
 

Tiedoksi yrittäjille 3.2.2022 

1. Maksuton koulutus: Vaikuttajamarkkinointi haltuun / Teams-etäyhteys / 

10.2.2022 klo 14-16 

Yrittäjä, aika ottaa vaikuttajamarkkinointi haltuun? 

Tilaisuudessa PING Helsingin strategiajohtaja Varpu Rusila avaa perus-
termit vaikuttajamarkkinoinnista ja käy läpi kansainvälisen vaikuttaja-
markkinoinnin kampanjaesimerkin Roadtrip from south to Lapland – Kär-
sämäki is a must stop. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 

https://www.proagriaoulu.fi/fi/vaikuttajamarkkinointi/ 

2. Maksuton koulutus: Luontoyrittäjyyden kehittäminen / Teams -etäyhteys / 

14.2.2022 klo 13-15 

Luonto- ja luonnontuotealan yrittäjä tai sitä suunnitteleva, tervetuloa 
mukaan! 

Kevään aikana järjestetään etätapaamisia luontoalan yrittäjyyden ja mm. 
Villiyrttikarkelot-tapahtuman kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi maakun-
taan. Tapaamiskerroilla on vaihtuvat teemat yrittäjien toiveet huomioi-
den. Yhteisen tekemisen tueksi tapaamisiin voidaan hankkia asiantuntija-
puheenvuoroja tarpeen mukaan. 

Tulevassa tapaamisessa pohdimme yhteistyöverkostojen laajentami-
sesta. Tule mukaan keskustelemaan ja kehittämään yhdessä luontoon ja 
luonnontuotteisiin liittyvää yritystoimintaa. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 

https://www.proagriaoulu.fi/fi/luontoyrittajyyden-kehittaminen/ 

3. Peili-hanke kaartaa loppusuoralle hyvissä asemissa 

Osaavan työvoiman saatavuuden ja alueen vetovoiman edistämiseksi on 
tehty työtä reippaat kaksi vuotta Raahen seudun kehityksen hallinnoi-
massa Peili-hankkeessa. Tuloksia on syntynyt esimerkiksi yhteisen 

https://www.proagriaoulu.fi/fi/vaikuttajamarkkinointi/
https://www.proagriaoulu.fi/fi/luontoyrittajyyden-kehittaminen/


 
aluemarkkinoinnin, HR-verkoston ja palvelukeskuskoordinaattorin tehtä-
vän valmistelun parissa. 

Mukana Peili-hankkeessa on 7 kuntaa: Raahe, Pyhäjoki, Kalajoki, Ala-
vieska, Merijärvi, Oulainen ja Siikajoki sekä alueen yrityksiä. Hankkeen 
edetessä on tapahtunut henkilöstövaihdoksia: Tarja Limingoja on aloitta-
nut uutena projektikoordinaattorina marraskuussa 2021 ja Tommi Sir-
viö on palannut projektipäälliköksi vuoden 2022 alusta lähtien. Uudella 
tiimillä tavoitteiden toteuttamista jatketaan lokakuuhun 2022 asti. 

Tulossa 2022 

Alueen yhteisen aluemarkkinoinnin tehostamiseksi luotavan Power Cor-
ner Finland -verkkosivuston ja somekanavien julkaisu sekä kick-off. 

HR-verkoston ideasta syntyneen monikanavaisen yhteismarkkinointi-
tempauksen toteutus ja HR-verkoston jatkuvuuden varmistaminen. 

Hanhikiven palvelukeskukseen sijoittuvan kuntien yhteisen palvelukes-
kuskoordinaattorin tehtävän valmistelun loppuun saattaminen. Koordi-
naattori helpottaa alueelle Hanhikiven alueelle työskentelemään tule-
vien ihmisten asettumista alueelle neuvomalla ja opastamalla työnteki-
jöitä sekä heidän perheitään viranomaisten ja kuntien palvelujen piiriin. 

Vierailujen toteutus Helsingin Salmisaareen Fennovoiman pääkontto-
rille. Tarkoituksena on perustaa pop-up-toimisto, jossa henkilöstölle on 
tarjolla monipuolista tietoa alueesta, jonne pääkonttori on siirtymässä. 

Lisätiedot:  
Tommi Sirviö, projektipäällikkö 
puh. 040 130 3862, tommi.sirvio@raahe.fi 

Tarja Limingoja, projektikoordinaattori 
puh. 040 130 8234, tarja.limingoja@raahe.fi  

https://www.raahenseudunkehitys.fi/peili
mailto:tommi.sirvio@raahe.fi
mailto:tarja.limingoja@raahe.fi


 
 

4. Yrittäjien työmarkkinatuki tekee paluun ja työttömyysturvan omavastuu-

aika poistuu 

Yrittäjät voivat jälleen hakea työmarkkinatukea lopettamatta yritystoi-

mintaansa ajalta 1.1.-28.2.2022. Myös työttömäksi jäävän omavastuu-

aika poistetaan samalta ajanjaksolta. Väliaikaisia muutoksia koskeva lain-

säädäntö ei ole vielä valmis. 

  Yrittäjän oikeus työmarkkinatukeen päättyi 30.11.2021 

Koronapandemian vuoksi yritystoimintaansa vähentämään tai kokonaan 

lopettamaan joutuneille yrittäjille suunnattua väliaikaista työttömyystur-

vaa jatkettiin useampaan kertaan ja se ehti jo päättyä marraskuun 2021 

lopussa. 

Epidemiatilanteen heikentymisen vuoksi hallituksen koronaministerityö-

ryhmä on esittänyt, että tuki otetaan uudelleen käyttöön osin takautu-

vasti tammi- ja helmikuun 2022 ajaksi. Lisäksi tarkoitus on palauttaa sa-

malle ajalle työttömyysturvalain väliaikainen muutos omavastuuajan 

poistosta. 

Muutokset tulevat voimaan, kun niitä koskevat lait valmistuvat.  

Työmarkkinatuki yrittäjälle 

Yrittäjän työmarkkinatuen hakeminen edellyttää, että työmäärä tai yri-
tyksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia ja yrittäjä ilmoit-
tautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Yrittäjän ei kuitenkaan 
tarvitse lopettaa yritystään tai ole velvollisuutta ottaa muuta työtä vas-
taan. 

Työmarkkinatuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko 
yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. 
Tukea voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille. 

• yrittäjän työmarkkinatuki haetaan ja maksetaan Kelasta 
• työmarkkinatuen määrä on 33,78 €/päivä 
• tukea maksetaan viideltä päivältä viikossa 



 
• takautuva hakuaika on kolme kuukautta 
• yrittäjän tukeen ei myönnetä lapsikorotusta 
• tuesta maksetaan verot 
• muut tulot pienentävät tuen määrää 
• tukea voi saada 65-vuotiaaksi asti 
• yrittäjä voi hakea myös muita Kelan tukia 

Lue ministerityöryhmän tiedote 14.1.2022 

Lue TE-palveluiden uutinen 17.1.2022 

Yrittäjän työmarkkinatuki Kelan sivuilla 

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yrittäjien työmarkkinatuesta työ- 
ja elinkeinoministeriön sivuilla 

5. Sulkemiskorvausta ja kustannustuen kuudetta kierrosta valmistellaan, myös 

kulttuurialalle on tulossa tukea 

Koronavirustilanteen heikentymisen takia käyttöön otetuista sulku- ja ra-
joitustoimista johtuen valmistellaan uusia kustannusten kompensaatioita 
ja tukitoimia. Yksityiskohdat tarkentuvat vielä. 

Korvauksia ja tukia maksetaan sulku- ja rajoitustoimien ajalta 

Suunnitteilla olevat tuet koskevat vain lailla tai viranomaismääräyksellä 
rajoitettua toimintaa. 

• Sulkemiskorvaus valmistellaan suljettuja tiloja, esimerkiksi liikunta- ja ur-
heilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja varten. 

• Kustannustuen kuudes avustuskierros valmistellaan rajoitustoimien koh-
teena olleille yrityksille. 

• Urheilu- ja kulttuurialan rajoitustoimien takia peruuntuneille tapahtu-
mille valmistellaan kompensaatio siltä osin kuin sulkemiskorvaus ja kustan-
nustuki eivät näitä kustannuksia kata. 

• Lisäksi valmistellaan tuki taide-, kulttuuri- ja luovan alan ammattilaisille.  

Tavoitteena on jatkaa kesäkaudelle 2022 tapahtumatakuuta edellyttäen, että 
EU:n valtiontukipoikkeuksia jatketaan 30.6.2022 jälkeenkin. 

https://tem.fi/-/10616/koronaministerityoryhma-linjasi-rajoitustoimista-johtuvista-kustannusten-kompensoinnista-seka-ravitsemusliikkeita-koskevien-lisarajoitusten-valmistelusta
https://www.te-palvelut.fi/-/tyottomyysturvalain-valiaikaiset-muutokset-omavastuuajan-poistosta-ja-yrittajien-tyottomyysturvaoikeuden-jarjestamisesta-otetaan-jalleen-kayttoon?redirect=%2F
https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan


 
Lisäksi työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset omavastuuajan poistosta ja 
yrittäjien työttömyysturvaoikeuden järjestämisestä otetaan uudelleen käyt-
töön ajalle 1.1.-28.2.2022 osin takautuvasti. 

Tarkempaa tietoa on tulossa viimeistään lisätalousarvion käsittelyssä 
3.2.2022. 

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta 
(TEM) 

Tutustu kustannustuen hakuun Valtiokonttorin sivuilla Kustannustuen viides 
hakukierros on edelleen käynnissä 18.2.2022 asti. 

Lue koronaministerityöryhmän tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla 

6. Hankkeet 

Katso lisää kaupungin sivulta: https://www.oulainen.fi/hankkeet 
 

7. Elinkeinotoimen yhteenveto hankkeista, jotka koskevat oulaistelaisia yrityk-

siä (tilanne 14.12.2021), pdf-versio 

 

Yhteystiedot: 

Elinkeino- ja kehitysjohtaja 
Jarmo Soinsaari 
p. 044 4793208 

jarmo.soinsaari@oulainen.fi 

Hankekoordinaattori 
Sirpa Nevanperä 
p. 044 4793207 

sirpa.nevanpera@oulainen.fi 
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