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Corona-hjälp för företag 
 
HUR KLARA EKONOMISKA UTMANINGAR TILL FÖLJD AV CORONA 
 

Experter bedömer att coronaviruset kommer att ha omfattande inverkan på 
Finlands ekonomi.  

De första stötarna har redan tagits emot exempelvis av turistnäringen och i form 

av inhiberade evenemang. Multiplikatoreffekterna börjar skönjas först under de 

kommande dagarna, veckorna och månaderna.  

Olika instanser förbereder stödåtgärder och söker lösningar för upprätthållandet 
av företagens betalningsförmåga. Ifall betalningssvårigheter hotar är det viktigt 
att företagen själva visar sig aktiva i förbindelsen till finansiärer och banker.  

Aktuell information finns tillgänglig hos olika instanser. 

Länkar:  

https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/621409-foretagare-har-hittar-du-fakta-om-
coronaviruset  

Företagarna i Finland uppdaterar regelbundet sin information till företagare  

 

https://www.kela.fi/web/sv/corona  

Information om hur den rådande situationen påverkar Fpa:s tjänster, 
ansökningsprövningar och förmåner  

 

https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner  

Anvisningar för arbetsplatser om förebyggande åtgärder gällande 
coronavirusepidemin 

 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv  

Information, rekommendationer och bestämmelser från hälsovårdsmyndigheten  
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Varifrån får man hjälp? 

Revisionsbyråerna har förutom dessa stora frågor också funderat kring konkreta 
åtgärder, med vilka småföretagarnas kassaförvaltning kunde främjas. 
Kundbortfall och inhiberade evenemang och bokningar har försatt många 
företagare i en situation där råd och handledning är guld värt.  

 

HÄR HAR VI SAMLAT TIPS: 

Sänk förskottsinnehållningen  

Kontrollera förskottsinnehållningen. Sök om ändring för förskottsinnehållningen 
ifall utsikterna för de förväntade inkomsterna har förändrats väsentligt. Detta 
märks direkt i månadskostnaderna.  

Gör en betalningsplan ifall skatterna börjar samlas på hög. Ansök om en lång 
betalningstid när situationen är osäker. Reagera och var aktiv. Låt inte situationen 
bli värre.  

 

Finansiering  

Har du lån? Förhandla med ditt finansinstitut om möjligheten till 
betalningsuppskov. Anhållan om tilläggsfinansiering kan också vara ett alternativ, 
bl.a. har Finnvera förberett sig för situationen. Kredit är också ett alternativ när 
finansieringen är liten och behovsförverkligandet osäkert. Ta kontakt med din 
bank eller ditt finansbolag i god tid.   

Sysslar du med B-to-B-försäljning? Fakturafinansiering kan i denna situation vara 
en välkommen räddning för din affärsverksamhet. Kontakta tjänsteproducenter 
som erbjuder fakturafinansiering och redogör för ditt företags möjligheter till 
fakturafinansiering.  

 

Amorteringsfrihet för företagarens låneåterbetalningar  

Utred möjligheten till amorteringsfrihet av personliga lån med din bank. 
Åtminstone Nordea har meddelat att man erbjuder 6 månaders kostnadsfri 
amorteringsfrihet för privatkunder och 3 månader för små och medelstora 
företag.  
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Permittering 

Har du anställda? Det lönar sig att varsla om permitteringar genast mängden 
arbete börjar minska. En anställd får permitteras på ekonomiska eller produktiva 
grunder, dvs. om mängden arbete minskar väsentligt och varaktigt och det inte 
finns annat arbete att erbjuda. Arbetstagare kan permitteras tillsvidare.  

Permitteringsvarsel måste ges 14 dygn innan en eventuell permittering. Varsla 
sålunda hellre för tidigt än för sent om permittering. Permitteringen behöver inte 
genomföras trots varsel.  

 

Försäkringspremier  

Kontrollera dina försäkringspremier, kan de delas upp i flera rater? Vid behov kan 
du också tillfälligt minska premien på din FöPL-försäkring. Observera att detta 
inverkar förutom på pensionsunderlaget också på förmåner som är bundna till 
FöPL-försäkringen, såsom sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam 
sjukdom. Företagarens bostadsbidrag beviljas på basen av FöPL-avgifterna, så ta 
reda på om du har rätt till bostadsbidrag.  

 

Lager  

Håll lagret litet. Ta reda på ifall du kan ändra på leveransen av beställda varor som 
ännu inte har avlämnats. Försök att få förskottsbetalning på beställningsvaror.   

Finns det övriga utgifter i kostnadsstrukturen, vilka kunde minskas på väldigt kort 
tid? Red ut detta och vänd dig vid behov till din revisionsbyrå för råd. Förhandla 
om delbetalningar och ändringar av förfallodagar.  

 

Varifrån kommer pengarna när inga kunder syns till? 

Kan du via din affärsverksamhet sälja presentkort? Fundera över hur du genom 
olika kampanjer kan befrämja din affärsverksamhet. Sälj redan nu för framtiden, 
så stärker du kassaflödet direkt.  

Kan du utföra ditt arbete hemma hos kunderna eller kan du sälja dina 
tjänster/produkter med direkt hemleverans? Kan du koncentrera dig på take 
away-försäljning? 
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Informera  

Förmedla information rörande hygien också till dina kunder fastän det är 
självskrivna saker för ditt företag. Informera ifall du effektiverar inom denna 
sektor. Reglerar du antalet kunder på kundplatsen, hur rengörs 
utrustningen/ytorna, hur har du ändrat din verksamhet för att hygienen ska tas i 
beaktande på det sätt som situationen kräver?  

 

Skapa kontakter, nätverka och utmana din affärsverksamhet till nya idéer. 
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