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Vihdin elinkeinostrategia – vastaa kyselyyn
Yrittäjien kuntabarometri 2020 julkaistiin
Ravintoloille hyvitystä koronan vuoksi
Yritysten kustannustuki
Uusyritysneuvonta jatkuu maksuttomana asiakkaille

Vihdin elinkeinostrategia alkuun yrityskyselyllä
Vihdin kunta aloittaa elinkeinostrategian valmistelun tänä kesänä. Strategiatyö alkaa välittömästi yrittäjille
suunnattavalla kyselyllä. Kartoitamme noin 20 kysymyksellä teidän yrittäjien näkemyksiä yritysilmapiiristä,
yritystenne tarpeista, rekrytointiin liittyvistä haasteista, mutta myös kunnan vahvuuksista. Toivomme myös
ehdotuksia, mitä parannuksia yritysten nykyisillä sijaintialueilla voitaisiin tehdä. Vihti on kuntana laaja ja
siksi tarpeita voi olla hyvin erilaisia. Kyselyyn vastaaminen kestää ainoastaan noin 10 minuuttia.
Kyselyn jälkeen strategiatyö jatkuu ensi syksynä työpajoissa ja yritystilaisuuksissa. Niissä kuullaan yrittäjien
lisäksi luottamushenkilöitä ja kunnan omia elinvoimapalveluissa toimivia työntekijöitä. Kunnan ja yrittäjien
yhteistyöhön panostaminen sekä vuoropuhelu ovat tärkeitä tekijöitä, jotta teemme kunnan elinvoimaa
tukevia oikeita ratkaisuja. Kysely on suunnattu kaikille Vihdissä toimiville yrityksille ja on tärkeää, että
kaikki vastaavat, toimitpa sitten pienessä yrityksessä yksin tai isossa työnantajayrityksessä.
Kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta linkistä: https://webropol.com/s/yrityskysely202006
Vastaathan mahdollisimman pian. Vastausaika päättyy 26.6.2020. Syksyn ohjelmasta kerromme
myöhemmin.

Yrittäjien kuntabarometri julkaistiin. Uudellamaalla yrittäjien antama keskimääräinen arvosana kuntien
elinkeinopolitiikasta oli 2,86 (Vihdissä 2,80). Vihdin sijaluku Uudenmaan kuntien vertailussa oli 13., joten
meillä on hyvä syy lisätä vuorovaikutusta, pohtia ongelmia ja hakea ratkaisuja, joilla parannetaan
yritysilmapiiriä. Ennen kaikkea meidän täytyy löytää ne kriittiset tekijät, millä luodaan yrityksillenne
edellytykset kasvaa Vihdin alueella. Pidetään keskustelu avoimena, mutta ei mennä henkilökohtaisuuksiin,
niin hyvä tulee. Koska kunnanjohtaja on varsin tuore ja itsekin olen aloittanut kuusi viikkoa sitten, niin
voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä.

Koronatuet ja hyvitykset ravitsemisalalle
Koronan aiheuttamien menetysten vuoksi ravintolat voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen
toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen
maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Osa yrityksistä saa tukea niin sanotulla joukkomaksatuksella, jolloin yrityksen ei tarvitse hakea tukea
erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. Yrityksille, joita ei
voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.
Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä
maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan "mahdollisimman nopeasti". Loppuerä hyvityksestä
pyritään maksamaan kesäkuun loppupuolella. Tarkista täällä, kuuluuko yrityksesi joukkomaksatuksen
piiriin. Osalle yrityksiä, kuten muita koronaperustaisia tukia Business Finlandilta tai ELY-keskukselta
hakeneille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Lue lisää https://www.kehakeskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/ Hakemus suositellaan jätettäväksi sähköisesti.

Yritysten kustannustukea käsitellään yhä eduskunnassa. Tuki haetaan Valtiokonttorista. Valtiokonttori ei
voi ottaa vielä hakemuksia vastaan, koska hakemiseen ja maksatukseen liittyvät tietojärjestelmät voidaan
räätälöidä vasta, kun laki on valmis. Business Finlandin ja Ely-keskusten koronatukia ei voi enää hakea vaan
ne myöntävät tukea perinteisin rahoitusinstrumentein. Lyhyesti uudesta kustannustuesta muutama
huomio:
-

tukeen tulee toimialarajoitukset, jos tuettava toimiala, niin liikevaihdon 30 % lasku vaaditaan
vertailukauteen
vertailussa huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen
liikevaihtoon
tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella
muista lähteistä saatu koronatuki otettaisiin huomioon osittain kustannustukea pienentäen

Lue lisää: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-esitys-kustannustuesta-eduskuntaantoimialan-ja-yrityksen-liikevaihdon-lasku-edellytyksena-tukeen

Alkavien yritysten neuvonnasta vastaa jatkossakin YritysVihti ry. Kunta on uusinut sopimuksen, jolla
kaikki yritystoiminnasta kiinnostuneet ja yrityksen perustamista harkitsevat vihtiläiset saavat heille
maksutonta neuvontaa YritysVihdin asiantuntijoilta. Pääosin neuvonnasta vastaa Juha Räty 044 500
5004, juha.raty@yritysvihti.fi. Neuvontapiste on osoitteessa Vihdintie 32. ks. lisää www.yritysvihti.fi

