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Palvelut

 Hallituksen 16.3.2020 linjaamien toimenpiteiden mukaisesti julkisen 

sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät 

etätöihin, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

 Määräyksestä huolimatta etätöistä voidaan määrätä tarvittaessa 

saapumaan virkapaikalle välttämättömien työtehtävien hoitamista 

varten.



Toimintaympäristössä isoja muutoksia

 Monilla yrityksillä palveluiden / tuotteiden kysyntä vähentynyt 

merkittävästi =>

 Käyttöpääoma käymässä vähiin

 Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen kriisin aikana 

– Poikkeusrahoitusta

 Paljon lomautuksia

 Maatilojen tilanne vaihtelee tällä hetkellä tilakohtaisesti, mutta 

kaikkien on syytä kohottaa kriisivalmiutta



Helsingin Sanomat 1.4.2020



Kausityövoiman tarpeet

 Vie avoimet paikat www.te-palvelut.fi –sivuille. 

 Näin saamme Hämeen todellisen tilanteen tämänhetkisestä 

kausityövoiman tarpeesta. 

http://www.te-palvelut.fi/


Maaseutuohjelman yritysrahoitus ja maatilojen 

rakennetuki

 Maaseudun yritysrahoitusta ja maatilojen rakennetukea voi hakea 

normaaliin tapaan ja hankkeiden maksatuksia käsitellään koko ajan.

 Ole yhteydessä ELY-keskukseen, jos vaikuttaa siltä, että investointi 

uhkaa peruuntua, investointi ei etene suunnitellusti tai investoinnin 

toteutusaikataulu muuttuu. 

– Investoinnin muutokset

– Jatkoaika



Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

 Maatilat voivat hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, 

joka parantaa tilan maksuvalmiutta.

 Lainan enimmäismäärä 62500 euroa ja takaus enintään 80 % 

(enintään 50000 euroa)

 Laina-aika enintään 5 vuotta 

 Takaus on haettavissa 30.3.–30.4.2020. 

 Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa toukokuun aikana. 

 Lue tarkemmat ohjeet: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-

rahoitus/kriisituet/valtiontakaus-maksuvaikeuksissa-oleville-

maatiloille/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/kriisituet/valtiontakaus-maksuvaikeuksissa-oleville-maatiloille/


Rahoitustukea talousvaikeuksissa oleville 

yrityksille koronavirusepidemiatilanteessa

 Rahoitustuet ja ohjeet yrityksille on koottu yrityskokoluokittain 

työ- ja elinkeinoministeriön sivuille: 

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

 Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla tukirahoitusta niille 

yrityksille, jotka eivät täytä TEM:n tuen edellytyksiä. Lue lisää Maa-ja 

metsätalousministeriö tiedottaa tukitoimista

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
https://mmm.fi/ajankohtaisartikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerio-valmistelee-maa-ja-elintarviketalouden-tukipakettia


Koronatilanteen vaikutukset tarkastustyöhön/ 

viljelijätuet

• Paikalla tehtävät eläintukien tilavalvonnat keskeytetään toistaiseksi. 

• Meijeri/suoramyyntivalvontoja ei toistaiseksi tehdä. 

• Kasvipeitteisyysvalvonnan maastokäyntejä voidaan tehdä, jos ne 

pystytään suorittamaan ilman suoraa kontaktia viljelijään

• Hallinnolliset/asiakirjavalvonnat jatkuvat normaalisti. 

• Ristiintarkastukset pyritään selvittämään hallinnollisesti ilman 

tila/maastokäyntejä.

• Kesän peltovalvonnat; seurataan tilannetta, valmistelu jatkuu 

”normaalisti”

• Viljelijöiden näkökulmasta olennaisinta, tuleeko tukiehtoihin 

muutoksia



Pidä huolta omasta terveydentilastasi  =>

Asioi ensisijaisesti sähköisesti maaseutuhallinnossa

 Puhelinneuvonta toimii täysin normaalisti

 Meillä ovat käytettävissä uudet yhteydenpitomahdollisuudet (mm. Teams

ja Skype) => useamman hengen neuvottelutilanteet mahdollisia

 Käytä sähköisiä järjestelmiä aina, kun se on mahdollista. Vipu ja Hyrrä 

toimivat tällä hetkellä hyvin

 Jos vaaditaan paperihakemusta, (skannaa ja) lähetä sähköpostilla. Tämä 

on suositeltavaa muutenkin postin hitaan kulun johdosta. Myös asiasi 

käsittely nopeutuu

– kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

 Asiakirjoja voi jättää normaalisti asiakirjojen vastaanottoon, mutta tässä 

tilanteessa ne kulkeutuvat normaalia hitaammin asiantuntijoille

 Asiantuntijat tulevat toimistolle vain aivan välttämättömissä tilanteissa

mailto:kirjaamo.hame@ely-keskus.fi




Lisätietoja

 https://mmm.fi/korona

 https://www.ruokavirasto.fi/teemat/koronavirus-covid-19/

 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

https://mmm.fi/korona
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/koronavirus-covid-19/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

