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Yrittäjien työttömyystukeen jatkoa 
 
Hallitus esittää, että lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen sekä TE-toimistojen toimintaan liittyviä 
lakimuutoksia jatketaan osittain. Väliaikaisten muutosten tavoitteena on turvata lomautettujen ja yrittäjien 
toimeentuloa sekä helpottaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä koronaviruspandemian pitkittyessä. 
Aiemmin tehdyt väliaikaiset lakimuutokset ovat tällä hetkellä voimassa vuoden 2020 loppuun, ja nyt 
jatkettaisiin osaa niistä. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen 
työskentely yrityksessä on päättynyt koronaviruspandemian takia. Hallitus esittää, että säännöksen 
voimassaoloa jatketaan 31.3.2021 asti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu 
työnhakijaksi TE-toimistoon ja TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen 
työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.  
 

Katso –tunnisteet vaihdettava Suomi.fi valtuutukseen 
 
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. Huom. Katso-tunnistetta tarvitset jos haet 
uutta joulukuussa tulevaa kustannustukea. Lisätietoa löytyy Vero.fi-palvelusta. 
 

Uuden kustannustuen haku lähestyy 
 
Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi joulukuun lopussa. Yritysten kustannustuki on tarkoitettu 
yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi. Se on tarkoitettu muun muassa 
palkkakuluihin ja vuokriin. Toisella kierroksella kustannustuen ehtoja muutetaan muun muassa niin, 
että liikevaihdon minimialaraja poistuu. Lisäksi tukikausi pitenee viiteen kuukauteen (1.6.-31.10.2020). 
Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Jo 
myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät 



saa ylittää 800 000 euroa.  Tukea myöntävä Valtiokonttori arvioi, että hakemusten käsittely voidaan aloittaa 
heti, kun laki on hyväksytty eduskunnassa ja valtioneuvoston asetus toimialoista on annettu ja tullut 
voimaan vuoden 2020 lopulla. 
Asiasta lisää: https://www.yrittajat.fi/uutiset/638502-yrittaja-nain-valmistaudut-kustannustuen-toisen-
kierroksen-hakuun#7e525f8e ja Valtiokonttorin sivuilta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-
vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki-toinen-hakukierros/#7e0a6ab3  
 

Ytj.fi –sivuilla neuvoja huijausten välttämiseen 
 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/valty_huijauksilta.html  

Uusi kilpailukieltosopimus vaikuttaa myös nykyisiin työsuhteisiin 
 
 
Hallituksen esityksen mukaan työnantajan tulisi jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kaikista 
kilpailukieltosopimuksista, kun nykyään korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden pituisia 
sopimuksia. Tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia, jotka jäykistävät 
työmarkkinoita. Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevaa toimintaa 
harjoittavan työnantajan palvelukseen ja oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa 
työsuhteen päättymisen jälkeen. Hallitus esittää, että laissa säädettäisiin nykyistä laajemmasta 
korvausvelvollisuudesta, korvauksen maksamisajankohdasta ja työnantajan oikeudesta irtisanoa 
kilpailukieltosopimus. Uusi sääntely koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia 
yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.  
 

Veronmaksu Op:n tileille päättyy – jatkossa Danske ja Nordea 

Valtionhallinnon sopimus Osuuspankin kanssa päättyy marraskuun lopussa. Tämän jälkeen 
esimerkiksi veroja ei voi maksaa Osuuspankin tilille, koska Verohallinnolla ei ole siellä käyttötiliä. Joulukuun 
alusta alkaen käytössä ovat Nordean ja Danske Bankin tilit.  

Osa-aikaista myyntityötä yrittäjälle 
Aurinkokustannus Oy tarvitsee ajoittain kirjakauppaan tuuraajaa vakituiselle myyjälle. Työ on 
keikkaluonteista ja sopii toiminimiyrittäjälle tai kevytyrittäjälle, joka laskuttaa työstään laskutuspalvelun 
kautta. Työpaikka sijaitsee Vihdin kirkonkylässä linja-autoaseman vieressä osoitteessa Helsingintie 26 C ja 
tarvittaessa myös Humppilan ja Salon myyntipisteissä. Yrittäjältä edellytetään asiakaspalvelukokemusta ja 
positiivista myyntiasennetta.  Ota yhteys: Jussi Erkintalo: jussi.erkintalo@aurinkokustannus.fi, 0400 850 500 

Kivijalkakaupan ilta tammikuussa 
 

Tammikuun seitsemännen päivän iltana, meidän on hyvä pohdiskella hieman miten voisimme lisätä 

ihmisten asiointia Vihdin kivijalkakaupoissa. Avaamme ilmoittautumisen myöhemmin, mutta varaa siis jo 

nyt kalenteriisi 7.1. klo 18.15. Riippuen kiinnostuneiden määrästä, tilaisuus pidetään joko fyysisesti 
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kunnantalon kokoustilassa tai webinaarityyppisesti verkossa tuon hetken koronatilanteen mukaisesti. Voit 

lähettää jo nyt allekirjoittaneelle sähköpostilla aiheita, joista mielestäsi tilaisuudessa on hyvä keskustella. 

Joulun lähestyessä avautuu eri puolille kuntaa myös uusia pop up -myymälöitä, jotka tarjoavat pääosin 

jouluisia lähituotteita. Toivotaan, että ne osaltaan lisäävät kiinnostusta ja tuovat entistä enemmän 

asiakkaita kaikkiin liikkeisiin. Toivotan jo tässä vaiheessa oikein hyvää joulumyyntiä kaikille kuntamme 

yrityksille.   


