
BÜLTEN 24.3.2020 

Restoranlar kapılarını müşterilere kapatacaklardır, bununla birlikte, 
yemek siparişi verilebilecek ve dışarıdan yemek satın alınabilecektir 

Koronavirüs nedeniyle Finlandiya’da olağanüstü koşullar hüküm sürmekte olup, Koronavirüsün 
yayılmasını engellemek amacıyla restoranlar, kafeler ve alkollü içki satma ruhsatına sahip mekânlar 
elden gelen en kısa süre içinde kapatılacaktır. Hükümet, 24.3.2020 tarihinde konuya ilişkin yasa 
tasarısını, tasarıyı hiç vakit geçirmeden ele almaya başlayacak olan parlamentoya sunmuş 
bulunmaktadır. Amaç, ülke nüfusunu korumak ve toplumun işleyişini güvence altına almaktır. İlgili 
değişiklikler 31.5.2020 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 

Herşeye rağmen, müşterilere dışarıya yemek satışına izin verilmektedir. Müşteri ya da yemek 
kuryesi hazır yemek posiyonlarını yemek hazırlayan işyerinden alabilecek ya da restoranın kendisi 
yemek porsiyonlarını doğrudan müşterilere teslim edebilecektir.  

Restoranların kapatılması, kamuya açık olmayan türden restoranları, örneğin, personel restoranlarını 
ya da öğretim kurumlarının yemekhanelerini etkilememektedir.  

Finlandiya Çalışma ve Ekonomik İşler Bakanlığı, restoranların kapatılmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri 
işletmelere ve vatandaşlara elden gelen en kısa zamanda duyuracaktır.  

İşletmelere destek sunulmaktadır 

İşletmecinin, karşı karşıya kaldığı finansman zorluklarında ilk önce kendi bankasıyla ve diğer işletme 
sermayedarlarıyla iletişime geçmesinde yarar vardır. Bankalar, Koronavirüsün neden olduğu 
olağanüstü durum yüzünden geri ödeme vadelerinde muafiyete ve ödeme sürelerinde esnekliğe 
gitmeye zaten hazır olunduğu yönündeki mesajlarını iletmişlerdir. Devlet kendi uygulamalarıyla, 
bankaların işletmeleri finanse etme yetisini destekleyecektir.  

İşletmeler, 19.3.2020 tarihinde Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik etkilerin hafifletilmesi 
amacıyla iki yeni finansman hizmetini açmış olan ‘Business Finland’ oluşumuna destek başvurusu 
yapabilirler. Sağlanacak finans, Finlandiya’da etkinlik göstermekte olan ve ticarî etkinliği Koronavirus 
durumundan olumsuz etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir. 

Finansman hizmetlerinin hedefi turizm ve turizmin yan sektörleridir; ancak, yaratıcılık ve gösteriye 
dayalı alanlarla, taşeron (dışarıdan mal sağlayıcı) zincirlerini Koronavirüsün etkilemiş ya da 
etkilemekte olduğu bütün ticarî faaliyet alanları da bu hedefin kapsamındadır. Finansman, işletmenin 
olanüstü koşulların hüküm sürdüğü süre içinde yeni ticarî işleyişlerin arayışına girişmesine ve 
geliştirilmesine yöneliktir. 

Aynı zamanda ELY Merkezleri (Ekonomik Gelişme, Ulaşım ve Çevre Merkezleri) de, restoran 
girişimcilerine Koronavirüsü yüzünden karşılaşılan sıkıntı konusunda yardım etmeye hazırlıklıdırlar 
ve ELY Merkezlerinin gelişim projeleri, özellikle hizmet alanlarındaki küçük ve orta ölçekli şirketlere 
yapılması kararı verilen yardımlara, Koronavirüsün yolaçtığı etkileri idare etmeye ve bunları 
engellemeye yönelik bulunmaktadır. 

İşletmecilere (girişimcilere) yönelik ‘Ekonomik Yardım Danışma Hizmeti, işletmecilere ekonomik ve 
ödeme güçlükleri konusunda yol göstermektedir. Danışma Hizmetinin Finlandiya çapındaki telefon 
numarası 02950 24880’dir (haftaiçi günlerde 9.00–16.00 saatleri arasında) 
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Dnro 

‘Business Finland’ın işletmecilere sağladığı desteğe ilişkin bilgi 

ELY-Merkezlerinin işletmecilere sağladığı desteğe ilişkin bilgi

İşletmeciler için Ekonomik Yardım Danışma Telefonu 

İşletmeler sağlanan finansmana ilişkin soru ve yanıtlar 

Korona ve çalışma hayatına ilişkin soru ve yanıtlar 

Ek bilgiler: 
Hükümet Danışmanı Liisa Huhtala, TEM (Çalışma ve Ekonomik İşler Bakanlığı), tel. 029 504 
7062 Kısım Şefi Antti Neimala, TEM (Çalışma ve Ekonomik İşler Bakanlığı), tel. 029 504 7039 

Hükümetin, Barınma ve Beslenme İşleyişine İlişkin Yasa’nın geçici olarak değiştirilmesi konusunda 

parlamentoya sunduğu yasa tasarısı 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80692fcc
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80692fcc
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/pk-yritysten-kehittamisavustuksiin-50-miljoonaa-euroa-koronavirustilanteen-haittojen-torjumiseksi
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta



