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KORONATUET YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE

• Kunta: tuki yksinyrittäjille

– 2000 euron tuki yksityisyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien 
menojen kattamiseen

• ELY-keskus: 1-5 henkeä työllistävä yritys

– De minimis –tuki (enintään 200 000 kuluvan ja kahden edellisen verovuoden 
aikana)

• Business Finland: suuremmat yritykset

• Yrittäjien työttömyysturvaoikeus väliaikaisesti

– Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely on 
päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1089,67 €/kk

– Voimassa 31.12.2020 asti
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MUITA KORONA-AVUSTUKSIA TAITEEN JA 

KULTTUURIN AMMATTILAISILLE

• Kulttuurin ja taiteen tuki (ml. taiteen perusopetus)

• Jaossa 9,3 miljoonaa euroaOKM 

• Luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan
ammattilaisille

• Jaettu 8,7 miljoonaa euroaTaike

• Lisäsi maakuntarahastojen kautta jaettavaa tukea
puolella miljoonalla eurolla

Kulttuurirahasto

• “Kultur under tiden” - määräaikainen tukimuoto
ruotsiksi Suomessa toimiville taiteilijoille ja 
kulttuurialan ammattilaisille

Svenska 
kulturfonden ja 

Föreningen
Kostsamfundet
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Mitä kuuluu käsityöyrittäjät?
SKYT ry:n kysely käsityöyrittäjille

Myynti loppui nopeasti: 

Messut ja myyntitapahtumat 
peruttu

Myymälöiden kävijämäärien ja 
myynnin lasku

Netti ja some käyttöön:

Verkkokauppojen perustaminen

Kässämessut netissä

Kansallispukumessut

SKYT ry:n Äitienpäivä-julkaisusarja 
ja Kampin käsityökortteli

Muut myyntitapahtumat 
Facebookissa

Yhteiskunnan tuet: 

Kunnan tuki yksinyrittäjille (57 % 
saanut, 8 % evätty, 35 % ei ollut 
hakenut)

Työmarkkinatuki yrittäjille (68 % 
saanut, 4 % ei saanut ja 28 % ei 
ollut hakenut)
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Mitä kuuluu käsityöyrittäjät?
SKYT ry:n kysely käsityöyrittäjille

Heikoimmassa asemassa 
olevat:

Ei verkkokauppaa

Oma myymälä

Riippuvaisuus jälleenmyyjistä

Liikevaihto koostunut perutuista 
myyntitapahtumista tai kurssitoiminnasta

Mihin panostettu?

Opiskelu

Tuotekehitys

Digivalmiuksien parantaminen

Verkkokauppojen perustaminen ja 
kehittäminen
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Mitä kuuluu käsityöyrittäjät?
SKYT ry:n kysely käsityöyrittäjille (muut maat)

• Ruotsi

– Heikompi tilanne kuin Suomessa

– Myyntitapahtumat peruttu elokuun loppuun

– Valtion tuki vain osakeyhtiöille

– Verkkokauppa ja some myyntikanavina

• Ranska

– Messut ja markkinat peruttu kesäkuun puoliväliin

– Kaikki kaupat kiinni (lukuun ottamatta elintarvikeliikkeitä)

– Pienille yrityksille 1500 euroa kuukaudessa valtiolta, jos tulot pienenivät
väh. 50 %

– Facebook ja verkkokauppa myyntikanavina

• Saksa

– Markkinat peruttu

– Verkkokauppamyynti kukoistaa

– Pienyrittäjille 3750 euron suuruinen tuki valtiolta

– Vaikeuksissa ne yrittäjät, joilla ei verkkokauppaa
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Käsityöyrittäjien ajatuksia

korona-ajalta
• Miten tuen käsityöyrittäjää?: ”Jokainen voi tukea juuri oman maksu- ja 

osaamiskyvyn mukaan. Tässä esimerkkejä: osta lahjakortti, osta verkkokurssi, 
kaava tai ohje netistä, auta yksityisyrittäjää markkinoimaan näitä palveluja 
somessa, muista yrittäjän nettikauppa ja jos sinulla on jo lippu tapahtumaan joka 
peruuntui, mieti tarvitsetko välttämättä rahoja takaisin.” – Veera Jussila, 
Käsityökekkerit –blogi 14.3.2020

• Kässämessut netissä: ”Kolmet isot messut jäävät tältä keväältä väliin ja se tekee 
ison loven liikevaihtoon. --- Heitin Facebookissa idean ja muuta yrittäjä tarttui 
siihen heti.” – Anniina Isokangas (Paapii Design), Seinäjoen sanomat 16.3.2020

• ”Jos ihmiset eivät liiku, eikä jälleenmyyjillä ole asiakkaita, eivät minunkaan 
tuotteeni mene kaupaksi.” −Tanja Lusua (Talisa Design), Seura 17.3.2020

• ”Nettikaupat ovat auki myös koronaepidemian aikana. Jos et itse halua tehdä 
ostoksia, voit jakaa linkkiä ystävillesi ja sosiaalisessa mediassa.” – Tanja Lusua
(Talisa Design), Seura 17.3.2020 

• ”Odotimme, että kivijalkamyymälöissä hiljentyisi, mutta niissä on alkanut käydä 
enemmän ihmisiä.” – Merja Lieppinen (Lankamaailma), Helsingin Sanomat 
19.3.2020
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Käsityöyrittäjien ajatuksia

korona-ajalta
• ”Kaikista eniten meillä jytää verkkokauppa. Viikkotilausten määrät ovat 

moninkertaistuneet.” – Katariina Tiainen (Lankamaailma Oulunkylä), Helsingin 
Sanomat 19.3.2020

• ”On ollut aivan ihanaa, että somemarkkinointiin panostaessani on löytynyt 
muita yrittäjiä ja ihmisiä, jotka ovat lähteneet tukemaan yritystäni jakamalla 
päivityksiä. On syntynyt lumipalloefekti.” – Sari Väisänen (Tikkipaja), Y-
studio.fi 17.3.2020

• ”Yrittäjät kehittävät nyt myös verkkokursseja ja miettivät, mitä muuta verkossa 
voi myydä kuin tuotteita.” – Sari Väisänen (Tikkipaja), Y-studio.fi 17.3.2020

• ”Nyt on ihan selkeä nousu, kun ihmiset ovat paljon kotona ja on luppoaikaa.” –
Mervi Lankinen (Taito Shop Kuopio), Yle Uutiset 4.5.2020

• ”Ryhdyin kehittämään verkkokauppaa isommaksi osaksi myyntiä, koska se oli 
ainoa myyntikanava siinä kohtaa.” – Anni Jokinen (Humbugi Accessories)
Yle Uutiset 14.7.2020
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Pienyrittäjille tukea muilta

toimijoilta
• Lahjakortitnetista.fi: ”Tästä verkkokaupasta voit ostaa lahjakortin 

valitsemaasi yritykseen ja näin tukea paikallisia yrittäjiä koronakriisin aikana 

kotisohvalta käsin.”

– Kaikki yritykset lappilaisia, käsityöalan toimijoita neljä

• Kotonakotimaista.fi: ”Monelta kotimaiselta pientoimijalta on yhdessä yössä 

mahdollisesti kadonnut koko elinkeino alta. Tätä vahinkoa 

pienentääksemme haluamme tehdä suomalaisille helpoksi löytää 

lähialueensa pientoimijat- ja tuottajat sekä tietysti kannustaa suomalaisia 

tukemaan näitä toimijoita hankkimalla heidän tuotteita.”

– Lapin alueelta 33 yritystä mukana, joista 3 käsityöalan toimijaa

• Pelastetaankauppa.fi: ”Kotimaiselta kaupan alalta on kuulunut hätähuutoja 

koronaviruspandemiasta seuranneesta poikkeustilasta johtuen. Paras 

keino kauppiaalle selviytyä näistä ajoista on siirtyä verkkoon.”

– Lappilaisia yrityksiä 31, joista 3 käsityöalan toimijoita

https://www.lahjakortitnetista.fi/
https://www.kotonakotimaista.fi/
https://pelastetaankauppa.fi/
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Pienyrittäjille tukea muilta

toimijoilta
• Tueyrittajaa.fi: ” Tästä syntyikin idea rakentaa alusta, johon jokainen yritys 

voi liittyä maksuttomasti. Tämän alustan kautta yrittäjä saa näkyvyyttä ja 

sitä kautta ostajia, sekä myös tukea muilta yrittäjiltä.”

– Lapin alueella kaksi yritystä, joista toinen käsityöalan yritys

• Turvataantulevaisuus.fi: ”Kadut näyttävät jo tyhjiltä. Ei anneta saman 

tapahtua yritysten toiminnalle.”

– Lapin alueelta kaksi yritystä, joista kumpikaan ei käsityöalan yritys

• Nearby.fi: ”Päämääränämme on tehdä paikallisten tuotteiden ja 

palveluiden löytämisestä ja ostamisesta yhtä vaivatonta kuin shoppailusta 

Zalandolla tai Amazonissa.”

– Lapin alueelta ei yhtään yrittäjää, mutta useita käsityöalan toimijoita

https://www.tueyrittajaa.fi/
https://www.turvataantulevaisuus.fi/
https://nearby.fi/
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Pienyrittäjille tukea muilta

toimijoilta
Muita pientuottajia kokoavia portaaleja:

– Valitseviisaasti.fi

• Valtakunnallinen, myös yhdistykset ja seurat

– Sisumarket

• Palveluiden kauppapaikka, toistaiseksi suljettu

– Shoplocally.fi

• Keskittynyt Etelä-Suomeen, kasvaa resurssien mukaan

– ProLocalis.com

• Pientuottajat ja suoramyyntitilat yhdestä paikasta 

(sovellus)

• Myös lappilaisia yrityksiä mukana,

ei käsityöalan toimijoita

https://valitseviisaasti.fi/
https://sisumarket.sharetribe.com/
https://shoplocally.fi/
https://www.prolocalis.com/fi/etusivu/
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Korona ja kolmannen sektorin

käsityötoimijat: vapaa sivistystyö

Tulonmenetykset 
odotettua pienemmät

Osa kursseista keskeytetty tai 
peruttu

Osa toteutettu etämuotoisena

Ennakoituja kustannuksia jäi 
toteutumatta

Muut säästökeinot edesauttoivat 
asiaa (lomautukset ja uusien 
rekrytointien peruuntumiset)

Haasteet etäopetuksessa

Välineistö: tilat, työvälineet jne. 
myös IT-välineistö

Opiskelijoiden valmiudet: ikä, 
digiosaaminen ja laitteisto

Etäopetus ei tyydytä opiskelijoita

Opetuksen luonne: esim. 
keramiikkaa ei voi etäopettaa

Järjestelmät eivät tue etäopetusta

Opettajien osaaminen ja halu

Etäopetukseen kuluva aika 
kaksinkertainen

Onnistumisia

Oma opetusalue soveltuukin 
etäopetukseen

Myös kädentaitokursseja pystytty 
järjestämään

”Pakkodigiloikka”

Luovat ratkaisut opettajien ja 
opiskelijoiden kesken

Opettajien heittäytyminen

Opiskelijat pääsääntöisesti 
tyytyväisiä järjestettyyn 
etäopetukseen
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Korona ja kolmannen sektorin

käsityötoimijat: Marttaliitto

Marttatoiminta tauolla

Kurssit peruttu tai siirretty 
toteutettavaksi etänä

Kässäkahviloita etänä

Etäyhteys asiakkaisiin ja muihin 
kontakteihin

Netissä ohjeistuksia korona-ajalle

Chat- ja puhelinneuvonnan 
vahvistaminen koronan vuoksi

Aikaa olla kotona -sivut

Toiminnan 
uudelleenkäynnistys

Edelleen suositaan etäyhteyksiä

Kesäkuun alusta live-kursseja
turvallisuus huomioiden

Osa Marttakahvioista avautuu

Kässäkahvilapäivä 27.8.2020 
yhdistyksissä ja virtuaalisesti

Lapin Martat

Osa tapahtumista peruttu

EtäKässäkahvila 6.5.2020

Kesäkuussa Pajutöitä Kässäkerhossa 
pienellä ryhmällä

Kässäkahvilapäivä 27.8.2020 
yhdistyksessä ja virtuaalisesti
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Korona ja käsityö: hankkeita
• Porotilamatkailun uudet tuotteet, Lapin AMK (A76271)

– Tavoitteena edistää porotilamatkailuyritysten selviytymistä 

koronaepidemian aiheuttamasta tilanteesta

– Edistetään kesämatkailua ja nostetaan esille paikallisuutta, kulttuuria (ml. 

käsityöt) ja luontoa osana porotilamatkailua

• Kotona kylillä verkossa, Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry (S22156)

– Tavoitteena ehkäistä koronaviruspandemian poikkeusolojen aiheuttamaa 

syrjäytymistä etenkin maaseudulla

– Maaseudun asukkaita ja kyläläisiä houkutellaan virtuaalisten menetelmien 

pariin eri teemojen avulla

– Virtuaalikyläillat: käsityö yhtenä teemana
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Uusia toiminta-malleja käsityöalan

myyntiin

• Kässämessut netissä

– Kevätmessut

– Kesämessut

– Näytteilleasettajat Facebook-ryhmässä

– Livehaastatteluja, työnäytöksiä, luentoja jne.

• Popaali käsityömessut netissä

– Huhtikuussa 24.-26.4.2020 (ensimmäiset)

– Kesäiltamat 26.-28.8.2020

– Syysiltamat 4.-6.9.2020

– Joulupopaali 5.-7.11.2020

• Käsityökekkerit

– Käsityökurssit verkkokurssina

– Kässäkaveri – henkilökohtainen käsityökurssi

– Markkinointi- ja sisällöntuotanto tekstiilialan yrityksille

https://www.kassamessutnetissa.fi/
https://www.facebook.com/groups/POPAALI/?epa=SEARCH_BOX
https://kasityokekkerit.fi/
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Verkkolehtien sivuilta: Korona ja 

käsillä tekeminen
• Kaleva 19.3.2020: ”Lenkkeily, pelit ja käsityöt ovat nyt arvossaan Kalevan 

lukijoiden keskuudessa.”

• Helsingin Sanomat 19.3.2020: ”Monia muitakin miehiä on alkanut koronan 

aiheuttaman pakkokotoilun vuoksi kiinnostaa neulominen.”

• Turun Sanomat 26.3.2020: ”Käsityön suosio on noussut viime päivinä 

entisestään, moni kotona oleva on kaivanut keskeneräiset käsityöt kaapista 

ajankuluksi tai päättänyt nyt viimein opetella vaikka sen villasukan 

neulomisen.”

• Lapin Kansa 12.4.2020: ”Uusia harrastuksia kokeillaan. Intoa saadaan 

nettisivuilta ja käsityölehdistä. Moni kokeilee tuftausta, makrame-sidontatöitä 

tai perinteisiä ristipistoja.”

• Sanoma 12.5.2020: ”Normaaliaikaa enemmän korostuvat lukeminen, 

käsitöiden tekeminen ja opiskelu.”

• Länsi-Savo 21.6.2020: Poikkeusaikana koteihinsa jääneet suomalaiset ovat 

tehneet innokkaasti erilaisia käsitöitä. Viestejä tästä kantautuu niin tekijöiden 

parista kuin käsityötarvikkeiden verkko- ja kivijalkakaupoista.”

https://www.kaleva.fi/lenkkeily-pelit-ja-kasityot-ovat-nyt-arvossaan-kal/1644830
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006445920.html
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4906963/Puikot+sakset+ja+neulat+viuhumaan++KoroNalletempaus+yhdistaa+kasityon+ja+luovuuden
https://www.lapinkansa.fi/en-osaa-istua-kadet-tyhjina-koronan-myota-tullut-v/775625
https://media.sanoma.fi/ajankohtaista/2020-05-12-korona-ajan-vaikutus-kulutustottumuksiin-mediankulutus-jatkuu-vahvana
https://lansi-savo.fi/uutiset/kotimaa/df780b62-f316-4b03-ab67-298251abd8a2
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Kohti uutta normaalia…
• Taito Varsinais-Suomi ja Uuden muotoilun yhdistys yhteistyössä:

– Tavoitteena vakauttaa varsinaissuomalaista käsityö- ja muotoilualaa koronakriisin 

jälkeisenä aikana

– Yhteistyötä esimerkiksi yhteisten tapahtuminen, luentojen ja kurssien muodossa

• Lähimatkailusta helpotusta käsityöalan kivijalkamyymälöihin?

• Kurssitoiminnan käynnistyminen kesäkurssien myötä

• Syksyksi suunnitteilla lukuisia Kädentaitomessuja ja muita käsityöalan 

myyntitapahtumia

• Suositukset taide- ja kulttuurialan tulevaisuuden toimenpiteiksi:

– Rahapelitoiminnan järjestäminen kestävällä tavalla

– Kuntien kulttuurityön tukeminen

– Julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen yhteistyön ja koordinoinnin kehittäminen

– Yhteistyön tiivistäminen Taiken, Kelan, Verohallinnon ja

ELY-keskusten välillä

– Lisämäärärahalla taide- ja kulttuurialan digitaalisten

palveluiden kehittäminen
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” Ollaan yhdessä, tai ainakin 

yhtä sydämessä,

päivien pidentyessä, jonkin 

uuden edessä…” 

Uuden edessä, Toivon kärki

(san. Timo Kiiskinen)


