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Viime hetki hakea Elyn konsultointipalveluita koronahinnoin 
 
Analyysi- ja Konsultointi -palvelujen hinnat palautetaan 24.9.2020 muutosta edeltäneelle tasolle siten, että 
Analyysi-palvelun päivähinta yritykselle on 220 euroa (+alv), ja Konsultointi-palvelun 300 euroa (+alv). 
Viimeistään 23.9.2020 jätettyihin Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen hakemuksiin sovelletaan kuitenkin 
vielä nykyistä, alempaa hintatasoa. Uusi hinta koskee 24.9.2020 ja sen jälkeen vireille tulleita hakemuksia. 
Valtion tuki ELY-keskusten Yritysten kehittämispalveluihin on edelleen merkittävä, sillä valtion 
rahoitusosuus Analyysi-palvelusta on 80 prosenttia ja Konsultointi-palvelusta 75 prosenttia. 
Yritysten kehittämispalvelut on ELY-keskusten palvelu, jolla tarjotaan korkeatasoista, valtion osittain 
rahoittamaa liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen palvelua pk-yrityksille. Lisätietoja sekä ohjeet 
palvelun hakemiseen saa ELY-keskuksista sekä kehittämispalvelujen verkkosivuilta. 
   

Kiertotalouden investointiavustusten haku avautuu 
 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin 
on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita. 
Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit 
voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla 
merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. 
Lisäksi avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. 
Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija. 
Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden 
EU:n valtiontukisääntöjen mukaan. Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä. 
Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, jolla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan 
siirtymistä.  
Lisätiedot: 
ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 029 504 9235 
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242 
Lisäohjeita ja tietoa avustuksen hakemiseen  
 
 

https://tem.fi/kiertotaloustuki


 

Ravitsemistoiminnan tuet 
 
Väliaikaiset tuet ja hyvitykset 
Haku avautui 5.6.2020. 
Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten 
kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia. 
Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin. 
Hyvitys toiminnan rajoittamisesta - HAKU ON PÄÄTTYNYT 31.8.2020 
Lue lisää toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä 
 

Tuki uudelleentyöllistämiseen vielä haettavissa  
 Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta 

vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. 
 Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana 

hankitun työn maksamiseen. 
 Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020. 

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuesta 

 

Elinkeinostrategian työryhmien kokoontumisajat – vielä ehdit 
 
Elinkeinostrategian laadintaa jatketaan neljässä pienryhmässä, joista matkailuryhmä aloitti jo eilen. Muissa 
ryhmissä on vielä tilaa, joten voit ilmoittautua vielä mukaan.  
Alla mainituissa teemaryhmissä pohdimme sitä, miten kyselyssä ja yrityskyselyn herättämässä 
keskustelussa tärkeimmiksi nousseet asiat huomioitaisiin elinkeinojen kehittämisessä tulevina vuosina eli 
2021-2025.  
 
Koronatilanteen vuoksi pyrimme tapaamaan mahdollisimman isoissa tiloissa. Kokoontumisia olisi 1-2 
kertaa/ryhmä. Ryhmien koot ovat noin 10-12 henkeä.  Strategiassa on tarkoitus löytää ja toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla parannetaan teidän yritysten toimintaedellytyksiä Vihdin alueella. Sen vuoksi juuri 
teidän mielipiteet ovat tärkeitä.  
 
Voit kiinnostuksesi mukaan ilmoittautua yhteen ryhmään lähettämällä minulle tietosi sähköpostilla: 
jorma.ranta@vihti.fi.   
 
Ryhmät ovat: 
 

1. Matkailu ja hyvinvointi (uudet matkailutuotteet, matkailun koordinointi, yhteismarkkinointi) 
(ryhmä täynnä, toinen kokous 7.10 klo 16-18) 

 
2. Teollisuus, tontit ja toimitilat (tarpeet, kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmat ja niiden 

ratkaiseminen)  Ensimmäinen kokous ma 28.9. klo 16-18 (ryhmässä tilaa 2-3:lle) 
 

3. Markkinointi/kuntaimagoryhmä (tunnettuuden lisääminen, sijaintiedun korostaminen, 
yritysverkostojen ja digitaalisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa, InvestInVihti –sivusto)  
Ensimmäinen kokous ti 6.10. klo 16-18 (ryhmässä hyvin tilaa) 

https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/hyvitys-toiminnan-rajoittamisesta
https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/tuki-uudelleentyollistamiseen
mailto:jorma.ranta@vihti.fi


 
4. Toimintataparyhmä (yritysten ja kunnan vuoropuhelun lisääminen, palvelutarpeitten ennakointi, 

kunnan neuvontaroolin korostaminen, tiedottaminen virkamiesten vastuualueista)  
Ensimmäinen kokous to 24.9. klo 16-18 (1-2 paikkaa vapaana), toinen kokous 8.10. klo 16-18 

 

Finnveralta uusi lainamuoto yrityksen käyttöpääomatarpeisiin 
 
Koronatilanteen pitkittymisen johdosta Finnvera alkaa myöntämään lainaa nyt myös yritysten 
käyttöpääomaan, jos pankki ei myönnä lainaa.  Uusi lainamuoto on haettavissa 14. syyskuuta lähtien. 
Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Yrityksellä täytyy olla 
käytettävissä vähintään yksi virallinen tilinpäätös. Lisäksi edellytetään, että yrityksen liiketoiminta on ollut 
kannattavaa ennen koronakriisiä, ja että yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky. Laina ei ole 
täysin vakuudeton, mutta vakuusvaatimukset eivät ole ehkä yhtä tiukat kuin pankeilla. Finnveran lainoista 
lisää www.finnvera.fi  

YritysVihdin koulutuksia 
 

29.9.2020 klo 9-12 Kirjoittaminen puhuttelevasti – koulutus 

Kirjoittaminen puhuttelevasti – tekstin merkitys osana tuloksellista markkinointia-koulutus 

Etäkoulutus: Etäyhteydellä omalla laitteellasi (tarvitset nettiyhteyden) 

Rajoitettu osallistujamäärä: YritysVihti Business Center koulutustila (Juuritie 7 (2.krs), 03100 Nummela) 

 

Koulutuksen hyödyt pienyrittäjälle: 

Koulutus pyrkii tarjoamaan näkökulmia ja vinkkejä yrittäjän viestintään. Kuinka kirjoitetaan tekstiä, joka 

puhuttelee kohderyhmää ja auttaa saavuttamaan markkinoinnin ja viestinnän tavoitteita. Koulutuksen 

pitää YritysVihti ry:n asiantuntija Essi Lehtimäki (KTM), Yrittäjä, Sisältötoimisto Gemme, Ilmoittaudu 

nyt: https://yritysvihti-ry-lv.creamailer.fi/survey/answer/ilfivfxxcvc2j 

ja 

21.10.2020 klo 9-12 LinkedIn yrittäjän työkaluna -koulutus 

Etäkoulutus: Etäyhteydellä omalla laitteellasi (tarvitset nettiyhteyden) 

Rajoitettu osallistujamäärä: YritysVihti Business Center koulutustila (Juuritie 7 (2.krs), 03100 Nummela) 

Koulutuksen kuvaus: Miten LinkedIn-kanavaa voi käyttää B2B-myynnissä?  

LinkedIn:stä löydät paljon yritysten päätöksentekijöitä ja voit verkostoitua heidän kanssaan. Kun verkostosi 

laajenee jatkuvasti ja tieto osaamisestasi leviää aktiivisuutesi ansioista, voi tämän kanavan kautta tarjoutua 

huikeita mahdollisuuksia bisneksen tai oman urakehityksen suhteen. 

Kouluttajana YritysVihti ry:n asiantuntija: Sanya Saarinen, yrittäjä, somestrategi, somekouluttaja, 

digisisällöntuottaja, #Someleontti 

Ilmoittaudu mukaan: https://yritysvihti-ry-lv.creamailer.fi/survey/vtw5rlmm6zd4q 

http://www.finnvera.fi/
https://yritysvihti-ry-lv.creamailer.fi/survey/answer/ilfivfxxcvc2j
https://yritysvihti-ry-lv.creamailer.fi/survey/answer/ilfivfxxcvc2j
https://yritysvihti-ry-lv.creamailer.fi/survey/vtw5rlmm6zd4q
https://yritysvihti-ry-lv.creamailer.fi/survey/vtw5rlmm6zd4q

