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 Tervehdys kaikille. Olen Jorma Ranta ja aloitin Vihdissä elinkeinopäällikkönä 4.5. Jatkan samoja 

tehtäviä kuin Tuusulaan siirtynyt Kristiina Salo ennen minua. Käytännössä se tarkoittaa 

yrityshankkeitten toteuttamisen edistämistä Vihdissä käytettävissä olevin keinoin. Näillä 

uutiskirjeillä tiedotan teille mahdollisimman tiivistetysti ajankohtaisista asioista. Tämä 

ensimmäinen uutiskirje on nyt poikkeuksellisen pitkä, jatkossa ovat tiiviimpiä. Videotervehdykseni 

näette kunnan sivuilta https://www.vihti.fi/blog/2020/05/11/elinkeinopaallikon-tervehdys/ 

 

 Työ- ja elinkeinoministerin tämän päivän tiedotustilaisuus ei tuonut tarkkaa tietoa siitä, millainen 

on tuleva ravintolatuki ja millainen on tuleva yleinen toimialariippumaton kustannustuki yrityksille. 

Tarkemmat tuen myöntämiskriteerit ovat yhä valmistelussa. Ministerin arvio oli, että laki olisi 

valmis kuun vaihteessa eli uutta tukea yritykset voisivat hakea kesäkuun alusta alkaen. Tiedotan 

asiasta heti, kun jotain konkreettista tietoa saadaan asiasta. 

 

 Yksinyrittäjien tukea on voinut hakea 16.4. alkaen. Käsittelyä on Vihdissäkin hankaloittanut se, että 

monen yrittäjän kohdalla on ollut vaikea osoittaa hakemuksessa pyydetyllä tavalla 30 % 

liikevaihdon laskua koronatilanteesta johtuen. Sen vuoksi käsittelijät ovat joutuneet pyytämään 

huhti- ja toukokuun tiliotteita, jotta voitaisiin tehdä asiassa (mielellään myönteinen) päätös. Jos 

olette nyt jättämässä hakemusta, niin tiliotteen tai tuloslaskelman on siis hyvä olla ajalta 16.3.-

15.5.2020. Alkuvuoden tilanteesta ennen koronakriisiä on hyvä olla tuloslaskelma ajalta 1.1-15.3.  

 

Olkaa huolellisia täyttäessänne hakemusta ja laittakaa ne pyydetyt liitteet ja kertokaa mielellään 

euromääräisesti, mihin se tuki käytetään. Toimintansa alkuvaiheessa olevien yritysten on vaikea 

osoittaa liikevaihdon laskua, jos yrityksen toimintahistoria on lyhyt. Myönteiseen päätökseen ei 

riitä, että kertoo, että asiakkaita olisi tullut, jos ei olisi koronaa. Silloin tulee todentaa kaikin 

mahdollisin tavoin, että keitä ne asiakkaat olisivat olleet. Esimerkiksi tehdyt esisopimukset, 

hyväksytyt tarjoukset tai vaikkapa sähköpostiviesti, jossa asiakas oli sitoutunut ostopäätökseen.  

 

Lisäliitteissä kannattaa myös kuvata yritystoimintaanne, koska käsittelijä ei välttämättä tunne 

toimialaanne, eikä sitä miten korona siihen vaikuttaa. Kaikkia pyritään auttamaan, jos se vain on 

lakien saamiemme ohjeiden mukaan mahdollista. 

 

 Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän 

vähentyessä 

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo koronavirusepidemian aikana turvataan 

työttömyysturvan sijasta starttirahalla, vaikka yrittäjä ei voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa tai 

yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt. Starttirahan enimmäiskestoa pidennettiin 12 

https://www.vihti.fi/blog/2020/05/11/elinkeinopaallikon-tervehdys/


kuukaudesta 18 kuukauteen. 1.5.2020 tulleella muutoksella on haluttu turvata starttirahaa saavien 

yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen COVID-19-pandemiasta huolimatta. 

Muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Starttirahaa saava yrittäjä ei ole oikeutettu 

työttömyysetuuteen, kuten muut yrittäjät koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilanteen 

aikana. Asiasta tiedotetaan starttirahaa saaville yrittäjille. 

 

 

Tiivistetysti rahoitukset poikkeustilanteessa: 

1. Finnvera, takausvaltuuksien lisäys. Haetaan ensisijaisesti oman pankin kautta. 
2. Business Finland, esiselvitykseen max. 10 000 € ja kehittämiseen max. 100 000 €, omavastuu 20 %, 

suunnattu yrityksille, joissa yli 5 työntekijää. Ohjevideo hakemuksen 
laatimiseen https://www.youtube.com/watch?v=c6YTFlUPQ6A 

3. Ely-keskukset: Haku avautui Ely-keskusten verkkosivuilla 31.3.2020. Uusi kehittämisavustus on 
suunnattu työnantajayrityksille, joissa 1–5 työntekijää. Tuki on tarkoitettu yrityksen uudistumiseen 
ja osaamisen vahvistamiseen. Avustusta myönnetään 1) tilanneanalyysin tekemiseen tai 
2) kehittämistoimenpiteisiin, joilla yritys ratkaisee koronasta johtuneita liiketoimintaongelmia. 
Ohjelinkit: Avustuksen edellytykset on selvitetty kattavasti Elyn nettisivuilla. Katso ohjevideo 
YouTubessa ELYn poikkeusrahoitushakemuksen täyttämisestä. 

4. Ely-keskusten kehittämispalvelut, normaali omavastuusosuus 300,00 € on pudotettu 30,00 €:oon. 
5. Tuki yksinyrittäjille.  https://www.vihti.fi/yritykset/yksinyrittajatuki/ (kirjautuminen lomakkeelle 

sivun alaosan linkistä).  
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