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  Orimattilan kaupunki tukee omalta osaltaan paikallisia yrityksiä, joi-
den kotipaikka on Orimattilassa koronaviruksen aiheuttamassa poik-
keus ti lan tees sa. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset ovat kaupungille
tär kei tä ja luovat pohjan kaupungin taloudelle ja kaupunkilaisten hy-
vin voin nil le.

  Yritysten liiketoiminnan jatkuvuus on turvattava yli ko ronavi rus pan-
de mi an aiheuttaman vakavan kriisin. Usea elinkelpoinen yritys kärsii
vä li ai kai ses ta kassavirran tyrehtymisestä, joka vaarantaa yrityksen
lii ke toi min nan jatkuvuuden. Äkillinen kysynnän romahtaminen on
aja nut erityisesti palvelualan yrityksiä ahdinkoon ja romahduttanut
tuo tan toa eri yrityksissä. Erityisen voimakkaasti vaikutukset osuvat
pk-yri tyk siin, joita on koko yrityskannasta yli 90%.

  Koronaviruksen aiheuttama kysyntälama menee lopulta ohi. Vakavat
ta lou del li set vaikutukset voivat kuitenkin jatkua pitkään, jos vä lit tö-
miin toimenpiteisiin ei ryhdytä. Ns. normaali tilanteeseen pää se mi-
nen kestää arvioiden mukaan jopa 2.3 vuotta, jos yritys edes säilyy
hen gis sä poikkeusoloissa. Elinkelpoiset yritykset ja niiden syn nyt tä-
mät työpaikat on turvattava. Elinkeinoelämän toiminnot on nor ma li-
soi ta va mahdollisimman nopeasti ja taloudelliset tappiot, jotka vai-
kut ta vat laajasti koko yhteiskuntaan, on minimoitava.

  Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneista 4000:sta
yri tyk ses tä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut mer-
kit tä väs ti koronavirusepidemian takia (18.3.2020). Yli 90 % odottaa
ne ga tii vis ten vaikutusten realisoituvan seuraavan kahden kuu kau-
den aikana.

  Suomen Yrittäjät on yhdessä muiden toimijoiden kanssa valmistellut
lis tan toimenpiteistä, joilla kaupungit ja kunnat pystyvät edes aut ta-
maan yritysten toimintaedellytyksiä (19.3.2020). Yhtenä keskeisenä
asia na suosituksissa on kunnan ja yritysten matalan kynnyksen vuo-
ro pu he lu yritysten toimintaedellytysten ja kunnan elinvoiman tur vaa-
mi sek si.

  Orimattilan kaupunki yhdessä Ladecin kanssa on laatinut yritysten
avuk si seuraavassa kuvatun tukipaketin.

Yritysvuokralaisten maksuehtoihin kohdistuvat huojennukset
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  Orimattilan kaupunki ja sen tytäryhtiöt voivat myöntää yritystilojen
vuok ran mak suun tarvittaessa maksuaikojen pidennyksiä. Mak su ai-
ko jen pidennykset koskevat sekä yritystilojen vuokria että maan-
vuok ria. Maksuajan pidennyksen osalta on oltava yhteydessä las kut-
ta vaan tahoon.

  Mikäli yrityksen tilanne koronavirusepidemiasta johtuen on huo mat-
ta vas ti vaikeutunut, yritys voi pyytää Orimattilan kaupungilta vuok-
ran an ta ja na helpotusta virusepidemian aikana kertyneiden vuok ra-
saa ta vien määrään. Kaupunki tai sen tytäryhtiö voi perustellusta
syys tä myöntää helpotuksen epidemian ajalta maksettavan vuokran
mää rään.

Muiden maksuehtojen muuttaminen

Kaupungille osoitetut ostolaskut yrityksiltä

  Kaupunki pyrkii aikaistamaan ostolaskujen maksuajankohtaa erä päi-
vää aikaisemmaksi. Tarvittaessa laskuttaja voi sopia nopeammasta
las ku tus ryt mis tä. Laskutusrytmin sopimuksesta poikkeava mää rä ai-
kai nen muutos sovitaan sopimusvastuuhenkilön kanssa.

Kaupungin myyntilaskut yrityksille

  Kaupungin myyntilaskutusta myöhäistetään tulevien las ku tus ai neis-
to jen osalta. Lisäksi laskutusaineistoihin määritellään pidemmät
mak su eh dot. Maksuehtojen pidennykset toteutetaan tarvittaessa jo
las ku tet tui hin maksamattomina oleviin laskutussaataviin. Mak su eh-
dok si voidaan maksimissaan määritellä 90 pv korotonta mak su ai-
kaa. Maksuaikamuutoksien osalta laskun maksaja on yhteydessä
las kut ta jaan.

Hankinnat

  Yritysten tilanteen tukemiseksi on tärkeää, että julkisia hankintoja to-
teu te taan suunnitelmallisesti tai vauhdittamalla niiden toteutusta.

Yleistä

  Hankinnat viedään eteenpäin sovitusti ja aikaistetaan toteutusta
mah dol li suuk sien mukaan.

  Sovitellaan maksuehtoja yhdessä sopimuskumppanien kanssa
  Voimassa olevien hankintasopimusten osalta pyritään löytämään so-

pi mus eh to jen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja
käyt tä mään joustoja.

  Soveltuvissa hankinnoissa pyritään löytämään nykyisille so pi mus-
kump pa neil le korvaavaa työtä, jos sopimuksen mukainen toiminta
on estynyt.
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  Huolehditaan siitä, että alueen yritykset saavat tietoa tar jous pyyn-
nöis tä ja tukea vastaamiseen. Ladecin yritysneuvonta toimii te hos te-
tus ti.

  Kaupungin hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan koh dis ta-
maan paikallisiin yrityksiin hankintalaki, olemassa olevat sopimukset
ja puitesopimukset ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.

  Tekniset palvelut pyrkii käyttämään henkilöstövajetilanteissa pai kal li-
sia alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan.

Pienhankinnat (alle kansallisen kynnysarvon jäävät hankinnat)

  Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostitarjouspyyntöjen
avul la, mikäli voimassa olevia sopimuksia ei ole. Hin ta tiedus te lut/tar-
jous pyyn nöt tulee lähettää vähintään kolmelle yritykselle, jonka li säk-
si ne julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla. Kaikki tar jous pyyn-
töön lähetetyt tarjoukset huomioidaan.

Huomioidaan huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät tekijät.

  Hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat
  Hankinnat jaetaan osiin hankintalain mukaisesti esimerkiksi tuo te-

ryh mit täin ja alueittain. Lisäksi valitaan hankintaan useampi tarjoaja
toi mit ta jak si, mikäli se on mahdollista. Markkinavuoropuheluita ei lo-
pe te ta, vaan ne pidetään tarvittaessa verkkokokouksina tai han kin-
ta-asia kir jat lähetetään potentiaalisille tarjoajille kommentoitavaksi.

Huomioidaan huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät tekijät.

Konserniyhtiöiden toimenpiteet

  Konserniyhtiöiden toimenpiteillä on alueen yrityksille merkittävä vai-
ku tus. Yhtiöiden osalta on tarpeen tehdä erilliset toi men pi de suun ni-
tel mat tämän tukipaketin mukaisesti yritysten tukemiseksi ja ra por-
toi maan niistä 6.4.2020 klo 9 mennessä kaupunginjohtajalle.

Tuki yksinyrittäjille koronavirustilanteessa

  Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet ra hoi tus-
mal lin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat ha-
kea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Ha-
ku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yk si-
tyis koh dat on saatu ratkaistua. Tuen kriteerit ovat kaikille kunnille
sa mat. Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan suuntaamalla sii-
hen vuoden 2020 lisätalousarviosta ELY-keskusten yritystukien
myön tä mis val tuuk sis ta 100 miljoonaa euroa.

  Tukea voidaan myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työt tö myys-
tur van kanssa. Tukea myöntävä kunta varmistaa, että tuesta ei tule
yli kom pen soi vaa yritystoiminnan laajuuteen nähden. Kunnat pys ty-
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vät toteuttamaan rahoituksen kuntien yleisen toimialaan nojaten, ei-
kä malli vaadi uutta lainsäädäntöä. Kunnan tulee sopia tämän toi-
mek si an to teh tä vän hoitamisesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
Kun nat voivat hoitaa tehtävää myös yhteistoiminnassa.

 Kaupunginjohtaja:

  Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön edellä selostetut yritysten
ta lou del li sen tilan helpottamiseen tähtäävät toimet ja kehottaa Ori-
mat ti lan kaupungin tytäryhtiöitä ottamaan käyttöön vastaavat toimet
ja pyytää kaupungin tytäryhtiöitä laatimaan suunnitelmat yritysten tu-
ke mi sek si.

  Toimenpiteet raportoidaan 6.4.2020 klo 9.00 mennessä kau pun gin-
joh ta jal le. Toimeenpanon tarkentavista yksityiskohdista päättää kau-
pun gin joh ta ja.

  Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että tuki yksinyrittäjille tulee or ga ni-
soi da nopeasti sen yksityiskohdat ovat tiedossa.

 Päätös:


