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Kulunut vuosi on ollut vaikea kaikille yrittäjille
ja uudet rajoitukset vaikeuttavat edelleen
yrittäjien elämää.

Jotta epidemiaa saadaan hillittyä rajoitukset
ovat ymmärrettäviä, mutta samalla huoli
omasta yritystoiminnasta rajoitusten keskellä
kuormittaa.

Helpotusta yrittäjien tilanteeseen toi
hallituksen tekemät tukitoimet. Kela on
maksanut syyskuun loppuun mennessä
yhteensä 42 500 yrittäjälle työmarkkinatukea
ja sitä on saatavilla maalisuun loppuun.

36 000 yrittäjää on puolestaan saanut
yksinyrittäjätukea.

Hieman valoa kajastaa kuitenkin jo tunnelin
päässä kun rokotteiden tehosta ja
vaikuttavuudesta on saatu lupaavia tuloksia.
Parametrit ja eri alojen analyytikot arvioivat

myös, että kesää kohden tilanne alkaisi kääntyä kohti parempaa.

Yritetään siis tsempata vielä hetki ja pysyä terveinä!

Joulurauhaa ja parempaa uutta vuotta 2021 toivoen.

Terveisin Päivi

040 5811723 paivi.peltomaa@lymfahoito.fi .

 

 

 

Kustannustuen toinen kierros tulee
haettavaksi joulukuun lopussa.

Kustannustuen toinen kierros tulee
haettavaksi joulukuun viimeisinä päivinä. Se
on jatkoa viime kesän kustannustukikierrokselle, joka päättyi elokuun lopussa.

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut
koronapandemian vuoksi. Se on tarkoitettu muun muassa palkkakuluihin ja vuokriin. Tuki
koskee kaikkia yrittäjiä ja yritysmuotoja niin yksinyrittäjiä kuin ammatinharjoittajia.

Toisella kierroksella kustannustuen ehtoja muutetaan muun muassa niin, että liikevaihdon
minimialaraja poistuu. Lisäksi tukikausi pitenee viiteen kuukauteen. Muita koronatukia ei
yhteensoviteta, mutta jos olet saanut tukea kuluun, joka ulottuu uudelle tarkastelukaudelle tähän
samaan kuluun ei voi saada uudelleen tukea.
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Edellisessä kustannustuessa tukikausi oli kaksi kuukautta (huhti- ja toukokuu). Toisella
kierroksella tukikausi alkaisi 1. kesäkuuta ja päättyisi lokakuun loppuun.

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.

Myös uutta kierrosta haetaan Valtiokonttorista, joka tiedottaa lähiaikoina tarkemmin haun
alkamisesta. 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.

 

Yrittäjän väliaikainen
työttömyysturva jatkuu maaliskuun
loppuun

Hallitus esittää työttömyysturvan jatkoa
yrittäjille maaliskuun loppuun asti.

Kela voi väliaikaisesti maksaa yrittäjälle
työmarkkinatukea, jos yrittäjän päätoiminen

työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjän työtulo on koronepidemian vuoksi vähemmän
kuin 1089,67 euroa kuukaudessa. Tuen saamiseksi ei yrittäjän tarvitse lopettaa yritystoimintaa.
www.kela.fi

Katso- palvelun käyttö loppuu 31.12.2020

Mikäli käytät Katso- tunnisteita kirjautuessasi palkkatietoja varten tulorekisteriin tai Palkka.fi-
palveluun, tulisi sinun ottaa käyttöön Suomi.fi-tunnistus. Tämä kannattaa tehdä jo nyt ennen
kuin Katso-tunniste palvelu päättyy. www.suomi.fi

 

 
 

Suojamateriaalikustannukset
korvattava myös yksityisille sote-
palveluntuottajille

Suojamateriaalien kulutus
hyvinvointipalveluissa on moninkertaistunut
koronapandemian aikana.
Normaaliolosuhteista poikkeava
suojautuminen jatkunee vielä ensi kesään,
mahdollisesti kauemminkin. Suojautumisesta
on aiheutunut jo nyt kymmenien miljoonien
eurojen lisäkustannukset yksityisen sektorin
palveluntuottajille.

Ruotsissa kustannukset korvataan myös
yksityiselle sektorille ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta on perusteltua, että kaikille
hyvinvointialojen yrittäjille myös Suomessa näin tehtäisiin.

Elinkeinoelämän järjestöt ovat jo kesästä lähtien ehdottaneet, että suojautumisen aiheuttamien
lisäkustannusten korvaamisesta myös yksityisen sektorin palveluntuottajille tehdään pikaisesti
kansallinen päätös

 

 

Bloggaisitko?

Hei onko sinua puraissut kirjoituskärpänen? Onko joku asia erityisesti mielen päällä ja
haluaisitko jakaa sen muillekin. Jaa ajatuksesi blogissa, pieni kirjoituspalkkiokin maksetaan.
Ota yhteyttä kukka.junno@taja.fi

 

mailto:kukka.junno@taja.fi
http://www.kela.fi
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Elinkeinoelämän järjestöjen vetoomukset:
Suojamateriaalikustannukset korvattava myös yksityisille sote-palveluntuottajille
23.6.2020
Suojautumisen kustannukset korvattava myös yksityisille toimijoille  16.10.2020

 

Miten selvitä kriisin keskellä?

AKY:n koulutus 3.2.2021 klo 18. Miten selvitä
kriisin keskellä? Puhujana Hannaleena
Ronkainen

Me kaikki olemme joutuneet elämään todella
haastavissa olosuhteissa epidemian
keskellä. Ronkaisen luennolla Miten selvitä
kriisin keskellä syvennytään siihen, miten

jokainen meistä voi vaikuttaa konkreettisilla teoilla niin omaan kuin lähimmäisten jaksamiseen ja
henkiseen hyvinvointiin. Ronkainen auttaa kuulijoita ymmärtämään, millaisilla työkaluilla
voimme taistella väsymystä, uupumusta, stressiä ja muita henkisen kapasiteetin nakertajia
vastaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

 

Koulutustallenteita katsottavissa

Aky:n koulutukset Mikko Hyppönen:
Tietoturva tänään ja Piritta Seppälä: Yrittäjän
henkilöbrändäys

Katsottavissa EXTRANETissä yrittäjyyden
alta.

Tajan syksyn koulutuksien tallenteet löydät
webinaaritallenteet -otsikon alta
EXTRANETistä.

 

 

 

Mediuutiset luettavissa vuonna 2021

Terveydenhuollon surin ammattilehti
luettavissasi ensi vuonnakin EXTRANETissä!  

 

Suomen yrittäjien palvelupaketti etuhintaan

AKY on Suomen Yrittäjien suurin toimialajärjestö. Yhteistyön myötä jäsenliittojen kuten esim.
Tajan yrittäjäjäsenet voivat hankkia itselleen Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin 95 eurolla
/ vuosi. Palvelupaketti avaa pääsyn Suomen Yrittäjien jäsenetuihin, mutta se ei sisällä
jäsenyyttä sen paikallisyhdistyksissä. Voit hankkia palvelupaketin suoraan Suomen Yrittäjien
kotisivuilta.
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https://www.aky.fi/
http://www.yrittajat.fi/aky_palvelupaketti


 

 

Tuo kollegasi mukaan, saatte molemmat
lahjakortin

Jos sinulla on kollega joka ei ole vielä
jäsenemme, ja jotta hän pääsisi nauttimaan
kaikista Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n
monista eduista ja kollegiaalisesta
yhteisöstä,kannattaa vinkata
hänelle.Jäsenmaksumme on varsin
kilpailukelpoinen, päätoimiselta
yksinyrittäjältä tai itsensätyöllistäjältä 11
euroa/kk. Jokaisesta hankkimastasi
jäsenestä saat Go gift lahjakortin! Pyydä kollegaasi täyttämään sinun nimesi liittymislomakkeen
muihin tietoihin. Yhdessä olemme enemmän pääte tässäkin!

  

 

     

Osoitelähde: Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenrekisteri
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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