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Esityksen sisältö
• Suomen hallituksen tänään 20.3. tekemät päätökset
• Tunnista kriisi ajoissa!
• Yritystoiminnan tervehdyttäminen
•
•
•
•
•

Ensitoimet
Sosiaaliturva
Verotus
Rahoitus
Velkajärjestely ja saneeraus

• Yritystoiminnan keskeyttäminen
• Yritystoiminnan lopettaminen
• Ilman konkurssia
• Konkurssi

Hallitus tiedotti 20.3. elvytystoimista pk-sektorille
Tavoitteena, ettei yksikään yritys ajaudu koronakriisin takia konkurssiin
• Yrittäjät yritysmuodosta riippumatta (ml. yksinyrittäjät ja freelancerit) saavat
oikeuden työttömyyspäivärahaan
• Työeläkemaksuja lykätään 3 kuukaudella
• YT- ja lomautusilmoitusaika lyhenee viiteen päivään
• Lomautusoikeus myös määräaikaisiin työsopimuksiin
• Sallitaan koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.
• ELY -keskusten kautta myönnettävä rahoitus (lisätietoa ensi viikolla)
• Valmisteilla yritysrahoituksen osalta: erityistuet pien- ja pk-yrityksille
Toimet ovat määräaikaisia
Ministeriöt valmistelevat esityksiä, tiedotamme asiasta heti kun mahdollista!

Tunnista yritystoiminnan kriisitilanne ajoissa
• Koronakriisin kielteisiä vaikutuksia:
•
•
•
•

asiakkaat peruuttavat tilauksia ja varauksia, kassavirta tyrehtyy
yritys ei saa omia maksujaan liikekumppaneiltaan
yrityksellä on vaikeuksia suoriutua omista maksuvelvoitteistaan
Yrittäjän jaksaminen on koetuksella

• Mitä nopeammin asioita ryhdytään korjaamaan, sitä todennäköisemmin
yritystoiminta ei ajaudu konkurssiin
• Apua on saatavilla, esim:
• Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu, puh 09 229 222
• Talousapu –neuvontapalvelu, puh +358 295024880
• Mielenterveysseuran kriisipuhelin, puh 09 2525 0111

Pienyrityksen tervehdyttäminen kassakriisissä 1/7
Mitä toimia kannattaa tehdä ensimmäiseksi/yleistä
• Ota yhteyttä verottajaan, pankkiin, työeläkeyhtiöön, vuokranantajaan,
tavarantoimittajiin ja muihin velkojiin
• Pyri tarpeen mukaan neuvottelemaan yrityksellesi uudet maksusuunnitelmat
• Jos laskujasi on jo mennyt perintään, sovi perintäyhtiön kanssa
maksusuunnitelmasta
• Tarkista omat sopimuksesi: onko tarpeen irtisanoa tarpeettomia sopimuksia tai
tehdä muita muutoksia
• Työsuhteiden osalta on paljon hyvää tietoa SY:n korona-sivustolla osoitteessa
www.yrittajat.fi/korona. Lisäksi näistä järjestetään webinaareja.

Pienyrityksen tervehdyttäminen kassakriisissä 2/7
Mitä toimia kannattaa tehdä ensimmäiseksi/yrittäjän sosiaaliturva
• YEL-työtuloa voi pienentää, mikäli yritystoiminta supistuu tai sen voi jopa
kokonaan lopettaa. Huomioi kuitenkin vaikutus:
• Esim. sairausajan etuuksiin ja tartuntatautipäivärahaan

• Ota yhteyttä omaan eläkeyhtiöön
• Vetoa siihen, että oma työpanos on pienentynyt (ei siis tulojen vähyys) ja ettet tiedä
koska se palautuu ennalleen.
• Jos työpanoksen arvo laskee alle vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (n. 8000 €/v),
voi vakuutuksen lopettaa.

• Pienituloinen yrittäjä voi saada Kelan asumistukea ja toimeentulotukea
• YEL-vakuutus yrittäjän ansiotulo asumistuessa, eli tässä kohtaa matala YEL-eduksi

Pienyrityksen tervehdyttäminen kassakriisissä 3/7
Mitä toimia kannattaa tehdä ensimmäiseksi/verot
• Tilapäisiin maksuvaikeuksiin voi hakea maksujärjestelyä Verohallinnon
palvelunumerosta 029 497 028 (maksujärjestelyt) tai OmaVerossa. Jos jo tehty
maksujärjestely on rauennut siksi, että veroja ei ole erityisen syyn, kuten
sairastumisen, vuoksi voitu maksaa eräpäivään mennessä, hae uutta
maksujärjestelyä.
• Ennakkoverojen määrään kannattaa heti hakea alennusta tai poistamista
OmaVerossa (toiminimet ja henkilöyhtiöiden osakkaat voivat hakea
muutosta myös lomakkeella 5010 ja yhteisöt lomakkeella 5017 mutta muutos
paperilomakkeella vie yleensä enemmän aikaa).
• Veroihin liittyvien maksujärjestelyjen lisäksi tuloveroilmoituksen antamiselle voi
hakea lisäaikaa OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Pienyrityksen tervehdyttäminen kassakriisissä 4/7
Mitä toimia kannattaa tehdä ensimmäiseksi/verot
• Oma-aloitteisten verojen (mm. arvonlisävero) ilmoituksille ei ole mahdollista
myöntää lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä. Pyyntö
myöhästymismaksun perimättä jättämisestä pitää esittää ilmoituksen eräpäivänä
(kuukauden 12. päivä) tai välittömästi sen jälkeen Verohallinnon
puhelinpalvelussa p. 029 497 008 (arvonlisäverotus) tai OmaVeron kautta viestillä
(Omat veroasiat > toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä
viesti).
• Myös maksun viivästyskorot voidaan jättää perimättä. Pyyntö viivästyskorkojen
perimättä jättämisestä tehdään OmaVerossa.

Pienyrityksen tervehdyttäminen kassakriisissä 5/7
Ole tarvittaessa itse aktiivinen lisärahoituksen hakemisessa

• Ole yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin ja selvitä, millaisia tuotteita heillä on tarjota
akuuttiin tilanteeseen.
• Mikäli oma rahoittaja ei kykene auttamaan heti, seuraavaksi kannattaa olla yhteydessä
Finnveraan. Finnvera on valmiudessa reagoimaan, jos rahoitusmarkkina ei muuten toimi.
• Jos rahoituksen saannissa esiintyy ongelmia, kannattaa olla yhteydessä Suomen Yrittäjiin, sillä
seuraamme yhdessä valtiovallan ja keskuspankin kanssa tilannetta, jotta rahoituksen saatavuus
voidaan turvata.
• Pikavippiin tai vastaavaan rahoitukseen ei tulisi kriisitilanteessa ensisijaisesti turvautua, koska
tässä poikkeustilanteessa normaalin pankkirahoituksen ehdot ovat niin joustavat, että jos niillä
ehdoilla ei rahoitusta järjesty, tulee vakavasti pohtia yritystoiminnan tulevaisuutta.
• HUOM. äkillisen rahoitustarpeen tulee olla kriisilähtöinen, poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti
mahdollista rahoituksen saamista, jos yritys ei ole ennen kriisiäkään ollut rahoituskelpoinen.

Pienyrityksen tervehdyttäminen kassakriisissä 6/7
Yrittäjän velkajärjestely elinkeinonharjoittajalle
• Ammatin- ja elinkeinonharjoittajana voit hakea yritystoimintasi velkojen
järjestelemiseen yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on kevyempi ja halvempi
menettely kuin yrityssaneeraus.
• Yksityishenkilön velkajärjestely pienyritystoimintaan ei tule kyseeseen silloin, kun
yrityksesi on yhtiömuotoinen (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö).
• Edellytykset: yritystoiminnan oltava melko pienimuotoista, yritystoiminnan on
oltava niin kannattavaa, että sen kulut tulevat jatkossa hoidetuiksi ja velallinen
pystyy maksamaan velkojilleen edes osan veloista.
 Ota yhteyttä Talousapu –neuvontapalveluun, jossa arvioidaan
velkajärjestelyyn pääsyn edellytyksiä liiketoimintasi osalta

Pienyrityksen tervehdyttäminen kassakriisissä 7/7
Yrityksen saneeraus
• Yrityssaneerauksen tavoitteena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen
jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen tai sen edellytysten
turvaaminen, esim. järjestellään velkoja uudelleen, luovutaan osasta
liiketoimintaa, karsitaan kustannuksia jne.
• Koskee kaikkia yritysmuotoja
• Edellytykset: yritystä uhkaa maksukyvyttömyys tai yritys on jo maksukyvytön
• Menettelyn kustannukset voivat yllättää
• Menettelystä yrittäjälle aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen on hyvä ensin
huolellisesti selvittää, sopiiko saneeraus yrityksen tilanteen tervehdyttämiseen
 Ota yhteys Talousapu –neuvontapalveluun tilanteen kartoittamiseksi

Pienyrityksen toiminnan keskeyttäminen 1/4
Mitä käytännössä tulee tehdä ja verotus
• Jos velkatilanne ja yrityksen varallisuus sallii, toiminnan lopettamisen sijasta
voidaan harkita yritystoiminnan keskeyttämistä määräajaksi tai toistaiseksi
• Ilmoitus verottajalle OmaVerossa tai YTJ-palvelussa

• Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta.
Myös palkat ja työnantajasuoritukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin.
• Tuloveroilmoituksen antamiselle voi hakea lisäaikaa OmaVerossa tai
paperilomakkeella viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.
• Kun toiminta keskeytyy, tarkista myös ennakkovero. Ennakkoveron muutosta tai
poistoa voi hakea esimerkiksi OmaVerossa.
• Anna veroilmoitus. Vaikka toiminta olisi keskeytynyt, veroilmoitus pitää antaa
viimeisimmältä tilikaudelta, jos toimintaa on kuitenkin ollut verovuoden aikana.

Pienyrityksen toiminnan keskeyttäminen 2/4
Vakuutus ja sopimukset
• Kun osakeyhtiö on ilmoittanut toimintansa keskeytymisestä Verohallinnolle,
tilinpäätös täytyy silti tehdä.
• Tarkista oma vakuutusturvasi
• Erityisesti mahdollisen keskeytysvakuutuksen ehdot on hyvä käydä läpi

• Käy läpi kaikki liiketoimintaan liittyvät sopimukset
• Irtisano tarpeettomat sopimukset, jos mahdollista
• Neuvottele sopimuskumppanin kanssa maksujärjestelyistä, sopimuksen ”laittamisesta
hyllylle” tai muista tarpeellisista järjestelyistä
• Voit ehdottaa vuokranantajallesi vuokrien alentamista tai muita helpotuksia
vuokrasopimusehtoihin

Pienyrityksen toiminnan keskeyttäminen 3/4
Työttömyysturva

• Työttömyysturvan edellytyksenä työttömäksi ilmoittautuminen ja toiminnan lopettamista
• yritys on myyty;
• yritys on asetettu konkurssiin;
• yritys on asetettu selvitystilaan, (selvitysmiehenä toimiminen este etuudelle);
• muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus;
• tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on: a) luopunut
eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL) b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen
poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä ja c) jättänyt Verohallinnolle
ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan
keskeytymisestä
• Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on luotettavana
pidettävän ilmoituksensa mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää
jatketa; ja hän on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain
mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Pienyrityksen toiminnan keskeyttäminen 4/4
Työttömyysturva
• Kun olet keskeyttänyt tai lopettanut yritystoiminnan
• Ilmoittaudu TE-toimistoon esim. sivulla mol.fi, jota kautta saat lisäohjeita.
• Sen jälkeen toimita etuushakemus Kelaan tai SYT-kassaan, jos olet kassan jäsen.

Pienyrittäjän toiminnan lopettaminen 1/5
Yritystoiminnan lopettaminen ilman konkurssia
• Osakeyhtiö purkaminen selvitysmenettelyllä
• Sopii tilanteisiin, jossa yhtiöllä on velkoja enemmän varallisuutta
• Mitä tarkoittaa: yhtiön varallisuusasema selvitetään, tarpeellinen omaisuusmäärä
muutetaan rahaksi, velat maksetaan ja ylijäämä suoritetaan osakkeenomistajille.
• Menettely kestää noin 5 - 6 kk.
• Menettely on kolmivaiheinen, lisätietoa
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/lopettaminen/selvitystila.html

Pienyrittäjän toiminnan lopettaminen 2/5
Yritystoiminnan lopettaminen ilman konkurssia
• Elinkeinonharjoittajat
• Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.
• Jos sinulla on yrityskiinnityksiä, ne täytyy järjestää jollakin seuraavista tavoista, jotta
voit tehdä lopettamisilmoituksen:
• yrityskiinnityksen kuolettaminen
• yrityskiinnityksen siirto
• yrityskiinnityksen siirto ja elinkeinotoiminnan jatkaminen.
• PRH merkitsee lopettamisilmoituksen tiedot kaupparekisteriin. Samalla päättyy
yrityksen nimen eli toiminimen rekisteröintisuoja.

Pienyrittäjän toiminnan lopettaminen 3/5
Yritystoiminnan lopettaminen ilman konkurssia
• Avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö
• Yksimieliset yhtiömiehet voivat päättää yhtiön purkamisesta ilman erillistä
selvitysmenettelyä.
• Kun yhtiö on purettu, ilmoita se kaupparekisteriin Y5-lomakkeella (maksuton)
• Ainakin yhden avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen
yhtiömiehen tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilön täytyy allekirjoittaa
ilmoitus. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.
• Mikäli yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, on ne kuoletettava tai otettava vastattavaksi toisen
yrityksen toimesta ennen kuin yhtiön purkautuminen voidaan merkitä
kaupparekisteriin.
• Kun PRH on rekisteröinyt kaupparekisteriin yhtiön purkautumista koskevan
ilmoituksen, yhtiön tiedot poistetaan kaupparekisteristä ja toiminimen
rekisteröintisuoja päättyy.

Pienyrittäjän toiminnan lopettaminen 4/5
Yritystoiminnan lopettaminen ilman konkurssia/verotus
• Huomaathan, että purkautumiseen voi liittyä merkittäviä tuloveroseurauksia, jotka
on syytä selvittää ennen lopettamispäätöksen tekemistä. Lisäksi arvonlisävero
tulee maksettavaksi ns. loppuvarastosta arvonlisäverorekisteröinnin päättämisen
yhteydessä.
• Lisäksi osakkeenomistajalle voi tulla luovutusvoittoverotus, jos yrityksestä
saatava jako-osuus ylittää osakkeiden hankintahinnan (tai hankintamenoolettaman).
• Verosyistä yritystä ei välttämättä kannata kokonaan lopettaa, jos toimintaa on
tarkoitus myöhemmin jatkaa.
 Veroseurausten laskemiseksi ole yhteydessä omaan kirjanpitäjään tai SY:n
jäsenneuvontaan.

Pienyrittäjän toiminnan lopettaminen 5/5
Yrityksen konkurssi
• Yritys, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin
• Menettely, jossa yrityksen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa velkojen
maksuksi.
• Hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse.
• Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen
• Konkurssiin asettaminen lopettaa elinkeinotoiminnan. Omaisuuden määräysvalta
siirtyy silloin konkurssipesälle. Konkurssipesä voi kuitenkin päättää jatkaa
konkurssiin menneen osakeyhtiön tai osuuskunnan liiketoimintaa. Konkurssipesä
on vastuussa tästä toiminnasta aiheutuvista veroista.
 Lisätietoja konkurssista ja sen vaikutuksista saat Talousapu –
neuvontapalvelusta ja SY:n lakineuvonnasta.

Lisää tietoa löydät
www.yrittajat.fi/korona
Kiitos!

