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KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 13.9.2021 klo 18.30 Keskuskoululla Perhonsalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 9.9. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 16.9.2021 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUTSU PAIKALLISPARLAMENTTIIN 

Uuden valtuustokauden alkaessa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja aloittavat 
uuden keskustelufoorumin, jonka tarkoituksena on mahdollistaa avoin keskustelu kunnan johdon ja 
kuntalaisten välillä. Paikallisparlamentin tavoitteena on lisätä kuntalaisten mahdollisuutta osallistua 
julkiseen keskusteluun kuntalaisia koskevissa ajankohtaisissa asioissa. Paikallisparlamentti -foorumi 
pyritään järjestämään vähintään kuusi kertaa vuodessa, eri puolilla kuntaa. Jokaiselle paikallisparla-
mentille annetaan jokin teema, mutta avoimeen keskusteluun kuuluu, että myös muita ajankohtaisia 
asioita voidaan nostaa esille.

Ensimmäinen Paikallisparlamentti, jonka teemana on elinkeinot ja yrittäjyys järjestetään 
torstaina 30.9.2021 klo 16:30 – 18:00 Perhon ST1:llä, os. Jyväskyläntie 22 Perho. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Matti Louhula   Lauri Laajala
Matti Louhula   Lauri Laajala
KH:n puheenjohtaja   kunnanjohtaja

Kuntastrategian valmistelutyö jatkuu…

Kuntalaisille suunnatusta strategiatyökyselystä saatujen vastausten pohjalta on kyselyn linkkiin 
avattu äänestys, jossa kuntalaiset voivat äänestää itselleen tärkeitä näkökulmia.  Ole mukana raken-
tamassa Perhon kunnan tulevaisuutta osoitteessa www.perho.com
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HIEKANMÄEN ALUEEN KISSANOMISTAJAT HUOM!

Hiekanmäen alueella liikuskelee villikissoja, joista aiheutuu harmia alueen asukkaille. Kissat mm.
virtsaavat terasseille ja ulostavat pihamaalle ja leikkialueille. Tästä on tullut useita yhteydenottoja
kunnan tekniseen toimeen.
Järjestyslaki velvoittaa kissan omistajaa huolehtimaan, että irrallaan oleva kissa ei mene naapurita- 
lon tai -taloyhtiön pihalle eikä järjestyslaissa erikseen lueteltuihin kiellettyihin paikkoihin.
Tekninen toimi loukutti villikissoja tammikuun alussa sekä myöhemmin keväällä 2021 mutta huonol-
la menestyksellä. Tästä johtuen loukutusta on päätetty jatkaa.
Pyydämme kissanomistajia merkitsemään lemmikkikissat kaulapannalla. Mikäli pyydystetyllä 
kissal- la ei ole kaulapantaa tulkitaan se villikissaksi ja lopetetaan.

TEKNINEN TOIMI

RUUNAKANKAAN POLTTOPAIKKA
Ruunakankaan polttopaikka on tarkoitettu ainoastaan puutarhajätteen (oksien ja lehtien) poltta-
miseen. Alueelle ei saa tuoda MITÄÄN MUUTA JÄTETTÄ! Lähiaikoina alueelle on taas ilmestynyt 
huonekaluja, elektroniikkaa, puutavaraa yms. jätettä. 

Pyynnöistä huolimatta, puutarhajätteen polttopaikalle on tuotu sinne kuulumatonta jätettä kuten 
elektroniikkaromua, rakennusjätettä yms. Tästä johtuen polttopaikka on kokonaan suljettu.

TEKNINEN TOIMI
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VESIMITTARILUKEMAN ILMOITTAMINEN  
24.9.2021 MENNESSÄ

Perhon kunnalla on käytössä Kulutus Web-palvelu, jonka avulla kuluttaja pystyy ilmoittamaan vesi-
mittarilukeman. Palvelun kautta on mahdollista saada tietoa myös oman kiinteistön vedenkulutus-
historiasta, sekä ennusteen tulevasta kulutuksesta. 

KulutusWeb-palveluun voit kirjautua joko www.perho.com - sivustolta tai ao. osoitteella:
https://www.kulutus-web.com/perho/vesi/suomi/index.asp

Kulutus Web-palveluun kirjaudutaan kulutuspisteen ja mittarin numerolla, jotka löytyvät aiemmin 
lähetetyistä vesilaskuista.

Vesimittarilukema tulisi tallentaa palveluun täysinä kuutioina. Joissakin mittareissa täydet kuutiot 
ovat mustalla. Pilkun jälkeisiä numeroita (yleensä punaisia) ei tarvitse ilmoittaa.

Tallentaessa vesimittarilukemaa voitte saada virheilmoituksen poikkeavasta kulutuksesta. Poikkea-
man ollessa huomattavan suuri, voitte ilmoittaa siitä tekniseen toimistoon.

Vesimittarilukema ilmoitetaan kerran vuodessa (syksyisin) tasauslaskutusta varten. Vuoden aikana 
laskutettavat muut vesilaskut tulevat arviolaskuina päivitetyn vuosikulutusarvion mukaan.

Laskutus perustuu arvioon, niin kauan kunnes todellinen lukema ilmoitetaan 
(arvio perustuu edelliseen lukemaan.)

Säännöllisellä vesimittarilukeman ilmoittamisella vältyt yllättäviltä tasauslaskuilta. 

Vedenkulutuksen seuranta on asiakkaan vastuulla

VESIMITTARILUKEMAN ILMOITTAMINEN
Pyydämme ilmoittamaan kiinteistönne vesimittarilukeman viimeistään pe 24.9.2021 
mennessä. 
Pyydämme ilmoittamaan lukeman joko Kulutus Web-palvelun kautta tai sähköpostilla  
lukemat@perho.com.
Voit myös soittaa 040 684 2849 tai 040 684 2850 klo. 9.00 – 11.00 välisenä aikana.
Kiinteistöjen, joiden vesimittarilukemaa ei ole ilmoitettu määräpäivään mennessä, 
käydään lukemassa kunnan toimesta. Vesimittarin luennasta veloitetaan mittarinlu-
entamaksu 20,00€ (sis. ALV 24%)
Pyydämme ilmoittamaan myös mahdollisista omistajavaihdoksista.
Myös kunnan omistamien rivitalojen vuokra-asukkaat voivat itse ilmoittaa vesimittari-
lukeman.

Kiitos yhteistyöstä!

Kiinteistön omistaja.......................................................................................................
Osoite...........................................................................................................................

Mittarin luentapäivä......................................................................................................

Mittarin lukema.............................................................................................................

Lukeman ilmoittaja........................................................................................................
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Oletko kiinnostunut siivoojan tai caterin alan työstä?

Perhossa voi suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden perustutkinnon sekä ravintola ja catering 
alan perustutkinnon KPEDU:n LähiAmiksessa.

Työssä oppiseen Perhon kunnasta voi hakea koulutussopimuksella toteutettavaa paikkaa 
siivouspalveluista (1 paikka) tai ravitsemispalveluista (2 paikkaa).

Miten voit hakeutua koulutukseen?

1. Ensin haet koulutusta varten työpaikan Perhon kunnan teknisestä toimistosta, lisätietoja antaa 
tekninen johtaja tai siivous- ja ravitsemispäällikkö 

2. ja kun se on sovittu voit hakea lähiamiskoulutukseen kpedu:lle osoitteessa  
https://www.kpedu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/koulutus/l%C3%A4hiamis-perho_(l7021)

3. Lisätietoa Lähiamis koulutuksesta saa KPEDU:n Hakijapalvelut 0408085010.

VIEMÄRI EI OLE ROSKAKORI

Kaikki jäte ei kuulu viemäriin

Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin kun sitä käytetään oikein, eli kun kiinteistöistä johdetaan 
viemäriin vain sinne kuuluvat jätevedet. Vessanpyttyä ei todellakaan ole tarkoitettu roskakoriksi.

Mikä ei kuulu viemäriin?

Viemäriin eivät kuulu esimerkiksi:
 
• vanupuikot 
• tulitikut, tupakantumpit 
• vaipat, terveyssiteet, tamponit 
• kondomit 
• käsipyyhepaperit 
• sukkahousut, muut tekstiilit 
• kahvinporot
• kinkunpaisto- ja muut rasvat
• kiinteät ruuantähteet esim. puurot, keitot
• erilaiset kuoret ja pakkaukset  

Viemäriin ei saa myöskään laskea ongelmajätteitä, esim. maaleja, liuottimia ja lääkkeitä.  

Mitä viemäriin saa laittaa?

Viemäriin saa laittaa wc-paperin lisäksi se mikä on ensin syöty ja juotu sekä pesuvedet.

Ilmianna virhe osoiterekisterissä!
 
Valtuustoaloitteen mukaisesti tekninen toimi käynnistää osoitetietojärjestelmän tarkastuksen.

Ilmoita tiedossasi oleva virhe tai puute osoitetietojärjestelmässä suoraan kunnan tekniseen toi-
meen tai ilmoita perhon kunnan sivuilla olevalla lomakkeella www.perho.com 

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 0400 510 706, alpo.anisimaa@perho.com
Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243, jyri.harju@perho.com

Tiedossa olevat virheet ovat:

• Kokkolantie / Oksakoskentie
• Koivukoskentie numerointi
• Ruuhilammentie nimeämättä
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YKSITYISTEIDEN TALVIAURAUS

Kunta järjestää maksutonta yksityisteiden talviaurauspalvelua kunnanvaltuuston päätöksen mukai-
sesti. Aurauksen piiriin otetaan yksityistiet ja niihin rinnastetut pihatiet, jotka täyttävät seuraavat 
kriteerit:

• yksityistien tai pihatien varrella on vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö
• yksityistien tai pihatien pituus auratun tien laidasta pihapiirin rajaan mitattuna on vähintään  
 50 m (kunnanhallitus 5.10.2015 § 227). Tätä lyhyempien teiden kohdalla voidaan tapauskoh  
 taisesti tehdä poikkeus sosiaalisin perustein (tekninen lautakunta 15.1.2019 §10). Poikkeusta  
 voi hakea kirjallisesti teknisestä toimistosta. Päätöksen tapauskohtaisesti tekee kunnan tekni 
 nen johtaja. 
• yksityistien tiekunta on järjestäytynyt yksityistielain 560/2018 §84 mukaisesti
• yksityistien tiekunta tai pihatien omistaja on 10.9.2021 mennessä hakenut kirjallisesti tie
 liittämistä kunnan aurausalueisiin (tämä koskee myös aiemmin aurausalueisiin kuuluneita   
 teitä). Hakemukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@perho.com tai postitse  
 osoitteeseen Perhon kunta, kirjaamo, PL 20, 69951 Perho tai toimittamalla hakemuksen 
 käyntiosoitteeseen Keskustie 2, 69950 Perho
• yksityistien tai pihatien reunat on merkitty aurausviitoin
• liukkaudentorjunta kuuluu tiekunnalle tai pihatien omistajalle. Tästä poikkeuksena on kohteet,  
 joissa kulkee koulukuljetusreitti näissä kohteissa kunta järjestää liukkaudentorjunnan koulu  
 kuljetuksia varten

Mikäli yksityistie tai pihatien kriteerien täyttymisen osalta tapahtuu muutoksia sopimuskauden 
aikana, on tästä ilmoitettava kirjallisesti kunnan tekniseen toimeen, jolloin kohde mahdollisesti 
poistetaan aurausalueesta. Ilmoituksen laiminlyönnin esille tullessa laskutetaan aurauskustannukset 
täysimääräisesti tiekunnalta tai pihatien omistajalta.

Lisätietoja teknisestä toimistosta tai sähköpostilla alpo.anisimaa@perho.com

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560#L7P84

Liikennejärjestelymuutos uudella päiväkodilla

Myllykankaankuja muuttuu yksisuuntaiseksi 
tieksi.

Jatkossa Myllykankaankujalle voi ajaa ST1-
kiertoliittymästä Vanhainkodintien kautta ja 
poistuminen tapahtuu Jyväskyläntielle.

Mäntymetsän päiväkodin saattoliikenteelle on 
varattu pysähtymiseen tien oikea reuna.
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Kulttuuriympäristön hoitopäivä 
Perhon Lampuotin talolla la 11.9.2020 klo 10 lähtien

Lauantaina 11.9. klo 10 lähtien järjestämme kaikille avoimen kulttuuriympäristön hoitopäivän 
Perhon Lampuotin talon pihapiirissä Salamajärvellä (Salamajärventie 806) Tapahtuman tavoitteena 
on osallistaa alueen asukkaita ja muita kiinnostuneita yhteisen kulttuurimaisemamme vaalimiseen 
ja hoitoon. Tarkoituksenamme on siistiä talon pihapiiriä poistamalla risuja, pensaikkoa, heinää ja 
pieniä puita. Mukaan saa ottaa omia työvälineitä (esim. vesuri, puutarhasakset, harava). Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä K.H.Renlundin museon ja Perhon kunnan kanssa. Lampuotin talo edustaa 
keskipohjalaista vaurasta talonpoikaistyyliä. Se on rakennushistoriallisesti arvokas ja on suojeltu 
rakennusperintölailla. 

“Kerrotaan että Lampuodin tilan lunasti kruunulta 1600-luvun lopulla Ruotsi-Suomen Pohjanmaan 
rykmentissä palvellut Esko Laurinpoika Tiainen, joka tunnettiin laajalti hyttimestarina, raudantako-
jana, viljelijänä ja kalamiehenä. Nykyisen Lampuodin talon on rakennuttanut Matti Lampuoti tiet-
tävästi 1800-luvun alussa. Talon vanhimmat osat ovat mahdollisesti 1740-luvulta. Talon viimeinen 
asukas oli Hilda Lampuoti (1898–1996).

Lampuodin talo oli tyhjillään 1980-luvulta lähtien ja se oli jo päätetty huutokaupata purettavaksi, 
mutta Perhon kunta pelasti rakennuksen ostamalla talon ja tontin. Sen myötä Lampuoti suojeltiin 
ympäristöministeriön tekemällä päätöksellä vuonna 1999. Talo on peruskorjattu ja ennallistettu 
alkuperäiseen asuunsa.” - Genius Loci / Tuohi-Antin maantie

Talkoolaisille kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

Karttalinkki tapahtumapaikalle

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7024086.
355000002&e=380222.14299999987&title=Lampuotin%20talo%20(Salamaj%C3%A4rventie%20
806)&desc=&zoom=11&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D

Lisätietoja:

• Perhon kunta, kulttuuritoimi/Lahja Varila,  
puh 040 578 4990, lahja.varila(at)perho.com

• K.H.Renlundin museo/Pirkko Järvelä,  
puh. 0447809758, pirkko.jarvela(at)kokkola.fi,  
Lauri Skantsi, puh. 0447809055,  
lauri.skantsi(at)kokkola.fi

Taloustoimisto tiedottaa
Hyvä asiakas!

Kuntaan tulee usein virheellisillä viitenumeroilla maksettuja suorituksia, joiden kohdistaminen
oikeaan laskuun teettää ylimääräistä työtä. Pyydämme teitä käyttämään laskussa näkyvää
viitenumeroa, sillä vain oikealla viitenumerolla maksu kohdistuu avoinna olevaan laskuunne.

Perhon kunnasta tulevissa laskuissa viitenumero on aina yksilöllinen.

eLasku on paperiton vaihtoehto perinteiselle laskulle ja sisältää samat tiedot kuin tavallinen paperi-
lasku. E-laskut lähetetään valmiiksi täytettyinä verkkopankkiisi, jossa vain tarkastat ja hyväksyt
laskut.

Tekemällä eLaskusopimuksen omassa verkkopankissasi laskujen maksu helpottuu - sinun ei tarvitse
syöttää maksutietoja maksaessasi laskuja ja suoritus kohdistuu oikeaan laskuun.
Ohjeet eLaskun käyttöönottoon löydät omasta verkkopankistasi.
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

KESANTOJEN JA MUIDEN KASVUSTOJEN MÄÄRÄAIKOJA

Kesannot
Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle 
kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7.
Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkaus) ovat sallittu 
vain niiden vaatiman alan laajuudessa. Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoimena 
säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava.

Luonnonhoitopeltonurmi
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. 
alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on 
sallittua päättämisen yhteydessä.
Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä 
joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä vuosittain.
Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai 
tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen.

Suojavyöhykenurmi
Suojavyöhykkeeksi ilmoitettujen lohkojen kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana. Nii-
ton ajankohdassa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot. Niitetty 
kasvimassa on korjattava pois suojavyöhykkeeltä ja sen voi käyttää hyödyksi. Niittojätettä ei saa 
ajaa metsään. Lohkokirjanpitoon on syytä kirjata kasvuston käyttötarkoitus.

HUOM. Sitoumuskausi päättyy 30.4.2022. Kasvustoa ei saa päättää ennen sitoumuskauden loppu-
mista. 

Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään ke-
väällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.

Kerääjäkasvi
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää 
aikaisintaan 1.10.

Monimuotoisuuspellot
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.

Saneerauskasvit
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneeraus-
kasvia ei saa päättää kemiallisesti.

HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden. Tue-
tun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 15 000 € vuosina 2015 – 2022.

Voit valita itselle sopivan neuvojan neuvojarekisteristä http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi ja so-
pia neuvontakäynnin hänen kanssaan.
Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsu-
ojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.
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KASEKA TIEDOTTAA
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI

Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti.  Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka 
ovat:
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lo-
pullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta 
päätöksen!  Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa  
Heikki  Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 
028 500. 

TUKIVUOSIKALENTERI MUISTUTTAA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

Alueemme viljelijöille on lähetetty postin kautta Tukivuosi 2021-2022 -niminen kalenteri. Kalenteri 
kannattaa ottaa käyttöön.

Kalenteriin on koottu hakemusten, ehtojen ja maksatusten kannalta  tärkeitä päivämääriä.  Lisäk-
si QR-koodit opastavat suoraan sivuille, joilta voi lukea ehtoja tarkemmin. Tärkeitä päivämääriä ja 
hälytyksiä voi nyt myös ladata mobiilipuhelimen Google-kalenteriin. Ohjeistus siihen löytyy kalenter-
in sivulta 2.

Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. Painetussa kalenterissa ja sähköisessä kalenterissa oleva 
materiaali on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niissä mainittuja seikkoja ole tarkoitet-
tu oikeudelliseksi ohjeeksi.  Tiedon oikeellisuus ja ajankohtaisuus on syytä tarkistaa Ruokaviraston 
hakuoppaasta.

Ohjeet sähköisen kalenterin käyttöönottoon ja pdf-muotoiseen kalenteriin löytyy Tietolinkki -hank-
keen sivuilta www.kpedu.fi/tietolinkki.

          Maataloustoimisto

KUNTOUTUS TIEDOTTAA
Fysioterapia Avoinna & soittoaika: ma-pe klo 8-9 puh: 040 804 3100, 040 804 3101

Apuvälinelainaamo Avoinna & soittoaika: ma-pe klo 8-9 puh: 040 804 3101
Apuvälineiden lainaukset myös muina aikoina sopimuksen mukaan.

Jos Sinulla on käyttämättömiä apuvälineitä, pyydämme ystävällisesti palauttamaan niitä 
kuntoutukseen.

Ryhmät alkavat viikolla 39.

Ma klo 10.00-11.00 Miniryhmä
Ma klo 11.30-12.30 Neurologinen ryhmä  
Ti klo 8.30-9.30 Tasapainokoulu 
Ti klo 10.00-11.00 Tasapainokoulu 
Ti klo 12.00-13.00 Miesten ryhmä

Ryhmiin ilmoittautuminen numeroon 040 804 3101 (Anu)

Lisätietoja kuntoutuksesta, Mari Järvelä, fysioterapeutti 040 8043100  
    Anu Lakanen, kuntohoitaja 040 8043101 
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KUSTANNUSTUKI IV
https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/ 
Sivun ohjeet koskevat kustannustuen neljättä hakukierrosta 17.8.–30.9.2021. Nel-
jännen hakukierroksen tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.3.–31.5.2021. 
Lue sivun ohjeet tarkasti läpi ennen hakemuksen aloittamista.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seu-
raavat ehdot:

• Yrityksen Verohallinnolle 1.3.2021 ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Katso 
lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu. (Linkki avautuu uuteen välilehteen selai-
messa.)

• Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä.
• Yrityksellä on palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea 
voidaan myöntää harkinnanvaraisesti. Yrityksen tulee osoittaa, että sen vaikeudet joh-
tuvat koronapandemiasta eivätkä esimerkiksi normaalista kausivaihtelusta.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. 
Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

Kustannustukilakia ei sovelleta luotto- ja rahoituslaitoksiin eikä alkutuotannon, kalata-
louden tai vesiviljelyalan yritystoimintaan. Nämä toimialat eivät voi saada tukea edes 
harkinnanvaraisesti.

Kysy lisää:

Anne Koskinen
yrityskehittäjä
anne.koskinen@kosek.fi
044 780 9241


