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Kivijalkakaupan ilta tällä viikolla - ilmoittaudu heti 
 

Kivijalkakaupan ilta 7.1. verkossa 

7.1. klo 18.15-19.30 pohdimme miten voisimme lisätä ihmisten asiointia Vihdin kunnan kivijalkakaupoissa. 
Valitettavasti koronatilanteen vuoksi emme vieläkään voi kokoontua vapaasti. Järjestämmekin tilaisuuden 
sen vuoksi webinaarina. Ilmoittaudu verkkokokoukseen viimeistään 6.1.2021 aikana 
linkistä https://webropol.com/s/kivijalkakaupanilta 
 
Lähetämme sähköpostilla kokouslinkin tilaisuuteen ilmoittautuneille 7.1. päivän aikana.  

Ohjelma ja keskusteluaiheet 

– Elinkeinopäällikön tervehdys ja ajankohtaisasiat 

– Asiakasmäärien muutos, toiko vai veikö korona asiakkaita 

– Asiakkaiden käyttäytymisen muutos, vaikuttaako vastuullisuus, kiinnostaako kotimaisuus 

– Asioinnin helppous, onko fyysisessä ympäristössä parannettavaa 

– Taajamien vetovoima asioinnin kannalta, miten markkinoitaisiin 

– Minne ja miten kohdistetaan markkinointi 

 

Maatilakytkentäisten yritysten väliaikainen tukihaku avautui 
 
Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakuaika jatkuu kesäkuulle 2021 saakka. Uusien ehtojen mukaan 
tukea voi saada 2000–80 000 euroa. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden 
taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden 
takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista poikkeustilanteeseen ja jatkamaan 
toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita. 
 
Tukea voi hakea uudelleen, jos aiempi hakemus on hylätty sen takia, että kustannukset eivät ole riittäneet 
tuen vähimmäismäärään. Jos yrittäjä on jo saanut tukea, hän voi hakea tukea tukijakson päättymisen 
jälkeen alkavalle toiselle, enintään 6 kuukauden pituiselle jaksolle. Vaikka yrittäjä hakisi tukea useammalla 
hakemuksella, yksi yrittäjä voi saada yhteensä korkeintaan 80 000 euron tuen. Tukea haetaan Hyrrä-

https://webropol.com/s/kivijalkakaupanilta


asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Hyrrän etusivulta valitaan ”Asioi yrityksen tai 
organisaation puolesta” ja kirjaudutaan sisään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai 
sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Tukimuodoksi valitaan ”Maaseutuyritysten ja maatalouden 
väliaikainen tuki” ja kohdennetuksi toimeksi ”Maaseutuyritysten väliaikainen tuki”. 
 
Päätökset tuen myöntämisestä tekevät alueelliset Ely-keskukset.  
Lisätiedot tuesta ja sen hakemisesta: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus  
Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500 
 

Yrittäjien väliaikainen työttömyysturva 
 
Tukea on mahdollisuus hakea maaliskuun 2021 loppuun saakka. Yrittäjien on edelleen mahdollista saada 
työmarkkinatukea, jos kysyntä on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi.  Kysyntään ovat voineet 
vaikuttaa aukiolorajoitukset tai vain asiakkaiden varovaisuus asioinnissa. Jotta työmarkkinatukea voi saada, 
täytyy ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Myönteisen työmarkkinatukilausunnon 
saatuaan, yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Jo aikaisemmin tukea saaneiden täytyy varmistua 
siitä, että heidän työnhakunsa on edelleen voimassa jos tukea haluaa edelleen saada.  
 
Tuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta 
saatava tulo jää alle 1089,67 euroa jokaista yrityksen yrittäjänä työskentelevää kohden. Työmäärän tai 
tulojen vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. 
 
Yrittäjä tekee itse selvityksen tuloistaan. Työ- ja elinkeinoministeriön kysymyksiä ja vastauksia -sivuilla 
kerrotaan, että yrittäjä voi ilmoittaa tuloarviona esimerkiksi kassaperusteisten tulojen ja menojen 
erotuksen lisättynä yrityksestä mahdollisesti nostettavilla palkoilla. Tulot ilmoitetaan bruttona. 
 
Tulot ilmoitetaan Kelalle kuukausittain. 
 
Yrittäjä saa ansaita tällä hetkellä 500 euroa kuussa ilman, että se pienentää työttömyystuen määrää. Jos 
etuus maksetaan neljän viikon välein, suojaosa on 465 euroa. Koronavirusepidemian takia suojaosaa on 
korotettu väliaikaisesti ja hallitus on esittänyt korotuksen jatkamista 31.3.2021 asti. 
 
Lue lisää: 
Muistathan yrittäjän väliaikaisen työttömyysturvan – Tukea mahdollisuus hakea maaliskuun loppuun 
saakka | Yrittajat.fi 
 
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan  
 
 

Vuodenvaihteen muutoksia yrityspalveluissa 
 
Kunnan säästöohjelmasta johtuen ulkoa ostettavia palveluita on päätetty karsia. Tämä koskee vuoden 
alusta mm. matkailuasioiden koordinointia (palveluiden kehittäminen ja matkailuneuvonta). Palvelun on 
tuottanut kunnalle parin viime vuoden ajan Jotuca Oy. Kiitämme yhteisesti Antti Huttusta ja kaikkia 
jotucalaisia tehdystä työstänne. Matkailun kehittäminen jatkuu elinkeinopäällikön ja muun henkilöstön 
kanssa töitä jakamalla. Matkailun kehittäminen koettiin tärkeäksi myös elinkeinostrategiaa laadittaessa.  
Vaikka resurssit pienenevät, tavoitteista ei ole syytä luopua.  

http://www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus
https://www.yrittajat.fi/uutiset/639440-muistathan-yrittajan-valiaikaisen-tyottomyysturvan-tukea-mahdollisuus-hakea#1ba4bcd9
https://www.yrittajat.fi/uutiset/639440-muistathan-yrittajan-valiaikaisen-tyottomyysturvan-tukea-mahdollisuus-hakea#1ba4bcd9
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan


 
 

Kustannustuen haku 26.2.2021 saakka 
 
Muistutus vielä asiasta, koska hakuaika varsin lyhyt!  
 
Yritykset, liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset sekä säätiöt ovat voineet hakea kustannustukea 
21.12.2020 alkaen. Hakuaika päättyy 26.2.2021. 
Kustannustuen ehtoja 

▪ Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista, joihin tuki asetuksen mukaan kohdistuu) 
▪ TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää 

liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt. 
▪ Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.  

▪ Tukikausi on 1.6.-31.10.2020 
▪ Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019).  

▪ Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 
2020 (1.1.2020 –29.2.2020). 

▪ Yrityksellä on tukikauteen kohdistuvia palkkakuluja (myös toiminimiyrittäjän yksityisnostot) ja/tai 
joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia. 

▪ Kustannustuen määrä 2000 - 500 000€ 
▪ Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen 

este. 
▪ Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

 
Lisätiedot: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki#5eea5cc1  

http://uutiskirje.loimaa.fi/go/6092981-666668-49592879
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki#5eea5cc1

