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Yrittäjän työttömyysturvalle jatkoa
Yrityskyselylle jatkoaika
Yritysten kustannustuen haku alkaa 7.7.
Yrittäjän viikon iltatilaisuus 3.9. – pääpuhujana Martti Hetemäki
Alihankintamessut siirtyivät joulukuulle – ilmoittaudu yhteisosastolle
Haetko tai tarjoatko toimitilaa ja tontteja – käytä Tykki-palveluamme

Yrittäjän työttömyysturvalle jatkoa
Kela maksaa yrittäjille työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot
ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä
yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.
Jos yrittäjä ei ole vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa eikä tilanne muuten muuttunut 1.7. alkaen,
TE-palvelut on yhteydessä yrittäjään ja tarkistaa tilanteen. TE-palvelut antaa Kelalle tarvittaessa uuden
työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta tukeen. Jos yrittäjän työttömyys jatkuu, hänen pitää
täyttää työttömyysajan ilmoitus Kelan asiointipalvelussa.
Ellei yrittäjä ole aikaisemmin hakenut väliaikaista työmarkkinatukea ja haluaa hakea sitä nyt, hänen pitää
ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Sen jälkeen voi täyttää työttömyysetuushakemuksen
Kelan asiointipalvelussa. Hakemuksessa pyydetään arvio keskimääräisistä yritystoiminnan tuloista ajalta,
jolta yrittäjä hakee tukea. Jos yrittäjällä on tuloja, ne sovitellaan yhteen työmarkkinatuen kanssa. Lisätiedot
https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Vastaamalla vaikutat – yrityskyselylle jatkoaika
Olemme saaneet elinkeinostrategian valmisteluun liittyvään kyselyymme 57 vastausta. Vastaukset ovat
olleet rakentavia ja osittain jopa yllättäviä ongelmakohtia noussut esiin. Jo nyt voi sanoa, että tulevassa
strategiassa tulee huomioida markkinavuoropuhelun toteuttaminen hankinnoissa ja toimintatapojen
selkeyttäminen kunnan palveluissa. Positiivista on ollut, että vastauksia on saatu kunnan eri osista ja eri
toimialoilta tasaisesti. Kiitokset kaikille tähän mennessä vastanneille. Pyydän teitä muita vastaamaan
kyselyyn, koska kyselyn tulokset on se painavin leka, jolla asioita muutetaan tai ollaan muuttamatta.
Kunnassa on noin 2000 yritystä, joten vastauksia on tarve saada lisää kyselyn luotettavuuden
parantamiseksi. Kyselyyn on myös helpoin kaikkien osallistua. Kyselyyn vastaaminen kestää ainoastaan noin
10 minuuttia. Kyselyn tulokset julkistamme 20.8. järjestettävässä iltatilaisuudessa. Varaa siis ko. ilta
kalenteriisi jo nyt.
Kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta linkistä: https://webropol.com/s/yrityskysely202006
Vastaathan mahdollisimman pian.

Yritysten kustannustuki haettavissa Valtiokonttorista 7.7. alkaen
Yleistuki on tarkoitettu yrityksille, joiden





liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi (-30%)
toimialan liikevaihto on laskenut kriisin seurauksena (-10%)
Tuki kohdistuu kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tuen
suuruus voi vaihdella 2000 eurosta 500 000 euroon.

Valtiokonttorin sivuilla olevan laskurin avulla voi arvioida, onko yritys oikeutettu tukeen. Laskuri on suuntaa
antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja. Laskurin ilmoittama summa ei ole
virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea sähköisessä asiointikanavassa.
Valtiokonttorin puhelinpalvelussa neuvotaan hakemuksen täyttämisessä ja vastataan kysymyksiin. Ensin
kannattaa tarkistaa, löytyykö vastaus jo usein kysyttyjen kysymysten joukosta tai kustannustukipalvelusivulta. Puhelinpalvelu palvelee 1.7. alkaen arkisin klo 9-15 numerossa 0295 50 3050 suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
Lisätiedot kustannustuesta sekä tuen hakemisesta Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Yrittäjän viikon iltatilaisuus torstai-iltana 3.9.
Perinteinen Yrittäjän viikon iltatapahtuma pidetään tänä vuonna torstaina 3.9. Tarkempi ohjelma ja kutsu
lähetetään myöhemmin. Tilaisuuden pääpuhujana on Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti
Hetemäki. Lisäksi kuullaan kunnan ja yrittäjien puheenvuorot. Keskeisenä teemana illalla on juhlia yrittäjiä,
mutta keskustella myös siitä millä toimilla teemme Vihdistä paremman kunnan yrittäjille.

Tampereen Alihankintamessuille ti-to 8.-10.12.2020 Vihdin kunta on varannut 10 m2 suuruisen osaston.
Osastolle mahtuu 3-4 yritystä. Kaksi paikkaa on jo varattu (Esbecon ja Vihdin Kuumasinkitys). Nyt on vielä
tarjolla 1-2 lisäpaikkaa halukkaille. Kunta vastaa messuosaston rakentamisesta. Yritysten tarvitsee tuoda
paikalle edustajansa ja messumateriaalit. Kustannukset jaetaan messuosallistujien kesken sen mukaisesti,
miten suuri ala kullakin käytössä. Yhteisosastolla näkyvyytenne tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin
oman messuosaston varaamisella. Jos kiinnostuit, ota heti yhteys elinkeinopäällikkö Jorma Ranta, 044 752
2364, jorma.ranta@vihti.fi

Vapaat toimitilat ja tontit löytyvät kunnan sivuilta helposti. http://toimitilat.vihti.fi/toimitilat Sivustolle voit
myös itse helposti lisätä tontin ja toimitilan, jonka haluat myydä tai vuokrata. Muistathan myös poistaa
palvelusta vanhentuneet tiedot. Toimitilatarpeissasi kannattaa olla yhteydessä suoraan myös
allekirjoittaneeseen.

