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Ohjeita tehyläisille terveydenhuoltoalan yrittäjille
koronatilanteessa
Korona vaikuttaa eri tavalla eri yrityksiin. Osalla yrityksistä työt vähenevät ja osalla
lisääntyvät. On hyvä miettiä, miten toimia, jos yrityksen maksuvalmius horjuu ennaltaarvaamattomien tapahtumien myötä ja tehdä jo nyt toimenpiteitä ennakoiden tulevaa.
Ohessa vinkkejä, joilla yrityksen taloutta voi auttaa epävakaassa tilanteessa. Ohjeita
päivitetään tarpeen mukaan.

Kela
Kelan terapiat ja kuntoutukset
Kela on antanut ohjeet 20.3.2020 (muokattu 24.3.) Kelan kuntoutuspalvelujen
toteuttamisesta koronavirusepidemian aikana. Ohje on voimassa 31.5.2020 asti. Lisäksi Kela
on antanut lisäohjeita viimeksi 3.4 ja julkaissut 26.3. usein kysyttyjä kysymyksiä
koronatilanteesta kuntoutuksen palveluntuottajille.
Kela suosittaa Kelan järjestämän läsnäkuntoutuksen, kuten vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen terapioiden keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena,
jos se on mahdollista. Kasvokkain toteutettua kuntoutusta voi kuitenkin jatkaa
palveluntuottajan ja asiakkaan sopiessa siitä yhdessä. Tällöin on arvioitava
koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja
muusta tarpeellisesta suojautumisesta. Kela suosittaa ryhmäkuntoutuksen keskeyttämistä.
Lisää tietoa kuntoutuspalvelujen järjestämisestä blogissa ”Kuntoutuspalvelujen
järjestäminen tärkeys koronatilanteen aikana”. Kirjoittajana Tehyn kuntoutusalan
asiantuntija Outi Töytäri.
Lisätiedot: https://www.kela.fi/korona

Jos joudut karanteeniin tai sairastut, hae Kelan päivärahat
Sairauspäiväraha
Yrittäjällä on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa tulee
hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Sairauspäivärahaa
maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan.
YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuu aika on sairastumispäivä (1 arkipäivä). Jos yrittäjällä ei
ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän
arkipäivää (1+9 arkipäivää), kuten palkansaajilla. Muista pyytää lääkärintodistus, jos
sairastut.

Tehy ry | PL 10, 00060 Tehy | Puh. 09 5422 7000 | www.tehy.fi

Tartuntatautipäiväraha
Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa yrittäjälle, jos yrittäjällä on YEL-vakuutus.
Päivärahan suuruus määräytyy poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL-työtulon mukaan.
Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin
tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai
karanteenista.

Verotus, ennakkoverot ja verojen maksujärjestelyt
Suomen hallitus on päättänyt verotusta koskevista tukitoimista yrityksille 16.3.2020. Seuraa
päivittäin verottajan sivuilta ohjeita, miten verohallinto tukee yrityksiä koronatilanteen
aikana.
Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen
veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää
perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi
sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Myös
ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan
arvoitua pienemmäksi.
Ennakkoverojen pienentäminen tai poistaminen
Jos tulot putoavat dramaattisesti, kannattaa ennakkoveroja muuttaa.
Maksujärjestely verottajan kanssa
Jos yritykselle tulee vaikeuksia maksaa veroja, kannattaa tehdä maksujärjestely
verohallinnon kanssa. Voit tehdä sen itse Omaverossa.
Maksujärjestelyn saa tehtyä vain silloin, kun veroja ei ole ulosotossa perittävänä ja yrityksen
ilmoitukset ovat ajan tasalla. Epävarmassa tilanteessa kannattaa hakea riittävän pitkää
maksuaikaa. Maksueriä voi olla 1-24, ja niiden väli on yksi kuukausi. Maksujärjestelyn kestoa
tai maksueriä ei voi muuttaa jälkikäteen. Maksuerät voi kuitenkin maksaa sovittua
nopeammin.
Huomioitavaa on se, että maksujärjestely raukeaa, jos ei noudata maksujärjestelyn
aikataulua, maksujärjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa tai laiminlyö veroilmoitukset,
esimerkiksi jätät oma-aloitteisia veroja tai tuloveroja koskevat ilmoitukset antamatta. Jos jo
tehty maksujärjestelysi raukeaa, koska et ole voinut maksaa veroja määräpäivään mennessä,
voit hakea uutta maksujärjestelyä. Uusi maksujärjestely voidaan tehdä vain, jos
maksujärjestelyn raukeaminen ja maksun viivästyminen on johtunut erityisestä syystä,
esimerkiksi sairastumisesta.
Verottajan päivittyvä ohjeistus:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/korona/
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Rahoitus ja lainat

Ole välittömästi yhteydessä pankkiisi ja selvitä, onko lainan takaisinmaksua mahdollista
muuttaa. Useat pankit mahdollistavat maksuohjelman muutokset veloituksetta
koronatilanteen aikana. Myös lyhennysvapaista kuukausista voi neuvotella.
Kannattaa käydä läpi yrityksen vakuutusmaksut ja tarkastaa milloin/kuinka monessa erässä
vakuutusmaksut erääntyvät. Onko niitä mahdollista siirtää maksettavaksi useampaan erään?
Olisiko tarvetta hakea vakuutuksille maksuaikaa? Vakuutusyhtiöön kannattaa olla ajoissa
yhteydessä.
Maksamattomat laskut
Jos rahaa ei ole ja laskuja erääntyy, sovi maksuajasta tai laskun summan maksamisesta
pienemmissä erissä mahdollisimman pian laskuttajien kanssa. Ennakoiva oma aktiivisuus voi
auttaa yritystä välttymään maksuhäiriömerkinnöiltä, jotka rajoittavat yrityksen toimintaa.

Yksinyrittäjille avautumassa mahdollisuus hakea kunnilta 2 000 euron
toimintatukea koronavirustilanteessa
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen
sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan
harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa
mahdollisimman pian. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen
myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.
Lisätiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön sivut

Työllistävien yrittäjien rahoitus
ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian
aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille, joissa työskentelee
enintään viisi henkilöä.
Lisätiedot: Ely-keskus
Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä.
Lisätiedot: Business Finland

Yrityksen vakuutukset
YEL-jousto
Tarvittaessa voi pienentää YEL-vakuutuksen maksua YEL-joustolla. Tätä pitää pyytää omasta
vakuutusyhtiöstä. YEL-joustolla YEL-maksua voi tilapäisesti alentaa. Huomioithan, että YELtyötulo vaikuttaa myös muihin etuuksiin kuten sairauspäivärahaan ja
tartuntatautipäivärahaan.
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Voit pyytää maksuaikaa vakuutusmaksuillesi, muuttaa eräkuukausia tai mahdollisesti maksaa
pienennettyä vakuutusmaksua. Tarkista, onko oma vakuutusyhtiösi luopunut maksuajan
viivästyskoroista.
Jos työskentelysi yrittäjänä keskeytyy pidemmäksi aikaa tai työskentely jää toistaiseksi
todella vähäiseksi, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää. YEL-vakuutus voidaan päättää
tarvittaessa takautuvasti.
Ajoneuvot seisontavakuutukseen
Jos yrityksen ajoneuvoja ei tarvita, voit laittaa ne seisontavakuutukseen. Seisontavakuutus
astuu voimaan siitä päivästä, kun teet ajoneuvollesi liikennekäytöstäpoiston.
Liikennekäytöstäpoiston pääset tekemään kätevimmin Trafin verkkopalvelussa. Kun palautat
ajoneuvon taas liikennekäyttöön, niin sekin hoituu näppärästi Trafin verkkopalvelussa.
Keskeytysvakuutus
Yrittäjän kannattaa tarkastaa onko yrityksellä voimassa olevaa keskeytysvakuutusta ja
varmista vakuutusyhtiöltä, korvaako se mahdollisesti koronasta johtuvaa keskeytystä. Tehyn
vakuutuksiin ei sisälly keskeytysvakuutusta.
Työntekijöiden tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus
Jos yritykselle tulee lomautuksia, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen
ennakkopalkkasummaa kannattaa pienentää vastaamaan muuttunutta tilannetta. Tällä
ilmoituksella saa pienennettyä loppuvuoden ennakkomaksujen eriä. Mahdollinen liikamaksu
palautetaan yritykselle.

Varasto
Varasto kannattaa pitää nyt pienenä, jotta rahat eivät ole kiinni varastossa.

Lahjakortit
Voisiko esimerkiksi kanta-asiakkaille suunnatulla markkinointikampanjalla myydä
lahjakortteja, jotta rahat saisi käyttöön jo tässä vaiheessa? Miten tämän koko
myyntiprosessin toteuttaisi sähköisesti esim. Facebookin tai sähköpostin välityksellä ilman
fyysistä asiakaskontaktia?

Yrityksen kehittäminen
Jos hetkellisesti yrityksen työ vähenee, silloin on hyvä aika ajatustyölle, johon normaalissa
arjessa ei tahdo löytyä aikaa. Miten yrityksen toimintaa ja markkinointia voisi kehittää?
Miten voisi tarjota vanhoja palveluja uudella tavalla tai luoda kokonaan uusia palveluja?
Onnistuisiko palvelun toimittaminen asiakkaalle kotiin tai netin kautta sähköisesti
tuotettuna? Voisiko jollain uudella palvelulla auttaa esimerkiksi karanteenissa olevia?
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Voidaanko yksityisyrittäjä määrätä tekemään välttämätöntä työtä
terveydenhuollossa?
Laissa ei sanota, että työmääräys voidaan antaa vain työntekijäasemassa olevalle. Lain
työmääräystä annettaessa huomioon otettavissa seikoissakaan ei ole mainittu yrittäjyyttä.
Näin ollen tämänhetkisen tiedon valossa tulkitaan, että työmääräys voidaan antaa myös
yrittäjälle. Voi olla, että asiaa koskien annetaan myöhemmin asetuksella tarkentavia
määräyksiä, joten nyt tulee seurata mahdollista valmiuslain voimaan astumista ja sen
tarkentavia määräyksiä.
Lain mukaan tällaisessa tartuntatautipoikkeustilassa ”on jokainen Suomessa asuva, jolla on
kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut
koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän
lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Määräys
tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Määräys voidaan
uusia kerran.”

Onko yrittäjällä mahdollisuus hakea työttömyyspäivärahaa?
Suomen hallitus antoi esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
eduskunnalle 2.4.2020. Hallitus pitää muutoksen kiireellistä voimaantuloa tärkeänä
koronavirusepidemiasta yrittäjille aiheutuvien yritystoiminnan kielteisten vaikutusten vuoksi.
Työ- ja elinkeinoministeriö viestii lain voimaantulosta, kun eduskunta on käsitellyt
hallituksen esityksen ja presidentti on vahvistanut lain.
Väliaikaisessa lakimuutoksessa yrittäjällä on mahdollisuus päästä väliaikaisesti
työttömyysturvan piiriin, vaikka yritystoimintaa ei lopeteta kokonaan. Tämä koskee kaikkia
yrittäjiä yritysmuodosta riippumatta. Normaalitilanteessa työttömyyspäivärahaa saa
ainoastaan silloin, kun yritystoiminta on lopetettu kokonaan.
Lisätiedot: Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea ja miten sitä haetaan Työ- ja
elinkeinoministeriön sivuilta.

Työttömyyspäiväraha normaalisti yritystoiminnan päättyessä
Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai
työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.
Kansaneläkelaitos huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen
maksamisesta. Työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan
ansiopäivärahana.
Päätoiminen yrittäjä voi halutessaan vakuuttaa itsensä Suomen Yrittäjäin
Työttömyyskassassa (www.syt.fi) Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut yrittäjänä
15 kuukautta välittömästi ennen työttömyyttä ja olet vakuutettuna SYT-kassassa.
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Työttömyysetuuksien maksaminen edellyttää, että hakija on rekisteröitynyt työttömäksi
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ansiopäivärahaa ei makseta
päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Jos yritystoiminta on ollut päätoimista, oikeus
ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun
yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla.
Työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena ei ole tukea kannattamatonta yritystoimintaa tai
vääristää markkinoita.
Lisätiedot: www.syt.fi

Toimintaohje päätoimisille yrittäjille liittyen Tehyn jäsentietojen päivittämiseen, jos
siirrytään koronatilanteen vuoksi hetkellisesti palkkatyöhön

1. Koronatilanteen jälkeen aiotaan palata yrittäjäksi
• Ei tarvitse päivittää jäsenyystietoja, vaikka käytkin hetkellisesti palkkatyössä
• Jäsenmaksu 20 e/kk
2. Koronatilanteen jälkeen ei aiota palata yrittäjäksi tai yritystoiminta muuttuu
pysyvästi sivutoimiseksi
• Päivitä yrittäjyystietosi (päätoiminen  sivutoiminen) Tehyn asiointipalveluun
www.tehy.fi
• Päivitä työsuhdetietosi (ilmoita uusi työnantaja)
• Jäsenmaksu 1,1% palkkatulosta, vähintään 20 e/kk, jos yritystoiminta jatkuu
sivutoimisena. Näin vakuutukset ovat voimassa myös yritystoiminnassa.
• Jäsenmaksu 1,1 % palkkatulosta, vähintään 8 e/kk, jos olet päätoiminen palkansaaja
ja yritystoimintaa ei enää ole.

Lisää tietoa www.tehy.fi/korona
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