
Situacija ir verslo apribojimai Suomijoje 
• Grįžimas į Lietuvą 

• Balandžio pradžioje ieškoma kelių grįžti į Suomiją

• Suomijoje dirbančios kompanijos pradeda ieškoti likusių darbuotojų

• Suomija išskiria prioritetinius sektorius ir juose dirbantiems leidžia atvykti į darbus (14 
dienų karantinas)

• Sezoninių darbuotojų klausimas (4500 darbuotojų iš ne ES šalių)

• Restoranų veikla apribota nuo balandžio 04 d. iki gegužės 31 d.

• Uždaryti muziejai, bibliotekos, mokymo įstaigos, maldos namai, sporto klubai, baseinai ir 
pirtys, lošimo automatai... 

• Tarpmiestinis transportas apribotas/sustabdytas

• Keltai (FIN-EST ir FIN-SWE) plaukė

• Finnair atšaukė daugelį skrydžių iki birželio 30 d. (planuojama 700 mln Euro parama)

• Kirpyklos ir grožio salonai ir nedidelės pramoninių prekių/drabužių parduotuvės veikė 



Gegužės 14 d. – birželio 14 d. laikotarpiu 
esant būtinybei leidžiamas:
• ES/Šengeno valstybių (įskaitant Lietuvos) piliečių tranzitas vykstant į 

savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį;

• darbo santykiais susijusių ar komandiruojamų asmenų atvykimas, 
įskaitant sezoninių darbų darbuotojus;

• krovinių ir prekių transportavimas;

• Suomijoje besimokančių studentų įvažiavimas;

• atvykimas dėl būtinų šeiminių priežasčių (pvz., susitikimas su 
artimuoju, laidotuvės, vestuvės, ligos atvejis);

• kitas būtinas ir pagrįstas atvykimas (pvz., būtinos asmeninės 
priežastys, užsienio žurnalistų vizitai).



• Balandžio mėn. vyriausybė paskelbė apie papildomą ekstremalios situacijos biudžetą, kuris yra didžiausias 
šalies istorijoje. Jame numatyta skirti 4,1 mlrd. eurų kovai su koronaviruso sukelta krize (šįmet bus skiriama 
3,6 mlrd. eurų, kitais metais - 500 mln. eurų).

• Parama verslui ir darbuotojams padidinta 1 mlrd. eurų (iki šiol dėl krizės 5,5 mln. gyventojų turinčioje šalyje 
laikinai atleista 100 tūkst. darbuotojų ir yra iškilusi grėsmė prarasti dar 400 tūkst. darbo vietų).

• 600 mln. eurų bus skirta apsauginėms priemonėms, medicinos reikmenims ir vaistams įsigyti.

• Antrasis priemonių paketas, kuris papildė kovo mėnesį paskelbtas 0,5 mlrd. eurų vertės priemones. Trečiasis 
finansavimo etapas įvyks gegužės mėnesį. Vyriausybė planuoja, jog bendra papildomos paramos suma 
sudarys apie 15 mlrd. eurų.

• Antrajai priemonių daliai įgyvendinti bus papildomai skolinamasi 12,7 mlrd. eurų (prognozuojama, jog šių 
metų pabaigoje valstybės skola sudarys 119 mlrd. eurų, arba 52% BVP, o pajamos iš mokesčių šįmet sumažės 
4,7 mlrd. eurų).

• Vyriausybė taip pat planuoja skirti 60 mln. eurų paramai kultūrai, sportui ir darbui su jaunimu bei paskelbė 
laikiną 700 eurų mėnesinę išmoką tėvams, kurie augina vaikus iki 10 metų ir krizės metu negali dirbti.  

Parama verslui 17,3 mlrd. (0,5 + 4,1 + 12,7) 
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