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Salonyrityksille on
ollauudenlaistaapua

I(orona on lisännytyritysten maksuhäiriöitä. Uuden hankkeen on tarkoitus
tarttua maksuvaikeuks iin mahdolli s imman nop e asti.

SSS I Talvikki Salin
talvikki.sal in@sss.fi

Salola isille yrityksille, jotka ovat
joutuneet koronaepidemian seu-
rauksena maksuvaikeuksiin, ale-
taan tarjota uudenlaista palvelua.
Yrityssalo on käynnistänyt luoden
loppuun asti kestävän hankkeen,
jonka kautta pitykset voivat hakea
apua tästä päivästä lukien.

- Kyse on siitä, että yritysten
maksuvaikeuksiin tartuttaisiin
mahdollisimman nopeasti. Hank-
keen ensisijainen tavoite on, että
vältettäisiin konkurssit ja turvattai-
siin tyopaikat ja hyödynnettäisiin
saneerausmenettelyä, kertoo pro-
jelcipäällikkö Hilkka Halla.

Yrityssalon toimitusjohtaia lyr-
ki Moilanen toteaa, että konkurs-
siaaltoa ei Salossa onneksi ole ta-
pahtunut, mutta yritysten maksu-
häiriömerkinnåt ovat lisään{meet.
Määrä alkoi nousta huhtikuussa,
ja heinäkuussa maksuhäiriöitä oli
jo s+.

-Elokuussa maksuhäiriömer-
kintöjä on kuitenkin vain ro, mikä
on hyvä merkki. Myös lomautus-
ten mädrä nousi, ja enimmilläiin lo-
mautettuja oli toukokuussa Lj47.
Nyt lomautettujaon 677, mikä on
edelleen kolme kertaa enemmän
kuin viime vuonna tähän aikaan.
Mutta suunta on hyvä, sillä lomau-
tukset ovat laskemassa, Moilanen
kertoo.

Yritysten talouden tervehdyttä-
minen saneerausmenettelyn alul-
la zozo -hanke tarjoaa yrityksil-
le maksutonta asiantf ntija-apua.
Hankkeen rahoittavat Varsinais-
Suomen liitto ja Salon kaupunki.

-Jos tuntuu, että talous ei rul-
laa enää niin kuin pitäsi, yritys voi
ottaa yhtelttä ensi viikosta lähtien
verkkolomakkeella tai heti minuun

sähköpostilla tai puhelimella, Hal-
la kertoo.

Hanke tarjoaa yritykselle koke-
neen talousasiantuntijan tekemän
taloudellisen tilanteen analyysin.

Mukana on seitsemän asiantunti-
jaa, joista yrityksen valitseman asi-
antuntijan kanssa varataan keskus-
teluaika.

- Keskusteluun tulee valmistau-
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tua. Kirjanpidot on oltava ajan ta-
salla ja toimitettuna asiantuntijal-
le. Yrittäiä saa keskustelun jälkeen
käyttöönsä asiantuntijan tekemdn
raportin, Halla kertoo.

Jos yrityksellä voisi olla analyy-
sin perusteella edellytykset yritys-
saneerausmenettelllm, yritykselle
tarjotaan maksuton alkukeskuste-
lu yritysjuristin kanssa. Varsinaisen
yrityssaneerausprosessin kustan-
nukset yritys kuitenkin hoitaa itse.

- Täysmittainen y'ityssaneeraus
maksaa noin zoooo-3oooo eu-
roa. Pienemmille yrityksille sovel-
tuva kevennyffy saneerausmenet-
tely maksaa noin 5 ooo-ro ooo eu-
roa, mainitsee Varsinais-Suomen
Yrityskummien puheenj ohtaja fus-
siPeltonen.

Kaikille yrityksille saneerausta ei
voida toteuttaa, mutta niitåkin py-
ritään ohjaamaan soveltuvan asi-
antuntijatuen piiriin. Tärkeänä
kumppanina toimivat Salon Yri-
tyskummit, joiden apu on maksu-
tonta.

-Joskus tilannetta voi selven-
tää jo se, kun saa jutella toisen yrit-
täjän kanssa ja yrittäjä pysähtyy
miettimään, toteaa hankkeen oh-
jausryhmässä Salon Kauppaka-
mariosastoa ia yrityksiä edustava
KirstiKirjonen.

Hanke haluaa korostaa, et-
tä yrittäjien pitäisi ottaa yhteyttä
mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa.

-Minun mielestäni silloin pi-
tiiisi ottaa yhteyttä, jos tuntuu, et-
tä tämä ei jotenkin toimi. Ei tarvit-
se edes tietää, mikä onvialla, Ki4o-
nen sanoo.

-Javarsinkin, jos yrityksen kas-
savirta käiintyy pitempäiin negatii-
viseksi, lisää Jussi Peltonen.

Hanke jatkuu luoden loppuun
ja pyrkii tarjoamaan apua sinä ai-
kana 4o*5o salolaisyritykselle. Li-
säksi hanke järjestää infotilaisuuk-
sia saneerausmenettelystä. En-
simmäinen webinaari pidetään
4. slyskuuta klo 9-1o.3o.
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Yrityssalo kumppaneineen kannustaa yrittäjiä hakemaan rohkeasti apua uudelta hankkeelta. Kuvassa
Yrityssalon projektipäällikkö Hilkka Halla (vas.) ja toimitusjohtajaJyrki Moilanen, Someron Säåstöpan-
kin yritysrahoituspäällikkö-Juha Lehto, Varsinais-Suomen Yrityskummien puheenjohtajaJussi Peltonen
ja hankkeen ohjausryhmään kuuluva Kirsti Kirjonen.


