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ÅTGÄRDER FÖR ATT TRYGGA 
MÄNNISKORS FÖRSÖRJNING

I samarbete med 
arbetsmarknadsorganisationerna

ÅTGÄRDER FÖR ATT TRYGGA 
BEVARANDET AV 
ARBETSTILLFÄLLEN OCH 
FÖRETAGENS LIKVIDITET 

Regeringens åtgärder 200 miljoner 
euro (tilläggsbudgeten)

Åtgärder i samarbete med 
centralbanken och finansinstituten

ÅTGÄRDER FÖR ATT TRYGGA MÄNNISKORS HÄLSA 
Tilläggsbudgetens anslag på 250 miljoner euro för hälso- och sjukvård och testning

Regeringen samarbetar med olika aktörer  



3 | Alla aktörers åtgärder närmare 50 md €

Sänkning av 
kapitalkraven för 

kreditinstitut, 
Finansinspektionen

30 md €

Sänkning av 
arbetspensions-

avgifterna 
910 mn €

BF och NTM-
centralerna, 

direkta 
understöd

+200 mn €

20.3.2020

Regeringens åtgärder
sammanlagt ca

15 md €

Uppskov med
skatter och ArPL-

avgifter 
3–4,5 md €

Finnveras
fullmakter

+10 md €
Underlättande 

av
ArPL-

återlåning

Statens 
pensionsfond, 

företags-
certifikat
1 md €

Finlands  
Bank, 

företagscertifikat
1 md €

Tryggandet av arbetstillfällen och företag 
– Samarbete med olika aktörer



• Självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa slopas vid både 
permitteringar och uppsägningar.

• Företagare oberoende av företagsform (inkl. egenföretagare och 
frilansare) får rätt till arbetslöshetsdagpenning.

• Tiden för meddelande om samarbetsförhandlingar och permittering 
förkortas till fem dagar.

• Permitteringsrätt också i fråga om arbetsavtal för viss tid.

• Åtgärderna gäller alla företag.

Tryggandet av människors försörjning
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Omedelbara åtgärder

1. Skyndsamt framläggande av en tilläggsbudget med anslag till social- och hälsovårdsministeriet och för 
företagsfinansiering

2. Andra åtgärder för företagsfinansiering

3. Åtgärder som baserar sig på arbetsmarknadsorganisationernas förslag

Åtgärder i nästa steg

4. Stärkande av den kommunala ekonomin

5. Åtgärder som fastställs vid regeringens ramförhandlingar för att stärka ekonomin

6. Strukturella reformer för att trygga hållbarheten inom den offentliga ekonomin

Åtgärder vidtas stegvis
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Finnveras finansiering för små och medelstora företag (lån, borgen) = 12 miljarder 
euro

Omkörningsfil till utgången av 2020:

1. Business Finlands finansieringstjänster (inkl. turism, den kreativa sektorn, 
underleverantörskedjor) = 150 miljoner euro

2. Industriinvesterings fortsatta finansiering för dess kunder

3. NTM-centralernas utvecklingsprojekt (de minimis) = sammanlagt 50 miljoner 
euro

4. Orken hos företagarna och ekonomisk rådgivning = sammanlagt 0,5 miljoner 
euro

5. Företagens ArPL-återlåning underlättas = Finnveras borgen på 80 procent

Stöd till företag med anledning av coronaviruset: 
Finnvera garanterar, bankerna beviljar
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• Finansiering först och främst till sektorer som drabbas hårdast, en klar schablon till 
hjälp och stöd för företagaren är under beredning.

• Nästa vecka är alla företagare medvetna om hur de ska gå till väga.

• Business Finland fattar de första finansieringsbesluten i dag den 20 mars.

• Målet är att NTM-centralen utlyser en finansieringsansökan i början av nästa vecka.

• Om du är företagare: börja med att kontakta din bank eller finansiär. Bankerna har 
beredskap att exempelvis avtala om amorteringsfria perioder och flexibla 
betalningstider. Bankerna hjälper dig vidare.

Härnäst: Företagsfinansieringens tredje våg (under beredning) – åtgärder till stöd 
för företagens solvens samt särskilda stöd till små och medelstora företag i fokus

Mål: så många företagare som möjligt klarar 
svårigheterna till följd av coronaviruset
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