavat tiedot on kerrottu, voi lausunnon antaa niiden
perusteella
•

Yrityksen nimi ja toimiala, missä tehtävissä hja on työllistynyt, minkä
vuoksi ja koska työllistyminen on vähentynyt.

•

Ytj:stä voidaan tarkastaa tiedot yrityksestä

•

Esim: Hjan päätoiminen työllistyminen taksinkuljettajana (yrityksen nimi,
y-tunnus) on keskeytynyt koronapandemian vuoksi 7.4.2020. Hakijan
tulee ilmoittaa työllistymisen muutoksista
•

25
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Jos hakijan tiedoista ei ole luettavissa tarvittavia
tietoja, tehdään selvityspyyntö peruskäsittelyyn
• Esimerkki selvityspyynnöstä:
•

26

KORONAPANDEMIA. Anna oma selvityksesi siitä, mikä yrityksen nimi,
toimiala ja y-tunnus on, missä tehtävissä olet työllistynyt ja miten
koronapandemia on vaikuttanut työllistymiseesi yritystoiminnassa. Mikäli
toiminta on vähentynyt, mistä alkaen? Mikäli yritystoiminnasta saatavat
tulot ovat vähentyneet, anna oma arviosi kuukausituloista ja mistä alkaen
ne ovat vähentyneet?

29.4.2020
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• Mitään yritystoiminnan lopettamiseen vaadittavia toimia ei edellytetä
•

Voi olla kaikissa rekistereissä

•

YEL-vakuutuksen päättämistä ei edellytetä (YEL-vakuutus ei ole myöskään edellytys)

•

Tuotannollinen ja taloudellinen toiminta voi jatkua

• Edellytetään sitä, että toiminta vähentynyt koronavirusepidemian vuoksi
• Syynä voi olla joku muu syy/pandemian johdosta (esim. lastenhoito)
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Vaikutukset ainakin seuraavissa toimialoissa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erikoisliikkeet
vaatekaupat
torikauppa
noin ¾ ravintoloista
noin 2/3 henkilöliikenne ja taksit
baarit ja kahvilat
erikoistuneet liike-elämän palvelut
messut ja kongressit
koulutus
kulttuuri- ja viihdeala
urheilutoiminta
parturit ja kampaamot
Kauneudenhoito

•

Myös muilla toimialoilla vaikutuksia voi olla. Lausuntoa antaessa luotetaan hakijan omaan
selvitykseen työskentelyn vähentymisestä
28
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Esimerkkejä lausunnon päivämääristä
• Yrittäjä ilmoittautuu hakijaksi 12.4.2020, ilmoittaa työmäärän
vähentyneen 13.3.2020 alkaen -> YK 16.3.-30.6.2020
• Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi 16.3.2020, ilmoittaa työmäärän
vähentyneen 1.4.2020 alkaen. -> YK 1.4.-30.6.2020
• Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi 17.4.2020, ilmoittaa työmäärän
vähentyneen 16.3.2020 -> YK 17.4.-30.6.2020
• Lausunto annetaan aina Kelaan TMT-lausuntona ja alkamispäivä
aikaisintaan 16.3.2020.
• Päättymispäivä enintään 30.6.2020
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HAVAINTOJA JA OHJEITA
• Käsittely aloitettiin vasta n. 2 viikkoa sitten säädöksiä odotellessa jätettiin käsittelemättä
• Muuten olisi pitänyt tehdä selvityspyyntö, sekin voi olla mahdollisesti tehty
• 10-15% hakemuksista täytetty siten, että lausunto voidaan tehdä
• Aiheuttaa lisää selvityksiä/yhteydenottoja
• Kehotetaan sähköiseen asiointiin = nopeus, oikeellisuus
• Järjestelmä ei ole muutettu tätä asiaa varten
• Nyt puretaan 7-8.4 hakemuksia
• 1300 jäljellä, hakijamäärien johdosta ei määrä vähene (600 käsitelty)
• Hakijoilla epätietoisuutta yrittäjästatuksestaan vaikka ollaan yhteydessä TE-toimistosta
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Starttirahan enimmäiskestoon pidennys voimaan
01.05.2020 jos esitys hyväksytään
• enimmäiskestoa pidennettäisiin väliaikaisesti kuudella kuukaudella.
Starttirahaa voitaisiin siten myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden
ajalle. Muutos on voimassa 30.06.2021 asti. Käytännössä
mahdollisuus pidempään starttirahaan koskisi niitä starttirahan saajia,
joiden starttirahajakso on meneillään lain voimaan tullessa sekä niitä,
joiden starttirahakausi alkaa ennen kesäkuun 2020 loppua. Tällöin
kolmasstarttirahajakso tulisi myönnettäväksi ennen kesäkuun 2021
loppua.
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Työnhaun käynnistäminen verkkopalvelussa ja
työnhaun voimassaolo
• Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin
siten, että verkkopalvelussa työnhaun käynnistämiseen liittyvien
toimien yhteydessä edellytettävään palvelutarpeen arvioimiseksi
tarpeellisten tietojen antamisen ja työllistymissuunnitelma-luonnoksen
laatimisen laiminlyönti ei johtaisi työnhaun voimassaolon
päättymiseen.Muutos olisi voimassa 30.6.2020 asti ja sitä
sovellettaisiin takautuvasti 16.03.2020 alkaen siten, että työnhaku
voidaan palauttaa voimaan henkilön pyynnöstä. Työnhaku voidaan
palauttaa myös, jos TE-toimisto itse muuan asian yhteydessä
havaitsee palautustarpeen,työttömyysetuuden maksajan pyytäessä
korjausta tai kyseessä on kyseisen asianmuutoksenhaku
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KYSYMYKSIÄ/VASTAUKSIA
• Käytännössä yrittäjä arvioi itse, mitä tulot ovat olleet ennen epidemiaa
ja mitä tulot ovat epidemian aikana. Yrittäjä voi ilmoittaa tuloarviona
esimerkiksi kassaperusteisten tulojen ja menojen erotuksen lisättynä
yrityksestä mahdollisesti nostettavilla palkoilla. Tulot ilmoitetaan
bruttona.
• Tulot tulee ilmoittaa kuukausittain myös Kelalle, joka ottaa tulot
huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten. Jos yrittäjä saa
työmarkkinatuen ohessa tuloja yritystoiminnastaan, tulot pienentävät
työmarkkinatuen määrää. Yrittäjä voi kuitenkin ansaita 300 euroa
kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa työmarkkinatukeen. Perussääntö
on, että jokainen 300 euron yli menevä euro vähentää
työmarkkinatukea 50 senttiä. Tuloiksi huomioidaan se summa, jonka
yrittäjä on arvioinut hakemuksessaan yritystoiminnan tuloiksi
kuukaudessa.
33
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Toimi näin!
1) Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi
2) Kerro ilmoittautumisen yhteydessä: Mikä on yrityksen nimi, toimiala ja y-tunnus,
missä tehtävissä olet työllistynyt ja miten koronapandemia on
vaikuttanut työllistymiseesi yritystoiminnassa. Mikäli toiminta on vähentynyt,
mistä päivästä alkaen? Mikäli yritystoiminnasta saatavat tulot ovat vähentyneet,
anna oma arviosi kuukausituloista ja mistä alkaen ne ovat vähentyneet?
•

Mikäli TE-toimisto ei pysty antamiesi tietojen perusteella ilmoittamaan Kelalle
mahdollisuudesta työttömyysetuuteen, kysytään lisätietoa puhelimitse tai
selvityspyynnöllä. Selvityspyyntö tulee vastattavaksi Oma asiointi –verkkopalveluun ja
siitä tulee myös paperi kotiin postitse.

3) TE-toimisto käsittelee asiasi antamiesi tietojen pohjalta ja antaa lausunnon
Kelaan, joka saattaa myös pyytää tarkentavia tietoja. Ole kärsivällinen, monet
toiminnot ovat korona-epidemia aikana ruuhkautuneet mutta asiasi käsitellään
mahdollisimman pian!
34

6.4.2020

Humina Tuuli

KIITOS

Linkkejä:
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•

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudestatyottomyysturvaan

•

https://www.tepalvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html
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Immonen Riku

YKSINYRITTÄJÄN TUKIMUODOT
KRIISIAIKANA

29.4.2020 klo 10 – 11.00

Pirkanmaan yhteinen kriisitukipalvelu

Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät

Mistä yrittäjä saa apua
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KORONANEUVOTA
• Numero 03 56 56 50 40, josta asiakas voi valita
• 1. Yleinen yrittäjän korona-neuvonta
• 2. Yrittäjän koronatuki

Tiedostosta ei löy ty ny t k uv aosaa, jonk a suhdetunnus on rId22.
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Koronaneuvonta
Yrittäjän kriisi
 Tuki yrittäjän kriisissä - Tukipalvelu 03 56 56 50 40
 Pirkanmaan Yrittäjien neuvontarengas 30 asiantuntijaa 03 56 56 50 40
 Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu 100 asiantuntijaa 03 56 56 50 40
 Mentorisi.fi 03 56 56 50 40
 Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu antaa ryhmässä talous- ja velkaneuvontaa p. 029
50 24 880

Tiedostosta ei löy ty ny t k uv aosaa, jonk a suhdetunnus on rId22.
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Koronaneuvonta
Yrittäjän jaksaminen
Kriisikeskus Tukitalo 03 56 56 50 40
Kriisikeskus Osviitta 03 56 56 50 40
Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 25 25 0111
Seurakunnat yrittäjän tukena –
yrittäjätuki 040 804 8005

Tiedostosta ei löy ty ny t k uv aosaa, jonk a suhdetunnus on rId22.
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Facebookissa Yrittäjien tukiryhmä:
•
•
•
•
•

Suomen Yrittäjien lakineuvoja vastaa ryhmässä arkisin klo 15-20
Työeläkeyhtiö Elon asiantuntija vastaa YEL- ja TyEL-kysymyksiin arkisin
klo 9 – 16
Finnveran rahoitusasiantuntija vastaa rahoitusta koskeviin kysymyksiin
arkisin 9-12
Työttömyysturvaneuvonta SYT klo arkisin 13-16
Lisäksi ryhmässä on päivystää psykoterapeutti

Tiedostosta ei löy ty ny t k uv aosaa, jonk a suhdetunnus on rId22.
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YKSINYRITTÄJÄN TUKIMUODOT
KRIISIAIKANA

29.4.2020 klo 10 – 11.00

Kysymyksiä yksinyrittäjän
tukimuodoista kriisiaikana

YKSINYRITTÄJÄN TUKIMUODOT
KRIISIAIKANA

29.4.2020 klo 10 – 11.00

KIITOS!

Webinaarin tallenne on katsottavissa Business
Tampereen YouTube-kanavalla.
Useimmin kysytyt kysymykset julkaistaan ja
päivitetään www.tukialusta.fi verkkosivuilla.
Seuraava webinaari:
6.5. klo 10 Kriisirahoitusinfo
Seuraa tapahtumatyrityksille.fi kalenteria ja
ilmoitteluamme.

Business Tampereen asiantuntijat kaupunkiseudun
yritysten palveluksessa – myös koronakriisin aikana!
BUSINESS TAMPEREEN KRIISITUKIPALVELU
YRITYKSILLE

Business Tampereen asiantuntijat palvelevat Tampereen
kaupunkiseudulla toimivia yrityksiä esim. rahoitukseen liittyvissä
kysymyksissä. Yhteydenotot helposti verkkolomakkeen kautta,
vastaus 24 h kuluessa tai seuraavana arkipäivänä.
businesstampere.com/fi/ota-yhteytta
All services
available also
in English!
RAHOITUKSEN HELP DESK -PALVELU

JA RAHOITUSKLINIKAT

Startupeille sekä kasvuhakuisille yrityksille suunnattu palvelu
auttaa kriisitilanteeseen liittyvässä rahoitussuunnittelussa.
Palvelun jatkona voi hyödyntää Business Tampereen maksuttomia
rahoitusklinikoita. businesstampere.com

AJANKOHTAISET RAHOITUSWEBINAARIT

Business Tampere järjestää kumppaniensa kanssa
maksuttomia tietoiskuja ja koulutuksia, koronakriisin
aikana erityisesti poikkeustilanteen rahoituksesta.
Tulevat webinaarit ilmoittautumisohjeineen julkaistaan
tapahtumatyrityksille.fi kalenterissa ja tallenteet
löytyvät osoitteesta businesstampere.com.

MAKSUTTOMIEN PALVELUIDEN HAKEMISTO
Business Tampereen verkkosivuilla ylläpidetään listaa
pro bono -palveluiden tarjoajista Tampereen seudun
yrityksille. Tutustu palveluihin ja niiden tarjoajiin tai
ilmoita oma palvelusi mukaan!
businesstampere.com/fi/pro-bono-palvelut

Pirkanmaan yrityksille yhteinen kriisipalvelunumero 03 5656 5040

Yleistä kriisiapuneuvontaa ja yksinyrittäjätuen neuvontaa arkipäivisin klo 9.00 – 17.00. Lisäksi huhti-toukokuun aikana myös
ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 – 19.00. Yksinyrittäjien avustusten haku aukeaa viikolla 17 osoitteessa tukialusta.fi.
Palvelunumeron järjestävät Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Tampereen kaupunkiseudun yrityspalveluyhtiö
Ensimetri ja Business Tampere.

businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere

