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Restoranid suletakse klientidelt, toitu võib siiski tellida ja kaasamüük
on lubatud
Soomes kehtib koroonaviiruse tõttu eriolukord ja koroonaviiruse levimise tõkestamiseks suletakse
restoranid, kohvikud ja joogikohad klientidelt võimalikult kiiresti. Valitsus esitas 24.3.2020 asja
puudutava valitsuse eelnõu Soome parlamendile, kes alustab asja arutamist otsekohe. Eesmärgiks
on kaitsta rahvastikku ja tagada ühiskonna toimimine. Muutused kehtivad kuni 31.05.2020.
Toidu kaasamüük klientidele on siiski lubatud. Klient või toidukuller tohib valmis portsjonid
toitlustusasutusest ära tuua või restoran ise toimetab portsjonid klientidele otse kohale.
Sulgemine ei puuduta selliseid restorane, mis ei ole avatud avalikkusele ehk näiteks personali
restorane või õppeasutuste sööklaid.
Töö- ja ettevõtlusministeerium (Työ- ja elinkeinoministeriö) avaldab võimalikult kiiresti
lisainformatsiooni ettevõtetele ja kodanikele restoranide sulgemise kohta.

Ettevõtetele on pakkuda toetust
Ettevõtjal tasub finantsraskustes võtta esimeseks ühendust oma pangaga ja muude ettevõtte
finantseerijatega. Pangad on juba teatanud valmisolekust laenude tagasimaksete maksepuhkusteks
ja maksegraafikute paindlikkuseks koroonaviiruse tekitatud erandliku olukorra tõttu. Riik toetab oma
tegevustega pankade võimet ettevõtete finantseerimiseks.
Ettevõtted võivad taotleda toetust Business Finlandist, kes avas 19.3.2020 kaks uut
finantseerimisteenust, millega proovitakse leevendada koroonaviirusepideemia tekitatud
majandusraskusi. Finantseerimisteenused on mõeldud Soomes tegutsevatele väike- ja keskmise
suurusega ettevõtetele ja midcap-ettevõtetele, kelle äritegevus kannatab koroonaviiruse olukorra
tõttu.
Finantseerimisteenuste sihtgrupp on turism ja turismi lisateenused, aga ka loovalad ja esinemisalad
ning kõik tegevusalad, mille allhankekettide funktsioneerimist koroonaviiruse olukord on mõjutanud
või mõjutab. Finantseerimine on mõeldud ettevõtetele uute äritegevuste selgitamiseks ja
arendamiseks eriolukorras.
ELY-keskused (ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused) on ka valmistunud toetama
restoraniettevõtjaid koroonaviiruse tekitatud surutises ja ELY-keskuste ettevõtete arendamishankeid
suunatakse eriti teenindusalade väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele koroonaviirusest
tulenevate mõjude haldamiseks ja ennetamiseks antavatele abidele.
Ettevõtjatele suunatud Talousapu (Majandusabi) nõustamisteenus nõustab ettevõtjaid majandus- ja
makseraskustes. Nõustamisteenuse üleriigiline telefoninumber on 02950 24880 (argipäeviti 9.00–
16.00)
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Dnro
Teave Business Finlandi toetusest ettevõtetele
Teave ELY-keskuste toetusest ettevõtetele
Talousapu (Majandusabi) nõustamistelefon ettevõtjatele
Küsimused ja vastused ettevõtte finantseerimise kohta
Küsimused ja vastused koroona ja tööelu kohta

Lisateave:
valitsusnõunik Liisa Huhtala, TEM, tel 029 504 7062
osakonnajuht Antti Neimala, TEM, tel 029 504 7039

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain
väliaikaisesta muuttamisesta (vain suomeksi)

