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Työmarkkinatuelle jatkoa kesäkuun loppuun 
 
Yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Hallitus antoi eduskunnalle 
18.2.2021 esityksen, jolla yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettaisiin 30.6.2021 asti. Tarkoituksena 
on turvata yrittäjien toimeentuloa pandemian jatkuessa. 
 
Yrittäjä voi saada väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea, jos 

• yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai 
• yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista 

yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. 
Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.  
Väliaikaisen muutoksen perusteella maksettavan työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan 
lopettamista. Jos yrittäjä lopettaa koko yritystoiminnan, työttömyysetuutta voidaan maksaa 
työttömyysturvalain toistaiseksi voimassa olevien säännösten perusteella. 
Työmarkkinatuen hakeminen ja maksaminen etenevät seuraavasti: 

1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn 
päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. 

2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. 
3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. 
4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle. 

 

Webinaari matkailuyrityksille 5.3. klo 9.00-11.00 
 
Mitä tietoja laskemiseen tarvitaan ja mitä asioita tulee huomioida? Webinaarissa tutustut hiilijalanjälkeen 
ja sen laskemiseen. Kevään aikana järjestetään webinaareja sekä pienryhmä ja yrityskohtaista neuvontaa 
asiasta. CarbonWise -hankkeen toimet ovat yrityksille maksuttomia.  
 
Webinaari järjestetään Teams -ohjelman kautta verkossa ja se on maksuton ja kaksiosainen.  
Ensimmäinen osuus (klo 9-10.15) on kaikille avoin webinaari, josta saa perusteet hiilijalanjäljen laskentaan 
matkailualalla. Toinen osuus on Visit Espoon alueen (Espoo, Vihti, Kirkkonummi, Kauniainen) 
matkailuyrittäjille (klo 10.25-11) ja sen aikana käydään tarkemmin läpi laskentapohjaa.  
 
Laskentapohjaa räätälöidään koulutuskokonaisuuden aikana tarpeiden mukaisesti.  
Saadaksemme laskentapohjaan tarpeelliset päästökertoimet, vastaathan kyselyymme ti 21.2. mennessä: 
Linkki kyselyyn (Vastaaminen vie noin 3-5 min.) 
 
Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen: Matkailuyrityksen hiilijalanjäljen laskenta -webinaari 5.3.2021 
(eventilla.com) 
  
 Ilmoittaudu mukaan 4.3. klo 18 mennessä.  
  

https://palonkysely.typeform.com/to/OT6INxFA
https://ssl.eventilla.com/hiilijalanjalki1
https://ssl.eventilla.com/hiilijalanjalki1


Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin ja tapahtumaa edeltävänä iltana linkin Teams-
kokoukseen. Mukaan pääsee, vaikkei sinulla olekaan Teams-sovellusta asennettuna koneellesi. 
Tapahtumatallenne on katsottavissa tilaisuuden jälkeen verkkosivuillamme. 
  
Lisätiedot: Karoliina Korpela Tel. +358 (0)43 827 3271, karoliina.korpela@espoo.fi 
  

Apurahaa taidealan toimijoille – haku käynnissä 15.3. saakka 
 
Taiteen edistämiskeskuksen alueilla toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän 
muodostamilleen työryhmille tarkoitettu haku on käynnistynyt. Voit hakea apurahaa joko 
työskentelyapurahana tai kohdeapurahana. Hakuaika päättyy ma 15.3. klo 16. Suosittelen jättämään 
hakemuksen hyvissä ajoin, ennen viimeisten hakupäivien ruuhkia. 
 
Lisätietoja hakuilmoituksesta https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-
/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11177 . Taiken asiakaspalvelu palvelee numerossa 0295 330 700 
arkisin klo 10-14. 
 
Jatkossa yksinyrittäjät eivät enää hae Yksinyrittäjän tukea yrityksensä kotikunnasta vaan tuki haetaan 

Valtiokonttorista. Yksinyrittäjän tuki lisätään osaksi kustannustukea. Kustannustukea voivat hakea myös 

muut yritykset.  

Yksinyrittäjien tuki osaksi kustannustukea – haku huhtikuussa 
 

Kustannustuki III on lausuntokierroksella ja siinä ehdoiksi ehdotetaan: 

• yrityksen liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 

1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. 

• yrityksellä tulee olla Y-tunnus 

• yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa (joustamattomat 

kustannukset ja palkkamenot) 

Lakiluonnoksen mukaan jatkossa tukea maksettaisiin vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki jäisi 

laskennallisesti alle kyseisen summan. Kustannustuki on yrityksille suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa 

takaisin. Tuki olisi edelleen korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta 

sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn maaliskuun 

alussa ja avata haku yrityksille huhtikuussa. 

Lisätietoja https://tem.fi/-/yksinyrittajat-mukaan-kustannustukeen-lakiluonnos-lausunnoille  

 

Kanta-asiakasjärjestelmä tutustuttavaksenne 
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Tästä keskusteltiin kivijalkakauppiaitten webinaaritilaisuudessa tammikuussa ja sen vuoksi tiedoksenne. 

Kuntana emme ota tähän puoltavaa emmekä kieltävää kantaa. Asia perustuu ostajayhteisön 

rakentamiseen. Kanta-asiakkuusjärjestelmä toimii puhelimessa. Puhelimesta voi katsoa paikalliset liikkeet, 

joissa asiakas saa alennusta järjestelmässä mukana olevilta yrityksiltä. Yrittäjä hyötyy myös silloin, kun 

hänen asiakas käy toisessa liikkeessä. Lisätiedot alla olevasta linkistä ja Kari Vaarna, 0500 405 159, 

bd.vihti@gmail.com 

https://www.cashbackworld.com/fi-fi/how-it-works  
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