
Tervehdys jälleen!  
 
Uutiskirjeemme kuten tämäkin, saattaa tulla jatkossa uudesta osoitteesta, koska olemme saaneet 
elinkeino- ja markkinointipalveluitten tiimiin vahvistukseksi toimistosihteeri Elisa Sieväsen. Elisa tekee 
työtä kuntalaisviestinnän ja yritysmarkkinoinnin parissa päivittämällä sosiaalisen median kanavia, 
verkkosivuja ja valmistelemalla mm. markkinointimateriaalejamme. Elisan lisäksi tiimiin saatiin nyt 
myös yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgren.  

 Uusi yritysneuvoja esittäytyy 

 Sulkemiskorvauksen haku alkoi 

 Tapahtumatakuu vielä kesken 
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 Korona-ajan työmarkkinatuki yrittäjille jatkuu jälleen 

 Starttirahan enimmäiskeston pidentämistä jatketaan 

 YEL-vakuutus ns. yrittäjän sosiaaliturva 
 

Uusi yritysneuvoja esittäytyy 
 
Hei, olen uusi yritysneuvoja Vihdin Kunnassa. Olen aloittanut yritysneuvojana 10.5.2021 joten hyvin alussa 
ollaan. Pääosin tulen työskentelemään aloittavien yrittäjien neuvonnassa mutta yhdessä elinkeinopäällikkö 
Jorma Rannan kanssa myös toimivien yrityksien neuvonnassa. 

Taustastani sen verran että olen 46-vuotias perheellinen mies, ja olen asunut Nummelassa vuoden 2011 
syksystä alkaen. Työurani olen tehnyt pitkälti yritysten taloushallinnossa, mutta myös myyntiä, logistiikkaa 
yms. olen hoitanut. Yrittäjänä olen toiminut sivutoimisesti vuoden 2002 alusta ja täysipäiväisenä 
tilitoimistoyrittäjänä vuoden 2009 maaliskuusta vuoden 2019 loppuun, jolloin myin yritykseni 
liiketoiminnan. Tilitoimistoyrittäjänä olen jo asiakkaille antanut erilaista neuvontaa ja tehnyt laskelmia 
asiakkaiden toimeksiannosta monen eri alan yrityksille ja uskon että tämä antaa hyvät valmiudet toimia 
tässä uudessa tehtävässäni Vihdin Kunnassa.  

Ollaan yhteyksissä. Terveisin Olli-Heikki Dahlgren  

Puh. 044 493 1002, olli-heikki.dahlgren@vihti.fi 

 

 

 

 

 

Sulkemiskorvauksen haku aukesi 12.5. 
 
Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta 
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus 
lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee. 
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Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi 
tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, 
uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.  Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, 
joissa on enintään 49 työntekijää. Mainitut yritykset voivat hakea myös kustannustukea. 
 
Katso webinaaritallenne korvauksen hakemisesta https://www.youtube.com/watch?v=9UGSA3xB85Q  
Du kan hitta också en kort version på svenska https://www.youtube.com/watch?v=phCuYKqzshY  
 
 

Tapahtumatakuu vielä kesken  
 
Tapahtumajärjestäjät voivat hakea tapahtumatakuun muodossa avustusta, jos tapahtuma joudutaan 
koronarajoitusten tai tautitilanteen vuoksi perumaan tai järjestämään suunniteltua pienempänä. Kyse olisi 
ennakollisesta maksusitoumuksesta, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista 
kustannuksista. Korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista 85 prosenttisesti kesäkuun alusta 
vuoden loppuun ja sitä haettaisiin Valtiokonttorista. Tapahtumatakuun tavoitteena on pienentää 
koronapandemian aiheuttamaa taloudellista riskiä tapahtumien järjestäjille. 
Tapahtumatakuuna Valtiokonttori voisi myöntää hakemuksesta ennakollisen maksusitoumuksen 
(tapahtumatakuu) koskien vähintään 200 hengen yleisötapahtumaa, jonka järjestää vakiintunut, 
ammattimainen tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten ja jonka 
arvonlisäverollinen liikevaihto ylitti 150 000 euroa vuonna 2019. Tapahtumatakuu ei koskisi ympärivuotista 
tapahtumatoimintaa vaan yleisötapahtumaa, joka järjestetään 15.6.2021–31.12.2021. 
 

WIMMA-hankkeen webinaari 

Kannattavuuden optimointi dynaamisella hinnoittelulla 25.5.2021 klo 8:40 – 9:50   

Tässä webinaarissa kuulemme, mitä dynaaminen hinnoittelu on ja miten sen avulla voi mm. optimoida 
kannattavuutta.  

Ohjelma: 

 Avaus, Henri Ahlqvist, TechVilla 
 Mitä on dynaaminen hinnoittelu?, Antti Kuusenmäki, Capacent  
 Miten siirryn dynaamiseen hinnoitteluun?, Atte Roine, 1 solution hub 
 Autodynaamisella hinnoittelulla lisää liikevaihtoa ja kannattavuutta: Case Kotipizza ja Case 

WSOY, Tiina Laisi-Puheloinen, Priceff 
 Yhteenveto, Henri Ahlqvist, TechVilla 

Ilmoittautuminen tästä ma 24.5.2021 klo 12:00 mennessä. 
 
 
Liittymislinkki webinaariin lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi 
sähköpostiin. Webinaari on osallistujille maksuton. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9UGSA3xB85Q
https://www.youtube.com/watch?v=phCuYKqzshY
https://www.capacent.fi/
https://www.1solutionhub.com/
https://www.priceff.com/
https://tudi.fi/wimma-webinaari-kannattavuuden-optimointi-dynaamisella-hinnoittelulla-25-5-2021/


Työmarkkinatuki yrittäjille jatkuu  

Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Hallitus esittää, 
että yrittäjien työmarkkinatukea jatkettaisiin 30.9.2021 asti. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentuloa 
koronaepidemian aiheuttamassa epävarmassa tilanteessa. Työmarkkinatuki koskee kaikkia yrittäjiä 
riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. 
Tukea voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä 
yritystoiminnan lopettamista. Jos yrittäjä lopettaa koko yritystoiminnan, työttömyysetuutta voidaan 
maksaa työttömyysturvalain toistaiseksi voimassa olevien säännösten perusteella. 

Miten yrittäjä voi saada työmarkkinatukea? 

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. 

Starttirahan enimmäiskestoa pidennetään 
 
Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 
kuukauteen. Starttirahaa voidaan myöntää vuoden 2020 puolella starttirahalla aloittaneille yrittäjille 
yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, mikäli siihen on koronaepidemiasta johtuva perusteltu syy. Vuoden 
2021 puolella aloittavilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta pidennettyyn starttirahakauteen. 

Enimmäiskeston pidentämistä koskeva lakimuutos on voimassa 31.12.2021 saakka. Starttiraha myönnetään 
kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus 
on jätettävä ennen edellisen jakson päättymistä. Starttirahan maksatusta koskeva väliaikainen 
asetusmuutos päättyi 31.12.2020. Vuonna 2021 starttirahaa maksetaan normaalisti vain niiltä päiviltä, kun 
henkilö työskentelee yrityksessään. 

YEL-vakuutus = yrittäjän sosiaaliturva  
 
Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on asia, josta moni yrittäjä säästää. Vakuutuksen pitäminen riittävällä tasolla 
on menoerä, mutta myös tarpeellinen turva yrittäjän eri elämänvaiheisiin. YEL:n taso vaikuttaa eläkkeen 
kertymisen lisäksi muun muassa yrittäjän vanhempainpäivärahan ja sairauspäivärahan suuruuteen. On 
huomioitavaa että yrittäjä voi hakea sairauspäivärahaa KELAlta itselleen jo yhden karenssipäivän jälkeen. 
 
Ikävä kyllä aina välillä kuulemme myös niistä yrittäjistä, jotka eläkeiän kynnyksellä huomaavat, että 
alhaisesta YEL-tasosta johtuen eläkettä ei olekaan kertynyt vielä riittävästi eläkepäivien varalle. Näin ollen 
eläköitymistä on lykättävä, jos haluaa loppuelämälleen paremman tulotason. 

 


