Suomen verrokkimaiden taloudelliset tuet
korona-kriisissä
Mikko Kiesiläinen

Ruotsin käyttöön ottama lyhennetty työaika ja valtion
palkkatuki

Esimerkkilaskelma
Ennen
Jälkeen
Työntekijän työaika (a)
100 %
40 %
Työntekijän saama palkka, SEK/kk (b)
32 700
30 200
Työnantajan sivukulut, SEK/kk (c )
10 300
9 575
Kokonaiskulut, SEK/kk (b+c)
43 000
39 775
Valtion osuus työnantajan kuluista (d)
19 350
Työnantajan osuus (e )
43 000
20 425
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• Työnantajien palkkakulut
laskevat yli 50 %
• Palkansaajan tulot laskevat
alle 10 %
• Erotuksen kattaa valtion
maksama palkkatuki

Lähde: https://www.regeringen.se/4947d9/contentassets/f1e9e9805829430e82e7b1a7fd1a85da/2020-03-16-presentationsbilder-presstraff.pdf

Ruotsin sairasloma-ajan korvauksien siirtäminen valtion
maksettaviksi

• Sairasloma-ajan palkanmaksu valtiolle huhtikuun ja toukokuun ajalta
• Sairasloma-ajan omavastuuaika poistetaan ja korvausta maksetaan ensimmäisestä
päivästä lähtien
• Normaaliolosuhteissa 200 miljoonaa euroa kuukaudessa eli yhteensä 400 miljoonaa euroa
kahdelta kuukaudelta.
• Jos sairaspoissaolot kasvavat epidemian takia, niin summat kasvavat.
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Lähde: https://www.regeringen.se/4947d9/contentassets/f1e9e9805829430e82e7b1a7fd1a85da/2020-03-16-presentationsbilder-presstraff.pdf

Ruotsin valtion muita tuki toimia

• Finanssivalvonta laskee pankkien lisäpääomavaatimukseen nollaan prosenttiin
helpottaakseen pankkien luotonantoa
• Ruotsin keskuspankki valmiudessa lisäämään luotonantoa pankkien välityksellä 500
miljardilla kruunulla
• ALV ja työnantajamaksujen tilitysten lykkäys jopa vuodella (koskee takautuvasti myös
alkuvuoden veroja). Tuki on rajattu yrityksiin, joilla ei ole merkittäviä verorästejä ja ovat
muuten vakaassa taloudellisessa asemassa.
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Lähde: https://www.regeringen.se/4947d9/contentassets/f1e9e9805829430e82e7b1a7fd1a85da/2020-03-16-presentationsbilder-presstraff.pdf

Tanskan kolmikannan lomautusmalli

• Tukea saavat yritykset, joiden työvoimasta ollaan lomauttamassa vähintään 30% tai
vähintään 50 työntekijää koronakriisin takia.
• Kuukausipalkallisista työntekijöistä tukea maksetaan 75% palkasta tai enintään 23 000
kruunua ja tuntipalkallisista 90% tai enintään 26 000 kruunua kuukaudessa.
• Edellytyksenä on että yritykset maksavat työntekijöille maksetaan täysi palkka.
• Tuki on voimassa kolme kuukautta kesäkuun 9. päivään asti.
• Työntekijän on samalla käytettävä viisi lomapäivää.
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Lähde:https://www.regeringen.dk/nyheder/pressemoede-i-statsministeriet-150320/

Tanskan muita lisäjoustoja ja tukia

• Erillinen tuki yli tahoille, jotka joutuivat perumaan yli 1000 osallistujan tapahtuman. Tukea
voi saada myös pienempien tapahtumien järjestäjät jos tapahtuman kohderyhmä oli
riskiryhmää.
• Koronan takia pidetyt sairasloma- ja karanteeniajan korvaukset tulevat valtion
maksettaviksi
• Työaikasäännöksiä joustavoitetaan siten, että työvuoroja on helpompi muuttaa ja perua
lyhyellä varoitusajalla.
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Lähde: https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/marts/covid-19-regeringen-klar-med-mere-hjaelp-til-danske-arbejdspladser/

Tanskan majoitus- ja ravintola-ala

• Tanskan toimialajärjestön mukaan jo 15 000 henkilöä on irtisanottu tai lomautettu
• 40 % alan työnantajista on jo toteuttanut henkilöstövähennyksiä ja lisäksi 30 %
työnantajista valmistelee vähennyksiä (tilanne 16.3.2020)
• Toimialaliitto Horesta ja ammattiliitto 3F sopivat järjestelystä, jonka puitteissa mara-alan
työntekijöitä voi lähettää kotiin ilman palkkaa maaliskuun 29. päivä asti. 60 %
jäsenyrityksistä on käyttänyt tätä mahdollisuutta.
• 29.3.2020 jälkeen alan työntekijöitä voidaan siirtää valtion yleiseen tuettuun
lomautusmalliin.
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Lähde: https://www.dr.dk/nyheder/penge/15000-ansatte-paa-hoteller-og-restauranter-sendt-ud-i-arbejdsloeshed-vi-bloeder-som

