
20.3.2020 Viron hallituksen tiedote tukitoimista 

Hallitus tukee Viron työntekijöitä ja taloutta poikkeuksellisesti vähintään kahdella miljardilla eurolla 

Koronaviruksen leviämisellä ja sen estämisellä on erittäin suuri vaikutus talouteen ja tässä yhteydessä on 
hallitus tänään hyväksynyt Viron työntekijöiden ja yrittäjien tilanteen lievittämiseksi taloudellisen 
toimenpidepaketin. Suunniteltu toimenpidepaketti tulee olemaan vähintään 2 miljardia euroa. Lisäksi sai 
valtiovarainministeri tehtäväkseen valmistella tämän vuoden lisätalousarvioesitys. 
 
“Hallituksen jäsenien hyväksymän toimenpidepaketin määrä on 2 miljardia euroa, joka muodostaa noin 7 
prosenttia bruttokansantuotteesta. “Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on lievittää kriisin kaikkein 
vaikeinta alkuvaiheetta sekä tukea Viron työntekijöitä ja yrittäjiä”, sanoi pääministeri Jüri Ratas. “Valtio 
tekee kaiken voitavansa varmistaakseen, että Viron talous toimii myös hätätilanteessa.” 
 
Valtion varat suunnataan yrityksien tukemiseksi KredEx- säätiön ja Maaseudun Kehityssäätiön kautta. 
Pakettiin kuuluu myös Viron Työttömyysvakuutusrahaston työttömyystuki, sairausetuudet ja 
verokannustimia. Paketti mahdollistaa verovelkojen uudelleenjärjestelyn 18 kuukaudeksi, toisen pilarin 
eläkemaksujen väliaikaisen keskeyttämisen sekä peruutettujen tapahtumien kustannusten osittaisen 
korvaamisen. 
 
KredEx- säätiön tarjottavat toimenpiteet: 
Pankin jo antamien lainojen takaisinmaksuaikataulujen lievittämiseksi 1 miljardin euron suuruinen lainan 
takaus (takausten realisoinnin enimmäismäärä 600 miljoonaa euroa) seuraavin ehdoin: 
1) jos pankki lieventää jo antamansa takauksettoman lainan takaisinmaksuaikataulua, myöntää KredEx- 
säätiö lainalle takauksen; 
2) takauksen määrä on enintään 5 miljoonaa euroa yritystä kohden; 
3) jos mahdollista, palautetaan kiinteä takaus tai nostetaan takauksen määrä yli 80 % lainasta. 
 
KredEx- säätiön 500 miljoonan euron toimintalaina tarjotaan seuraavin ehdoin: 
1) KredEx- säätiö tarjoaa yritykselle koronavirusepidemian aiheuttaman likviditeettiongelman 
ratkaisemiseksi toimintalainaa, mukaan lukien tarvittaessa pankkilainojen lyhennyksiä varten; 
2) suurin lainamäärä on 5 miljoonaa euroa yritystä kohden; 
3) korko on noin 4% vuodessa. 
 
KredEx- säätiön 50 miljoonan euron investointilainaa tarjotaan seuraavin ehdoin: 
1) KredEx- säätiö tarjoaa yrityksille investointilainaa koronaviruksen leviämisen seurauksena syntyneiden 
sekä muiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi; 
2) suurin lainamäärä on 5 miljoonaa euroa yritystä kohden; 
3) korko on noin 4% vuodessa. 
 
Viron Työttömyysvakuutusrahaston 250 miljoonan euron suuruista vähennettyjen palkkojen tukea 
tarjotaan seuraavin ehdoin: 
1) jokainen vaatimukset täyttävää työnantaja voi käyttää tukea kahden kuukauden aikana maaliskuusta 
toukokuuhun 2020; 
2) tukea maksetaan 1000 euroa bruttosummassa jokaista tukea tarvitsevaa työntekijää kohti kuukaudessa; 
3) yleensä maksetaan tukea 70% työntekijän edellisen 12 kuukauden bruttopalkasta, johon työnantajan on 
lisättävä vähintään 150 euroa bruttomääränä. Viron Työttömyysvakuutusrahasto ja työnantaja maksavat 
kaikki palkasta ja tuesta laskettavat työvoimamaksut. 
 
Maaliskuusta toukokuuhun korvaa valtio työntekijöille kaikentyyppisten sairauslomien kolme ensimmäistä 
päivää. 
 
Maatalousyrityksille myönnetään takauksia (enintään 50 miljoonaa euroa), toimintalainoja (enintään 100 



 

miljoonaa euroa) tai pääomaa (enintään 50 miljoonaa euroa) Maaseudun Kehityssäätiön kautta. 
 
Itsenäisille ammatinharjoittajille otetaan käyttöön sosiaaliturvamaksun ennakkomaksun tukitoimenpide. 
 
Eläkerahaston toisen pilarin maksusuoritukset keskeytetään väliaikaisesti. 
 
Valtio korvaa maalis-huhtikuussa pidettäväksi suunniteltujen, mutta COVID-19 takia peruutettujen 
kulttuuri- ja urheilutapahtumien suorien kustannusten osan enintään 3 miljoonan euron määrässä. 
 
Hallituksen jäsenet kannattivat valtiovarainministerin ehdotusta keskeyttää verolle maksettavan koron 
laskenta kahdeksi kuukaudeksi ja mahdollistavaa verovelan maksaminen erissä nykyisestä alemmalla 
korolla. 
 
Valtiovarainministeri sai tehtäväkseen käynnistää valtion vuoden 2020 täydentävän lisätalousarvion 
laatiminen ja esittää lisätalousarvion päätösluonnos valtioneuvoston kokouksessa käsittelyä ja päätöstä 
varten viimeistään 16.4.2020. 
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