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TUKEA TYÖNANTAJILLE JA YRITTÄJILLE KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASSA 

POIKKEUSTILANTEESSA 

  

 
Löydät Kaakkois-Suomen TE-toimistosta palvelut yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Palvelemme henkilöstön 

vähentämiseen ja hankintaan liittyvissä tilanteissa, sekä kaikissa yrityksen kehittämistarpeissa. Olemme osa 

julkista yrityspalvelukokonaisuutta ja ohjaamme sinut tarvittaessa eteenpäin verkostomme muihin palveluihin. 

 

Ohjeet lomautus- tai henkilöstön vähennystilanteissa 

 

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvien työnantajien on ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoon. Neuvotteluista 

tulee tehdä YT-esitys, jos ne johtavat lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 

neuvottelujen alkaessa sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi 
 

Alle 20 henkilön työnantajien (jotka eivät kuulu yhteistoimintalain piiriin) toivomme myös ilmoittavan 

lomautuksista TE-toimistoon tilastointia varten: syy koronaepidemia, lomautuksen pituus ja kuinka montaa 

henkilöä koskettaa. Tiedot sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi 

Yrityspalvelumme ja muutosturva-asiantuntijamme auttavat sinua, kun kyse on henkilöstön vähentämiseen 

liittyvistä aiheista. Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. 

Asiantuntijamme antavat tarvittaessa yrityskohtaista lomautuksiin liittyvää neuvontaa. Työntekijän lomautuksella 

työnantaja keskeyttää sopimukseen liittyvän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana 

työsuhde säilyy muutoin voimassa.  

 

Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiantuntijat muutosturva-asioissa 

 

Marjukka Matikka puh. 0295 042 137 

Leena-Maria Kyyhkynen puh. 0295 042 264 

Anita Kirkkopelto-Marttila puh. 0295 042 087 

 

Tulevat lainsäädäntömuutokset ja yrittäjän työttömyysturva 

 

Hallitus on ilmoittanut 20.3.2020 tulevista lainsäädäntömuutoksista: Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluajat 

sekä lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös 

määräaikaisia työsopimuksia. Hallitus päätti myös helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä 

työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Toimet ovat määräaikaisia ja niiden kesto on kolme 

kuukautta. Seuraamme tilanteen edistymistä ja tiedotamme kun muutos on lainvoimainen. Työttömyysetuuden 

yhtenä saamisen ehtona on työnhakijaksi ilmoittautuminen TE-toimistoon, jonka yrittäjä voi halutessaan tehdä 

sähköisesti verkossa Oma asiointi –palvelussa. 

 

Rahoitus- ja talousapu –neuvontapalvelut 

Maksuaika-asioissa ja lisäkäyttöpääoma tarpeissa yrityksen tulee ottaa yhteyttä omaan pankkiin tai Finnveraan. 

Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä.  

Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen 
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Yritys-Suomi talousapu on neuvontapalvelu maksuvaikeuksiin joutuneille yrityksille. Palvelusta saat apuja myös 

koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamiin tilanteisiin. Talousapu palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9-16 

numerossa: +358 295 024 880. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kysymys ja vastaussivuston koronan vaikutuksista yritysten rahoituksiin: 

Kysymyksiä ja vastauksia yritysrahoituksesta ja koronan vaikutuksista yrityksille (TEM) 

Tutustu myös Suomen yrittäjien kokoamaan ja jatkuvasti päivittyvään korona-ohjeistukseen yrittäjille:  

www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 

 

ELY-keskusten yrityspalvelut  

ELY-keskukset palvelevat yrityksiä tehostetusti koronaviruksen aiheuttamissa ongelmissa.  

Lisätalousarvion myötä tullaan ottamaan 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 tulee olemaan 50 miljoonaa euroa. 

Lisäksi tukien maksatuksia nopeutetaan. Tukea yrittäjien neuvontaan ja jaksamisen edistämiseen tultaneen 

saamaan 0,5 miljoonaa euroa. Rahoituksesta tiedotetaan myöhemmin lisää. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritysasiantuntijat 

 

Kaakkois-Suomen TE-palvelut auttavat työnantajia ja yrittäjiä yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Ota 

rohkeasti yhteyttä, olemme tukenasi. Seuraa myös uutisia verkkosivujemme ajankohtaista-osiossa. 

 

Yhteystiedot: 

 

Kaakkois-Suomen TE-toimisto, yrityspalvelut 
  
Henkilöstön vähentäminen, muutosturva ja lomauttaminen:  
Yrityspalvelut (vaihde) puh. 0295 042 001 
YT-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi  
 
Tärkeitä ohjeita ja linkkejä: 
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutosturva/index.html 
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html  
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