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Kivijalkakaupan ilta tammikuussa
Tammikuun seitsemännen päivän iltana, pohdimme miten voisimme lisätä ihmisten asiointia Vihdin kunnan
kivijalkakaupoissa. Valitettavasti koronatilanteen vuoksi emme vieläkään voi kokoontua vapaasti.
Järjestämmekin tilaisuuden sen vuoksi webinaarina. Verkkokokoukseen voit ilmoittautua seuraavasta
linkistä https://webropol.com/s/kivijalkakaupanilta
Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetämme Teams –kokouslinkin sähköpostilla pari päivää ennen kokousta.
Joulun lähestyessä on avautunut eri puolille kuntaa myös uusia pop up -myymälöitä, jotka tarjoavat pääosin
jouluisia lähituotteita. Toivotaan, että ne ja kunnan Joulu kotiin kotikunnasta –kampanja ovat osaltaan
lisänneet paikallisten kiinnostusta ja tuoneet uusia asiakkaita kaikkiin liikkeisiin.

Uuden kustannustuen haku alkanee 21.12.2020
Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta
taloustilanteesta. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä
ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut
koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia. Tuki tulee pian haettavaksi osittain uudistetuin ehdoin.
Uusi laki tuli voimaan eilen 15.12.2020
Valtiokonttori vastaa haun toteutuksesta. Valtiokonttorin tavoitteena on avata haku yrityksille 21.12.2020,
ja hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmista aikatauluista.
Hakemista helpottaa myös se, että hakemukseen ei tarvitse liittää mitään liitteitä. Tarvittavat tiedot
saadaan suoraan Verohallinnosta. Katso lisää https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritystenkustannustuki#c53ebf4d Valtiokonttorin sivuilla on tarkasti kuvattu tuen ehdot, joten ne kannattaa lukea
huolella.
Kustannustuen ehtona yrityksen liikevaihdon lasku koronan vuoksi
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30
prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on
perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan
liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, arvioidaan, että ala on kärsinyt koronasta ja yritys voi
hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Toimialan tilanteen tarkastelu auttaa suuntaamaan tukea juuri
koronasta kärsineille yrityksille ja nopeuttaa yrityksen hakemuksen käsittelyä Valtiokonttorissa.
Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään asetuksella, joka valtioneuvoston on tarkoitus antaa
18.12.2020. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2019 ja 2020
liikevaihtotietojen perusteella.
Kaikki koronasta kärsineet yritykset voivat hakea kustannustukea
Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia kesälokakuussa 2020 eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Tällöin
yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt
koronapandemian vuoksi. Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja
yhdistykset.
Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä
hakukierroksella. Näin tuki kohdistuu paremmin pieniin yrityksiin. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000
euroa ja suurin 500 000 euroa. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria
koronatukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä.

Tietoisku uudesta kustannustuesta tulossa
Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman tietoiskun
kustannustuesta. Mitkä ovat hakemisen kriteerit ja mihin tukea voi saada? Miten hakeminen tapahtuu?
Tietoiskussa saadaan vastaukset näihin ja muihin yleisimpiin kysymyksiin.
Webinaarin aikana on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Puhujina ovat Valtiokonttorin
asiantuntijat (palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma ja kehityspäällikkö Tuuli Karjalainen ) , jotka antavat
konkreettista neuvontaa ja opastusta siitä, kuinka kustannustukea haetaan.
Kustannustuki II:sta järjestetään tammikuun alussa yhteensä neljä samansisältöistä tietietoiskua.
Ajankohdat 7. tammikuuta 2021 kello 9-10 ja kello 15-16 sekä 8. tammikuuta 2021 kello 9-10 ja kello 15-16.
Haku pyritään saamaan auki 21. joulukuuta 2020. Valtiokonttori vahvistaa haun avautumispäivän 18.
joulukuuta 2020. Hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Suomen Yrittäjien sivuilla https://www.yrittajat.fi/uutiset/640056tietoiskuja-kustannustuki-kakkosesta-verkossa-tutustu-hakemuksen-tekoon-etukateen-ja#7649b83a

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.

Näkyvyyttä Meritien mainostaululla
Brändikehittäjämme Hanna Jokitöyrä on ponnistellut pitkään, että saamme Vihtiin ja Nummelaan
ledmainostaulut. Niistä ensimmäinen toimii nyt Meritien varrella lähellä Citymarketia. Taulu on
kaksipuoleinen eli näkyy molemmista suunnista. Sopimukseen kuuluvat hinnat yrityksille ovat:
Kahdella puolella näkyvän mainoksen hinta
1 vko
390 €
2 vkoa
670 €
1 kk
1100 €
3 kk
2800 €
6 kk
4700 €
12 kk
7900 €
Mainostilaa myy:
040 660 2903 Jarno Sillanpää ja 044 314 5500 Miia Tsutsunen.

Hyvää joulua kaikille
Kiitos teille kaikille yhteistyöstä kuluneena vuotena. Vuosi on ollut erittäin vaativa ja haasteellinen teille
yrittäjille. Itsellenikin on ollut poikkeuksellista aloittaa työ uudessa tehtävässä, kun asiakkaita ei voi tavata
normaalisti ja uudet työtoveritkin ovat tuttuja lähinnä etäyhteyksien kautta. Uskotaan, että ensi vuodesta
tulee kokonaisuutena parempi. Tulevaisuudenuskosta kertonee ainakin se, että Vihtiin on kuluneena
vuotena perustettu noin sata yritystä enemmän kuin on lopettaneita. Teille kaikille niin uusille kuin
vanhoille yrittäjille haluan toivottaa Oikein hyvää ja rauhaisaa joulua.

