Hyvä Fiskarsin ruukin yrittäjätoimija ja yhtiömme liiketilavuokralainen!

Koronauutisten vyöry ja hallituksen 17.3. julistama poikkeustila ovat myllertäneet arkemme tilanteeseen, josta meillä
kenelläkään ei ole aiempaa kokemusta. Kun huoli omasta ja läheisten hyvinvoinnista nousee päällimmäiseksi, niin
toiminta työssä ja yrittäjänä häiriintyy - ja jopa lamaantuu.
Pahimmin kärsivien ryhmien joukossa ovat Fiskarsin ruukille erittäin tärkeät kulttuurin, taiteen, muotoilun ja
käsityöläisyyden saroilla, sekä palvelu- ja matkailualoilla toimivat. Työtilaisuuksien menetys, tilauksien peruuntuminen
ja yleinen asiakaskato myllertää päivittäisen toiminnan ja talouden perusteellisesti.
Fiskarsin Ruukki ei monista vahvuuksistaan huolimatta, ole immuuni maailmanlaajuisen koettelemuksen
seuraamuksille. Niinpä myös täkäläisten toimijoiden on käärittävä hihat ja tehtävä mitä tehtävissä on. Tässä tilanteessa,
jos koskaan, on pidettävä pää kylmänä ja keskityttävä toimiin, joilla pidämme liekkiä yllä ja raivaamme polkua
koronapandemian tuolle puolen. Jossakin vaiheessa tilanne normalisoituu ja siinä vaiheessa ne, jotka ovat jaksaneet
uskoa tulevaan ja ryhtyneet poikkeuksellisiin tekoihin, selviävät.
Myös Fiskarsin oman liiketoiminnan osalta globaali kysynnän lasku ja tuotantolaitostemme osittainen tilapäinen alasajo
ovat jo johtaneet yhtiömme tulosvaroituksen antamiseen. Varotoimenpiteet ja poikkeukselliset työjärjestelyt koskevat
kaikkia tuhansia työntekijöitämme, kiinteistöliiketoimintaamme, Ruukinkonttoria ja Fiskars Villagen matkailua.
Tässä tilanteessa yhtiömme ensisijainen tehtävä on yhdessä sidosryhmiemme kanssa varmistaa Fiskarsin ruukin
elinvoimaisuus myös pandemian jälkeen. Te – hyvät yrittäjät ja liikkeenharjoittajat olette tässä avainasemassa ja siksi
yhteen hiileen puhaltaminen juuri nyt, on tärkeämpää kuin ehkä koskaan elinaikanamme. Ketään yrittäjää tai paikallista
toimijaa, joka taistelee yli tämän kurimuksen, ei yhtiömme jätä pulaan! Ratkaisut haetaan ja ne löydetään yhdessä!
Teemme oman kiinteistöliiketoimintamme kriittisen tilannearvion viikon 13 aikana, jolloin kartoitamme yhtiön
myöntämät edellytykset yleisiin, vuokralaistemme taloudellista tilannetta helpottaviin toimiin ja poikkeusjärjestelyihin.
Yksittäisiä vuokranmaksujärjestelyjä olemme jo tehneet, ja nämä kuuluvat nyt keinovalikoimaamme kaikkien
liiketilavuokralaistemme, ja tapauskohtaisen arvion perusteella myös muiden yritysvuokralaistemme osalta.
Mahdollisista lisätoimista yrittäjien tilanteen helpottamiseksi tiedotamme päätösten jälkeen viipymättä.
Tällä välin kannustan vielä varmistamaan onko kaikki muu mahdollinen jo tilanteen lieventämiseksi tehty? Ovatko kaikki
avoimet työt ja tilaukset laskutettu? Entä mahdollisten lainojen lyhennysvapaista sovittu, entä selvitetty mahdollisuus
valtiovallan tukirahoituksen saamiseen ja verottajan tarjoamien maksujärjestelyjen hyödyntämiseen? Onko
loppuvuoden myyntituotot realistisesti arvioitu – niiden myötä ennakkoverot voidaan laskea uusiksi – eli pienemmiksi.
Entäpä kaikkien ei-välttämättömien hankintojen ja kuukausittaisten menojen lykkääminen tai peruuttaminen, joista voi
tulevan liiketoiminnan kärsimättä karsia. Kannattaa myös olla yhteydessä vanhoihin ja tuttuihin asiakkaisiin – olisiko
lahjakortin hankinta kevään ja kesän juhliin jo nyt mahdollinen? Tarvittaessa Fiskars Village tiimimme avustaa teitä myös
nettisivujen ja some-kanavien hyödyntämisen sekä mahdollisen markkinointimateriaalin suhteen.
Taistelemme kanssanne niin yksittäisten toimijoiden ja yritysten selviytymisen – kuin myös koronakurimuksen jälkeisen
koko Fiskarsin ruukin kukoistuksen puolesta. Meillä on yhdessä tähän keskimääräistä paremmat mahdollisuudet.
Tartutaan niihin!
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P.S. Alla olevien linkkien kautta löytyy hyödyllistä tietoa tukitoimista ja rahoitusmalleista.
https://novago.fi/koronatietoayrityksille/
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle
https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/?fbclid=IwAR1DgLo_S0qWDgoTslq5swZc3UBNUqKCxJgveLZ07iKNb
zqPJlGXghgWIwg
https://www.takuusaatio.fi/hae-apua/talous-ja-velkaneuvontapalvelut/yrittajien-neuvonta
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4koronatilanteessa/?fbclid=IwAR0GNRDAP51WHu5ob19orH7QZ-hEbKQNQP6oA5YOyx1tJOZHSiiDOmEvyzU

