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Kehittämisavustusten saantiin muutoksia 
 
Uudella asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet 
vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.–31.12.2020. 
Tarkoitus on parantaa yritysten mahdollisuuksia selvitä koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista. 
Yrityksen kehittämisavustusta myöntävät ELY-keskukset. Näin ollen ELY-keskusten myöntämää 
kehittämisavustusta voivat saada myös sellaiset yritykset, joille avustusta ei aiemmin olisi ollut mahdollista 
myöntää de minimis -kiintiön täyttymisen vuoksi. De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua 
vähämerkityksistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen 
vuoden aikana. 
 
Tässä yhteydessä pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 
työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. 
Avustuksen myöntäminen edellyttää edelleen, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan 
kannattavaan toimintaan, avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja 
hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. 
 

Kustannustuki uudelleen käyttöön loppuvuonna 
 
Tavoitteena on, että kustannustukea voitaisiin alkaa myöntää joulu-tammikuun vaihteessa. Tällä hetkellä 
laki on luonnosvaiheessa ja lakiluonnokseen antavat kommenttinsa ja korjausehdotuksensa eri 
asiantuntijatahot kuten Suomen yrittäjät ja Kauppakamari. Yritykset hakisivat tukea edelleen 
Valtiokonttorista. 
 

Maaseudun koronatuki edelleen haettavissa 
 
Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaista tukea voi hakea 31.12.2020 asti. Tukea voidaan myöntää 
esimerkiksi maatilasidonnaisille matkailuyrityksille ja alkutuottajille, jotka myyvät tuotteensa suoraan 
ravintoloihin. Yleisin hylkäyssyy on kustannusten riittämättömyys – yrityksellä on oltava osoittaa vähintään 



6250 euroa pakollisia kustannuksia, jotka sen on pitänyt maksaa koronan aiheuttamista vaikeuksista 
huolimatta. Lisätietoja väliaikaisesta koronatuesta löytyy esimerkiksi täältä Ruokaviraston sivulta  
Uudenmaan ELY-keskuksessa kysymyksiin vastaavat Tony Lassas, 0295 021 091 Juha-Pekka Nikkola, 0295 
021 115       
 

Katso –tunnisteet romukoppaan – hanki suomi.fi – valtuutus 
 
Katso-tunnisteen käyttö loppuu 31.12.2020, jonka jälkeen sillä ei voi enää asioida sähköisissä palveluissa.   
Viranomaisten palveluihin tunnistaudutaan jatkossa käyttäen henkilökohtaista vahvaa tunnistetta eli 
henkilökohtaisia pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköistä henkilökorttia. Niitä varten tarvitset 
Suomi.fi-valtuutuksen. Jos Suomi.fi-valtuuksia ei siirry käyttämään ajoissa, veroilmoitusten antaminen, 
tulorekisteri-ilmoittaminen tai muu viranomaisasiointi voivat viivästyä. Nämä ovat lakisääteisiä 
velvollisuuksia, joiden hoitamatta jättämisellä on seuraamuksia. Lisätietoa löytyy Vero.fi-palvelusta. 

Taiteen apurahat ja avustukset 
 
Taiteen edistämiskeskuksen syksyn haut käynnistyivät 1.10.  

Syksyn hakuajat 

 Avustukset yhteisöille 1.10.- 2.11.2020 

 Kohdeapurahat yksityishenkilöille ja työryhmille 1.10.-11.11.2020 

 Liikkuvuusapurahat 17.8.-11.11.2020  

Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset  
  

Ilmastoseminaari vihtiläisille yrityksille – ilmoittaudu nyt 
 

Vihdin kunnan järjestämässä maksuttomassa virtuaalisessa ilmastoseminaarissa 17.11. klo 15-16 
tarjoamme työkaluja ilmastovastuulliseen yritystoimintaan. Yritysten ilmastovastuullisuutta puoltavat 
monet liiketaloudelliset seikat kuten: 
 
⦁ Energia-, polttoaine ja materiaalikustannuksien lasku. 
⦁ Asiakkaat, sijoittajat ja sidosryhmät arvostavat ja vaativat vastuullisuutta. 
⦁ Yrityksen toiminta auttaa omalta osaltaan ehkäisemään ilmastonmuutosta ja vakaata 
liiketoimintaympäristöä 
⦁ Muuttuvassa toimintaympäristössä ilmastovastuullisuudesta tulee yhä enemmän yrityksen kilpailukyvyn 
ja toiminnan jatkuvuuden edellytys. 
 
Paikalla on Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen esittelemässä heidän 
Ilmastositoumus-palveluaan ja Vihdin kunnan henkilöstöä keskustelemassa kunnan ja yritysten 
yhteistyömahdollisuuksista ilmastovastuullisuuden toimialalla. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää 
ilmoittautumisen. Tilaisuus järjestetään Microsoft teams-sovelluksen kautta. Tapahtumalinkin saa 
ilmoittautumisen kautta. Tilaisuuden fasilitaattorina ja yhteyshenkilönä toimii Vihdin kunnan 
ilmastokoordinaattori Joonas Söderholm, 044 767 4461. Ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuteen tästä. 

https://kehaemail.sst.fi/t/c/5635/83735/?l=https_www.ruokavirasto.fi%2Fyritykset%2Ftuet%2Fvaliaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin%2F
https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8esBsz6ZOVKlBMCooLBzMRUQkM1ODVXVTAwNUZMVkxSOUQwSUVDUDVDNS4u


 

Ykkösakselin rahoitusta edelleen haettavissa 
 
 
Ykkösakselin Leader-rahoitus jatkuu ilman katkoa ensi vuonna. Ykkösakseli hakee siirtymäkauden 
rahoitusta, jonka myöntäminen voisi alkaa ensi keväänä. Kaikki neljä Ykkösakselin toiminta-alueen kuntaa, 
Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti, ovat päättäneet sitoutua Leader-rahoituksen kuntaosuuteen. Siirtymäkaudella 
rahoitusta voi hakea nykyisillä säännöillä ja tukimuodot ovat samat kuin nyt. Varsinainen uusi ohjelmakausi 
alkaisi todennäköisesti vuonna 2023.  
 
Tukea voivat hakea sekä yleishyödylliset toimijat että yritykset. Seuraava hakujaksomme päättyy 
15.11.2020, mutta senkin jälkeen hakemuksia otetaan vastaan. Jos hakemus hyväksytään, se jää 
odottamaan rahoitusta. Tukien hakuun ei siis tule katkoa. Lisätiedot toiminnanjohtaja Maarit 
Teuri p.  0400 982 236 ja https://www.ykkosakseli.fi/  
 
 

Toimitilat täyteen  –kampanja Vihdin kirkonkylässä etenee 
 
Aloitimme paikallisten kunta-aktiivien kanssa tempauksen, jonka tavoitteena on Vihdin kirkonkylän kaikkien 
toimitilojen saaminen täyteen ensi joulukuuksi. Tiloihin sijoittuisi myyntitoimintaa ja näyttelyitä. 
Tempaukseen liitämme myös ulkona tapahtuvaa toimintaa. Asiat ovat edenneet hyvin. Mukana on 
toimitilavuokraajia, jotka ovat valmiita pientä avain-/sähkömaksua vastaan antamaan tilansa joulukuuksi 
tämän kampanjan hyväksi. Tarkoituksemme on samalla saada kirkonkylän ilme viihtyisämmäksi ja 
jouluiseksi, niin, että se houkuttelee ihmisiä paikalle myös kauempaa jouluostoksille ja tutustumaan 
kauniiseen kirkonkylään.  
 
Nyt haemme ensisijaisesti kiinnostuneita toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet tuomaan toimintaansa 
joulukuuksi kirkonkylään. Jos vielä on sellaisia tyhjiä tiloja omistavia kiinteistönomistajia, jotka ette ole vielä 
tässä mukana, niin olkaa myös yhteydessä. jorma.ranta@vihti.fi, puh. 044 752 2364  Ohjelmapalveluiden 
tuottajat ja taiteilijat, joita kiinnostaa tuoda oma panoksensa tai varata tilaa voivat ottaa yhteyttä 
tommi.muhli@vihti.fi, p. 044 767 4627  

https://www.ykkosakseli.fi/

