
Hallituksen välittömät 
taloudelliset toimenpiteet 
koronaviruksen johdosta

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni

16.3.2020



Taloudellisiin vaikutuksiin varautuminen

Hallitus helpottaa koronaviruksen taloudellisia haittavaikutuksia 
kokonaisuudella:

1. Määrärahat, joita tarvitaan pikaisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

2. Määrärahat ja muut toimet yritysten rahoitustilanteen helpottamiseksi

3. Kuntatalouden vahvistaminen

4. Työmarkkinajärjestöjen kanssa erikseen sovittavat toimet

5. Kehysriihessä linjataan laajemmin taloutta tukevat toimenpiteet

• Näistä kohdat 1-2 käsittävät välittömästi käynnistettäviä toimenpiteitä
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Lisätalousarvioesitys/Yleistä 

• Hallitus valmistelee nopealla aikataululla lisätalousarvioesityksen 
eduskunnalle

• LTAE:ssa keskitytään vain

‒ koronaviruksen torjunnan ja varautumisen aiheuttamiin kustannuksiin, 

‒ muihin asiaan välittömästi liittyviin välttämättömiin ja kiireisiin talousarviotarpeisiin, kuten 
yritysrahoituksen turvaamiseen 

• Lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle perjantaina 20.3

• Pääosa yritysrahoitusta koskevista toimista voidaan laittaa liikkeelle jo  
nykyisten valtuuksien puitteissa ripeästi
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Lisätalousarvioesitys/korona

• STM tämän hetken arvio on yht.  26,8 milj. euroa

• THL 6,8 milj. euroa

• Osallistuminen rokotteen kehittämiseen 5 milj. euroa

• Testauslaitteet ja lääkinnälliset laitteet, kapasiteetin nosto 10 milj. euroa

• Tutkimus, miten suojaava immuniteetti uudelle virukselle syntyy 5 milj. euroa.
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Yritysten maksuvalmiuden turvaaminen

• Varaudutaan kaksinkertaistamaan Finnveran pk-yritysten kotimaan 
rahoituksen volyymi 2 mrd. euron tasosta 4,2 miljardiin euroon

• Valtuudet olemassa, toteutettavissa TEM:n ohjauksella ja Finnveran 
päätöksin

• Yritysten rahoituspäätökset jopa 3 – 4 päivässä

• Valtio korvaa Finnveralle aiheutuvat luottotappiot (50%)

• Valmistellaan pikaisesti Finnveran ja pankkien yhteistyönä toimenpiteitä 
yritysten rahoituksen sujuvoittamiksi. 

• Ohjataan Valtion eläkerahasto (VER) määräajaksi lisäämään sijoituksia 
suomalaisten yritysten yritystodistuksiin

• Toimen mittaluokka 0,5-1 mrd. euroa
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Yritysten verojen ja maksujen maksuaikoihin joustoja

• Määräaikainen yritysten verotilitysten maksujärjestely

• Maksun lykkäys ja koron alentaminen 7 %:sta 4 %:iin yrityksen 
hakemuksen perusteella

• Annetaan HE määräaikaisesta koron alentamisesta, muilta osin 
toteutettavissa voimassa olevan lain puitteissa

• Menettely koskisi 1.3. jälkeen erääntyneitä veroja.

• TyEL- ja YEL-maksujen maksujärjestely

• Eläkelaitoksille mahdollisuus pidentää pyynnöstä maksuaikaa enintään 3 
kk (edellyttää STM:n päätöstä)

• STM antaa eläkelaitoksille luvan poiketa vakavaraisuusvaatimuksista 
taloustilanteen vuoksi
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Lisätalousarvioesitys – silta yrityksille ja tukea yrittäjille

• Business Finlandin kautta tukea muun muassa luoville aloille ja 
matkailuun, rahoituksen kokonaisvolyymi 30 miljoonaa euroa

• Otetaan käyttöön Ely-keskusten kautta myönnettävä 
elinkeinorahoitus (de minimis) pk-yrityksille. Tämä rahoitus 
suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan 
kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan.

• Rahoituksen kokonaisvolyymi 50 miljoonaa euroa. Lisäksi tukien 
maksatuksia nopeutetaan.

• Tukea yrittäjien neuvontaan ja jaksamisen edistämiseen, 0,5 
miljoonaa euroa
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Muita toimia yrityksiä koskien

• Laaditaan EU-notifiointia vaativa tukiohjelma vaikeuksissa oleville 
yrityksille täydentämään ja laajentamaan edellä ehdotettuja 
toimenpiteitä. 

• Tavoitteena olemassa olevien toimien laajentaminen vaikeuksissa 
oleviin yrityksiin, joilla ilman koronaviruksen aiheuttamaa 
erikoistilannetta olisi talous ja liiketoiminta vakaalla pohjalla.

• Esim. mahdollistaa korkeamman tukimäärän tilanteissa, jossa normaali de 
minimis –kiintiö on täynnä ja normaali tuen määrä ei riitä.
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Kuntatalouden vakauttaminen

• Vielä toistaiseksi koronan vaikutuksia kuntien talouteen voidaan pitää 
suhteellisen rajoitettuina ja kuntien maksuvalmiustilannetta vakaana

• Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, ja yhdistettynä monen kunnan jo 
nykyisellään vaikeaan tilanteeseen aiheuttaa suuria haasteita kunnan 
talouteen.

• Hallitus varautuu tarvittaessa tukemaan kuntia koronavirustilanteen 
aiheuttaman menojen kasvun tai verotulokehityksen äkillisen 
heikkenemisen tilanteessa. 

• Sikäli kuin valtion toimenpiteistä aiheutuu kuntien yhteisöverotulokertymän 
alenemista/siirtymistä, kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan 
vastaavasti määräaikaisesti.
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Työmarkkinaosapuolet koolle

• Hallitus kutsuu työmarkkinaosapuolet keskustelemaan korona-
viruksen vaatimista toimista

• työmarkkinoiden toimintaan

• toimista työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi

• työntekijöiden ja yrittäjien toimeentulon turvaamiseksi

• työpaikkojen säilyttämiseksi

• ja yritysten konkurssien välttämiseksi

• Työ- ja virkaehtosopimusten joustomahdollisuuksien hyödyntämiseksi 
poikkeus- ja kriisitilanteessa kaikissa yrityksissä ja toimijoissa, jotka kohtaavat 
koronan seurauksia vakavia ongelmia

• EMU-puskurit
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