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Det finns flera organisationer som kan hjälpa företagare i denna exceptionella situation som orsakats av 
coronaviruset. Nedan har vi sammanställt nyttig information och länkar till myndigheternas och andra or-
ganisationers tjänster. 

Förhandla om skulderna 

Kontakta borgenären direkt och diskutera situationen helst redan på förhand, om läget ser ut att bli kritiskt.
Bankerna kan vara flexibla med betalningsarrangemangen och det lönar sig att komma överens om betal-
ningsarrangemangen med sin egen bank i ett så tidigt skede som möjligt: 

Ta kontakt med din egen bank. Bankerna har likviditetsbuffertar för undantagsfall och nu kan de tas i bruk. 
Det viktigaste är att själv vara aktiv och ta kontakt med banken för att anhålla om tillläggsfinansiering. Det 
lönar sig för företaget att ta kontakt med sina egna finansiärer omedelbart då finanseringsbehovet  
uppstår.

 

Organisationerna i Team Finland-nätverket är flexibla då förutsättningarna för att idka affärsverksamhet 
förändras för företagen.  
  

 

- Allmän rådgivning till företag med ekonomiska svårigheter ges av Företagsfinlands rådgivningstjänst 
Ekonomihjälpen 029 502 4881 (på svenska), 029 502 4880 (på finska): 
- NTM-centralernas fullmakt att bevilja understöd för utvecklingsprojekt vid företag utökas med 50 miljoner 
euro.  

Om du har ett pågående projekt som finansierats med utvecklingsunderstöd från NTM-centralen, bör du 
först ta kontakt med NTM-centralen för att få närmare anvisningar.  NTM-centralen förhåller sig positivt till 
ändringar i genomförandetiden för och innehållet i pågående projekt som finansierats med utvecklingsun-
derstöd. Vid behov kan företag ansöka om utbetalning av understödet för utvecklande av företag enligt en 
snabbare tidtabell och i fler rater.  
NTM-centralernas företagartjänster stöder företag flexibelt och intensifierat 

Kontaktuppgifter: 
Henrik Broman 0295 028 545  
henrik.broman@ely-keskus.fi
Henrik Granqvist 0295 028 551  
henrik.granqvist@ely-keskus.fi

 
Jukka Keinänen 0295 024587 
jukka.keinanen@ely-keskus.fi
Vesa Kojola 0295 028 579 vesa.kojola@ely-keskus.fi
Tom Saksa 0295 028614 tom.saksa@ely-keskus.fi

Hjälp för företagare med svårigheter p.g.a. 
coronasituationen
Österbotten, Mellersta Österbotten 
NTM-centralen i Österbotten

https://www.suomi.fi/service/telefonservice/foretagsfinlands-radgivningstjanst-ekonomihjalpen-narings-trafik-och-miljocentralen/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/ely-keskusten-yrityspalvelut-joustavasti-ja-tehostetusti-yritysten-tukena
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Lönegaranti 

Handläggningen av lönegarantiärenden har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland. Enligt lönegarantin 
kan på det sätt som avses i lönegarantilagen betalas löner eller andra på anställningsförhållan det grunda-
de fordringar till anställda hos en insolvent arbetsgivare. Betalning enligt lönegarantin söks av arbetstaga-
ren själv eller av fackföreningen för arbetstagarens del och i en konkurssituation av konkursboet.   
 
Ytterligare information om lönegaranti 

Kontaktuppgifter:
Telefonservice 0295 020 020 vardagar kl. 12 - 15 (lna/msa)
lonegaranti.nyland@ntm-centralen.fi

 

- Om du har ett lån som Finnvera har beviljat borgen för, så kan Finnvera bevilja banken tillstånd att ge dig 
amorteringsfria månader.
- Om ditt behov av driftskapital ökar på grund av coronavirussituationen, kan Finnvera genom sin borgen 
möjliggöra banklån för driftskapital. 
  
Aktuellt för företag i det exceptionella läge som coronaviruset orsakat 

Kontaktuppgifter: 
Päivi Kinnunen 029 460 2631 paivi.kinnunen@finnvera.fi
Essi Kypärä 029 460 2603 essi.kypara@finnvera.fi

 

Business Finland har lanserat två nya finansieringstjänster med vilka små och medelstora företag samt 
midcap-företag kan utveckla lösningar på problem som uppstått p.g.a. coronaviruset. Företagen kan an-
vända finansieringen för att utreda och planera ny affärsverksamhet, ersättande leveranskedjor och 
omorganisering av produktionen och arbetet vid störningar p.g.a. coronaviruset och efter det.  

Ny finansieringsform till företag för att lösa svårigheter som uppstått p.g.a. coronaviruset 

Om du har ett pågående projekt med Business Finland, kan du förkorta rapporteringsintervallen för projek-
tets innehåll och kostnader, dvs. i praktiken kan företaget få betalt för projektets kostnader snabbare. Det 
är möjligt att få amorteringsfria månader för lånen.
 
Business Finland - Vi bistår företagen under coronaepidemin 

Kontaktuppgifter: 
Mika Niskanen 050 312 8608 mika.niskanen@businessfinland.fi
Anssi Hakala 050 396 2865 anssi.hakala@businessfinland.fi
Ulf-Erik Widd 050 430 1813 ulf-erik.widd@businessfinland.fi
Jarkko Piirto 050 312 8622 jarkko.piirto@businessfinland.fi

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/palkkaturva
https://www.finnvera.fi/swe/tillvaxt/aktuellt/aktuellt
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/finansiering-for-interferenssituationen/
https://www.businessfinland.fi/sv/aktuellt/nyheter/2020/vi-bistar-foretagen-under-coronaepidemin/
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En arbetsgivare som omfattas av samarbetslagen ska alltid underrätta arbets- och näringsbyrån skriftligen 
om inledande av samarbetsförhandlingar senast när förhandlingarna inleds, ifall de kan leda till att arbets-
tagare permitteras eller till personalminskningar – oberoende av det uppskattade antalet anställda som 
berörs.  

Meddelanden enligt samarbetslagen skickas i denna region till adressen  
foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi. 
 
Kontaktuppgifter:
Anne Mäkipeura 0295 056 120, anne.makipeura@te-byran.fi
Johanna Leponiemi-Sandvik 0295 056 205 johanna.leponiemi-sandvik@te-byran.fi
 
Mera information om permittering 

Regeringen har 20.3.2020 meddelat om kommande förändringar i lagstiftningen: Samarbetslagens  
minimiförhandlingstider samt tiden för permitteringsmeddelande förkortas till 5 dagar. Permitteringsrätten 
utvidgas att även gälla tidsbundna arbetsavtal. Regeringen beslöt också att underlätta frilansares och en-
samföretagares möjlighet att omfattas av utkomstskydd för arbetslösa oberoende av företagsform. Åtgär-
derna är tidsbegränsade och de är i kraft i tre månader. 

Läs pressmeddelande  

Tjänster som erbjuds av det regionala Team Finland-nätverket
De regionala aktörerna lägger nu allt mer av sina egna personalresurser på att hjälpa företag i kris. 
Ta kontakt med en expert i ditt eget område.

Näringslivsbolag i Österbotten 

Dynamo Närpes
Stefan Malm, 050 567 8673 
stefan.malm@dynamonarpes.fi
Lisa Bäckman-Perälä, 050-3631967  
lisa.backman-perala@dynamonarpes.fi 

Kristinestads näringslivscentral, Kristinestad
Angelique Irjala, 040 5693 796 
angelique.irjala@krs.fi
Anthony Hannus, anthony.hannus@krs.fi
 
VASEK, Vasa
Aktuell information och kontaktuppgifter  

Concordia, Jakobstad
Jarl Sundqvist, 010 239 7559 
jarl.sundqvist@concordia.jakobstad.fi
Kari Myllymäki 010 239 7555 
kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi
Sanna Kankaanpää 0500 160908.  
sanna.kankaanpaa@concordia.jakobstad.fi

Näringslivsbolag i Mellersta Österbotten 

KOSEK Karlebynejdens Utveckling, Karleby
Pekka Pohjola, 0400 967 606, 
pekka.pohjola@kosek.fi
 
Kaustby ekonomiska region, Kaustby
Petri Jylhä, 050 551 3030
petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi
Erkki Laide 044 561 2154
erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi
Jarmo Finnilä 050 337 3538
jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi

YritysKannus, Kannus
Ville Honkala, 044 4745 237 
ville.honkala@kannus.fi 

Toholammin Kehitys Oy, 
Esa Järvenoja, 040 7686 910
esa.jarvenoja@toholamminkehitys.fi

http://mailto: yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi
http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare/personalutveckling_och_omstallningar/permittering/index.html
https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/hallituksen-paattamat-toimet-tuovat-joustoa-ja-turvaa-tyomarkkinoille
https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/senaste-information-angaende-coronalaget-for-foretagen
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På svenska:
Företagare - här hittar du fakta om coronaviruset 

På finska: 
Ohjeet työnantajalle
Kaikki koronasta yrittäjälle - päivittyvä infosivu 
 Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan  
(webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)
Koulutukset 

Kust-Österbottens Företagare
Vd Hippi Hovi, 050 551 3995, hip-pi.hovi@yrittäjat.fi
Keski-Pohjanmaan yrittäjät
Vd Mervi Järkkälä, 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi 

 
Vd Juha Häkkinen, 050 056 1036, juha.hakkinen@kauppakamari.fi
Direktör Paula Erkkilä, 044 781 0704, paula.erkkila@kauppakamari.fi

Viexpo hjälper små och medelstora företag med frågor som gäller export och internationalisering.  
Vi sparrar också företag t.ex. i utarbetandet av projektplaner och projektansökningar. Viexpos experter 
hjälper små och medelstora företag oberoende av bransch. 
 
Kontaktuppgifter:
Kristian Schrey vd, 050 572 8253 kristian.schrey@viexpo.fi
Katja Jankens, regionansvarig Österbotten,050 573 8876 katja.jankens@viexpo.fi
Carita Pöntiö, regionansvarig Mellersta Österbotten, 044 987 5484 carita.pontio@viexpo.fi
Juha Lahtinen, regionansvarig Södra Österbotten, 050 036 5851, juha.lahtinen@viexpo.fi
Minna Jakobson, 050 572 7404 minna.jakobsson@viexpo.fi
Maarit Mäkelä, 050 373 7044 maarit.makela@viexpo.fi

Situationen med coronaviruset kan också göra det 
svårt för företag att sköta sina skatteärenden. Företag 
kan ansöka om förlängd tid för skattedeklarationen och 
skattemyndigheten kan av grundad särskild orsak avstå 
från att ta ut förseningsavgiften för deklarationen. Om 
ett företag har betalningssvårigheter kan det ansöka om 
betalningsarrangemang för skatterna. Skatteförvaltnin-
gen utreder som bäst lättnader i villkoren för skattebe-
talningsarrangemang tillsammans med finansministeriet. 
Skatteförvaltningen stöder företag 

FPA informerar: Aktuellt om coronavirusläget

https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/621409-foretagare-har-hittar-du-fakta-om-coronaviruset
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/ohjeet-tyonantajalle-621164
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle?fbclid=IwAR1cFR9jV3wQaLikGze51OPMpTxBr_4ULcNU5qTmrG6waE9IvxOtAkkDxr0
https://www.yrittajat.fi/uutiset/621589-korona-webinaarit-yrittajille-ovat-keranneet-tuhansia-osallistujia-vastaukset?fbclid=IwAR1CtWfNJZ1nFkDZB4XXCAV5mztydL97XN538wKynuf6HEIgG2qqBAWaCCw#c190e19b
https://www.yrittajat.fi/jasenille/koulutukset
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/corona/skattef%c3%b6rvaltningen-st%c3%b6der-f%c3%b6retag-i-den-situation-som-coronaviruset-orsakat/
https://www.kela.fi/web/sv/corona

