YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS JA TYÖPAIKAT TURVATTAVA
Yritysten liiketoiminnan jatkuvuus on turvattava yli koronaviruspandemian aiheuttaman vakavan kriisin.
Usea elinkelpoinen yritys kärsii väliaikaisesta kassavirran tyrehtymisestä, joka vaarantaa yrityksen
liiketoiminnan jatkuvuuden. Äkillinen kysynnän romahtaminen on ajanut erityisesti palvelualan yrityksiä
ahdinkoon ja romahduttanut tuotantoa eri yrityksissä. Erityisen voimakkaasti vaikutukset osuvat pkyrityksiin.
Koronaviruksen aiheuttama kysyntälama menee lopulta ohi. Vakavat taloudelliset vaikutukset voivat
kuitenkin jatkua pitkään, jos välittömiin toimenpiteisiin ei ryhdytä. Elinkelpoiset yritykset ja niiden
synnyttämät työpaikat on turvattava. Elinkeinoelämän toiminnot on normalisoitava mahdollisimman
nopeasti ja taloudelliset tappiot, jotka vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan, on minimoitava.
Yritysten käyttöpääomia on turvattava välittömillä ja monipuolisilla toimenpiteillä ja joustoilla, jotka
kohdistuvat rahoitukseen, verojen ja muiden työnantajamaksujen maksuun sekä työlainsäädäntöön.
TOIMENPITEET:
Veronmaksujen lykkääminen
Kaikille yrityksille tulisi mahdollistaa omalla ilmoituksella koroton eräpäivän siirtäminen jo määrättyjen
yhteisöveron ennakoiden osalta kuudella kuukaudella eteenpäin. Tämä antaisi yrityksille aikaa uudelleen
arvioida koronapandemian vaikutuksia verotettavaan tulokseen ja hakea mahdollisesti muutosta
ennakkoveroihin.
Yritysten on myös voitava siirtää eräiden oma-aloitteisten verojen, kuten työntekijöiden tuloveron
ennakonpidätysten, tilitysten määräpäiviä kolmella kuukaudella.
Veronmaksun lykkäämiseen liittyvät toimenpiteet on kohdistettava yleisesti kaikille yrityksille niiden oman
ilmoituksen perusteella, eikä niihin tule sisällyttää erillistä harkintaa. Kysymys on korottomasta
maksuajasta, jonka tarkoituksena on estää yrityksiä joutumasta maksuvaikeuksiin. Toimenpiteillä on
vaikutuksia vain verojen maksamisen ajankohtaan, ei määrään.
TyEL ja YEL-maksujen siirtäminen
TyEL ja YEL-maksujen maksuaikoja on pidennettävä väliaikaisesti ainakin kolmella kuukaudella. Tilanne
koronaviruspandemian etenemisen suhteen on arvaamaton, joten on perusteltua, että julkinen sektori
ottaa poikkeuksellisessa tilanteessa yrityssektorin riskiä kannettavakseen. TyEL-maksujen maksuaikojen
pidentämisellä on vaikutuksia työeläkeyhtiöiden tulovirtaan. Tästä johtuen työeläkeyhtiöiden
vakavaraisuussääntöihin on valmisteltava poikkeuksia.
Myös muiden lakisääteisten vakuutusmaksujen kuten työttömyysvakuutuksen maksuaikoja on
pidennettävä. Työttömyysvakuutuksen maksuaikojen pidentämisellä ei Keskuskauppakamarin arvion
mukaan ole suurta vaikutusta julkiseen talouteen.
Rahoitus
Rahoitukseen liittyvät toimenpiteet ovat avainasemassa käyttöpääomien hiipuessa yrityksissä. Käynnissä
olevat toimenpiteet ovat hyvä alku, mutta toimien mittaluokkaa voidaan joutua vielä tarkastelemaan
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tilanteen edetessä. Finnveran rooli ja toimet ovat merkittäviä, kun yrityksiä autetaan kriisin yli. Finnvera on
tiedottanut, että se suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen
järjestelytarpeisiin ja että sillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi. Finnveran
edellytyksistä toimia on huolehdittava.
Suomen Pankin päätös 500 miljoonan euron kriisipaketista yritysten rahoituksen turvaamiseksi sekä
Finanssivalvonnan päätös sallia pankkien pääoma- ja likviditeettivaatimusten väliaikainen alittaminen ovat
erittäin tervetulleita toimenpiteitä. Myös esimerkiksi Nordean tarjous lyhennysvapaista kuukausista pienille
ja keskisuurille yritysasiakkailleen sekä asuntolaina-asiakkailleen on erinomainen.
Keskuskauppakamari ehdottaa, että hallitus kutsuu kaikki pankit neuvottelemaan yhteisistä toimista
yritysten likviditeetin varmistamiseksi kevään aikana kysynnän ja kassavirran hiipuessa joillakin sektoreilla
merkittävästikin.
Yritysrahoituksen kokonaisuutta on seurattava tiiviisti. Keskuskauppakamari tukee ministeri Lintilän
yrityssektorin työryhmän työtä ja toivoo tilanteen edetessä nopeita ja vaikuttavia toimenpiteitä yritysten
rahoituksen turvaamiseksi.
Muutokset työlainsäädäntöön
Koronaviruspandemia on muodostanut akuutin kriisin monelle yritykselle, jonka palveluiden tai tuotteiden
kysyntä on loppunut äkillisesti. Jotta yritysten konkursseja voidaan estää ja työpaikat pystytään turvaamaan
pitkällä aikavälillä, on työlainsäädäntöä muutettava väliaikaisesti niin, että lomautuksiin liittyvät
neuvottelu- ja ilmoitusajat lyhenevät. Määräaikaisen työntekijän lomauttamisen tulisi myös olla mahdollista
poikkeuksellisiin taloudellisiin tai tuotannollisiin syihin perustuen.
Hallitusohjelmassa varatun miljardin euron elvytysvaran käyttö
Akuutin kriisin jälkeen hallituksella on oltava valmiudet taloutta elvyttäviin toimenpiteisiin, jotta kriisin
pitkäaikaiset haittavaikutukset koko yhteiskunnalle minimoidaan. Keskuskauppakamari julkaisee
elvytystoimenpiteistä erillisen listan.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
juho.romakkaniemi@chamber.fi, puh. 040 050 5269
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