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DogFeelGoodin yrittäjä Henna Mäntymaa osallistui Venla-valmennukseen, sillä hän toivoi saavansa uusia vinkkejä liiketoimintaansa. Yritys on toiminut Forssassa kolme vuotta. KUVA: Lassi Puhtimäki

TÄSTÄ ON KYSE

Venla-valmennus vauhdittaa liiketoimintaa 
  • Venla-valmennus käynnistyi 

1.9.2018 ja se päättyy kuluvan 
vuoden loppuun mennessä.

  • Valmennus on suunnattu 
naisyrittäjille. Sen tavoitteena on 
lisätä naisyrittäjien tasavertaista 
osallisuutta, luoda verkostoja ja 
kasvattaa valmennettavien liike-
toimintaa. 

  • Venla-valmennus koostuu 
verkkokoulutusympäristös-
sä tehtävistä harjoituksista. 
Valmennukseen sisältyy myös 

omavalmentajan tuki, joka auttaa 
kohdistamaan koulutuksen sisäl-
töjä juuri koulutettavan omaan 
yritystoimintaan. 

  • Verkostojen luomiseksi val-
mennukseen kuuluu myös eri-
laisia työpajoja ja ryhmätapaa-
misia. Koronatilanteen vuoksi ne 
jouduttiin toteuttamaan keväällä 
etäyhteyden avulla. 

MISTÄ OPITAAN?
  • Valmennuksen viisi kärkitee-

maa ovat palvelumuotoilu, mark-
kinointi, myynti, kansainvälisty-
minen ja yrityksen liiketoiminnan 
tiedot myynnissä sekä markki-
noinnissa (small data).

  • Valmennukseen osallistuu yh-
teensä 17 valmennettavaa. 

  • Valmennus on osa Venla-han-
ketta, jota toteutetaan Euroopan 
sosiaalirahaston osarahoituksel-
la. Siihen toteuttavat Hämeen 
Ammattikorkeakoulu ja LAB-
ammattikorkeakoulu.

Tuhannet yritykset 
hakevat alv-lainaa 
Pidennettyä  
maksuaikaa veroihin on 
hakenut noin 26 000  
koronan kurittamaa  
yritystä.
Petteri Lindholm

Noin 3 600 yritystä on hakenut 
jo maksettujen arvonlisävero-
jen (alv) palautusta.

Alv-palautusta on voinut 
hakea tammi–maaliskuus-
sa erääntyneistä veroista, eli 
yrittäjät saavat takaisin kol-
men kuukauden alv-maksunsa.

Vaikka kyse on yrityksen jo 
maksamien verojen palautta-
misesta yrityksen kassaan, pa-
lautus on käytännössä laina, jo-
ka pitää maksaa takaisin kah-
den vuoden aikana.

Alv-lainojen korkotasoksi on 
tulossa 2,5 prosenttia. 

LAKIMUUTOS alv-palautuksista 
on vielä eduskunnan käsittelys-
sä, mutta palautusta on voinut 
hakea verottajalta jo 26. touko-
kuuta lähtien.

Verohallinto tilittää yrittä-
jien hakemat alv-palautukset, 
kun laki astuu voimaan tulevi-
en viikkojen aikana.

– Tähän mennessä tulleet 
hakemukset pyritään käsitte-
lemään parin viikon sisällä, kun 
laki astuu voimaan, Verohallin-
non ylitarkastaja Timo Helin 
sanoo.

Lakimuutoksesta ääneste-
tään eduskunnan täysistun-
nossa ensi tiistaina.

ALV-LAINOJA HAKEVAT yrityk-
set, joilla on akuutti kassakriisi, 
ja jotka eivät saisi pienikorkoi-
sempaa lainaa markkinoilta, ar-
vioi laskentatoimen professori 
Teemu Malmi.

– Lainaa saa kyllä matalam-
malla korkotasolla, jos yritys on 

hyvässä taloudellisessa kunnos-
sa, tai jos on tarjota vakuuksia 
lainaa vastaan, Malmi toteaa.

Vakuudettomissa markkina-
luotoissa korot taas ovat sel-
västi alv-palautukseen tulevaa 
korkotasoa korkeampia.

Malmi arvioi, että palautusta 
ovat hakeneet esimerkiksi pie-
net palveluyritykset, joilla ei ole 
kiinteää omaisuutta vakuudek-
si, mutta joiden kulut juoksevat 
normaaliin tapaan. Suuremmis-
sa yrityksissä taloudelliset pus-
kurit ovat suurempia eli raha 
ei lopu kassasta yhtä nopeasti.

– Palvelut sekä matkailu- ja 
ravintola-ala myös ovat niitä 
toimialoja, joihin korona on is-
kenyt kovimmin.

Verohallinto ei ole toistaisek-
si käynyt läpi alv-palautuksia 
hakeneiden yritysten taustoja.

Malmi pitää alv-palautusta 
hyvänä työkaluna yrityksille, 
joilla korona on pysäyttänyt 
myynnin, mutta joilla on yhä 
uskoa tulevaisuuden liiketoi-
miin.

– Ei olisi kenenkään etu, jos 
elinkelpoisia yrityksiä kaatuisi 
koronan aiheuttaman väliaikai-
sen shokin vuoksi.

KORONAKRIISIN ensimmäisenä 
tukitoimena yrityksille annet-
tiin jo maaliskuun lopussa mah-
dollisuus hakea lisäaikaa vero-
jen maksamiseen. Maksuaikaa 
saa enintään kaksi vuotta.

Helpotettua maksujärjeste-
lyä on hakenut Verohallinnon 
mukaan tähän mennessä noin 
26 000 yritystä. 

Verohallinnon ylitarkastaja 
Timo Helinin mukaan lukema 
on huomattavasti korkeampi 
kuin normaalitilanteessa.

– Viime vuonna maksujärjes-
telyä haki suunnilleen samana 
ajanjaksona noin 5 500 yritystä, 
Helin kertoo. FL-LM

Korona on iskenyt etenkin palvelualoihin, kauppoihin sekä mat-
kailu- ja ravintola-alaan. KUVA: Arttu Laitala

Helsingin pörssissä nähtiin torstaina outo 
tilanne, kun Finnairin osake nousi huimat 
57 prosenttia. Taustalla oli yhtiön 500 mil-
joonan euron merkintäoikeusanti, jonka eh-
doista yhtiö tiedotti keskiviikkona.

Merkintäoikeusannissa yhdellä Finnairin 

osakkeella saa merkitä kymmenen uutta 
osaketta hintaan 0,40 euroa. Keskiviikon 
päätöshinta oli 3,90 euroa, mutta merkin-
täanti pudotti torstaiaamuna yhtiön osak-
keen hinnan laskennallisesti 0,72 euroon. 
Päätöskurssi kohosi 1,13 euroon.

Helsingin pörssin OMXH-indeksi putosi 
kuitenkin 3,8 prosenttia, sillä kaikki vaihde-
tuimmat osakkeet miinustelivat Finnairia 
lukuun ottamatta. Euroopan pörssit syök-
syivät torstaina yleisesti noin 4 prosenttia 
pitkään jatkuneen nousuvireen jälkeen. STT

Finnair liihotteli taivaalle – osake nousi oudon huimat 57 prosenttia


