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Keski -Uudenmaan koronatilanne ( Keusote )

 Varmistetut koronavirustartunnat yhteensä 484 (29.9.)

 Karanteenin määrätyt 272/vko (yhteensä 1 192)

 Siirrytty kiihtymisvaiheeseen (yli 10 tartuntaa/100 000 as.)

 Keusoten alueella 31 tartuntaa 100 000 asukasta kohti

 Maskisuositus julkisissa tiloissa



Työttömyysasteen kehitys Hyvinkäällä

Työttömyysaste oli 12,9 % 
elokuun lopussa. 

• Työttömyysaste nousi 
edellisvuodesta 4,9 % -
yksikköä.



Työttömien määrän kehitys

2915 työtöntä työn -
hakijaa  elokuun 
lopussa

Lomautettuja 579 
(Määrä on laskenut 
heinäkuusta 88:lla)

Ilman lomautettuja  
työttömien työn -
hakijoiden määrä 2336 
ja työttömyysaste 10,3.



Avoimien työpaikkojen määrän kehitys

386 avointa työpaikkaa 
elokuun viimeisenä 
päivänä

126 paikkaa vähemmän 
kuin vuotta aiemmin



Työllisyyskehitys lähikunnissa
Hyvinkään työttömyysaste on noussut 4,9 % -yksikköä viime vuoteen nähden. 
Voimakkaimmin työttömyysaste on noussut vertailukunnista Vantaalla ja 
Helsingissä.



Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot
Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat kasvaneet viime vuodesta. Tammi -elokuussa menot 
olivat yhteensä 2,5 milj. euroa € ja olivat 27,8 % edellisvuotta korkeammat.



Maksutonta apua ja neuvontaa rekrytointeihin

• Palvelumme voidaan räätälöidä vastaamaan työnantajan 
toiveita ja tarpeita

• Voimme esitellä sopivia työntekijäehdokkaita avoinna 
oleviin työtehtäviin. 

• Tarjoamme rekrytointitilaisuuksia, apua työhaastatteluihin 
ja tietoa työllistämisen tukimahdollisuuksista



Työkokeilu ja palkkatuki
Työkokeilu
• Työnantajalle maksuton ja maksimissaan 6 kuukautta kestävä 

yksilöllisesti (tehtävä, kesto yms.) suunniteltu jakso.

• Tarkoitettu työttömälle työnhakijalle työllistymisen edistämiseksi.

• Työkokeilujakson jälkeen työnantajalla on mahdollisuus palkata työkokeilija 
tarvittaessa palkkatuella.

Palkkatuki
• Taloudellinen tuki, jota TE -toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän 

työnhakijan palkkauskustannuksiin. 

• Työttömyyden kestosta riippuen tuki 30, 40 tai 50 %, jota on mahdollisuus saada 
12-24 kk. Palkkatukihakemuksen voi lähettää sähköisesti verkkopalvelun kautta TE -
toimistoon ( te-palvelut.fi).



Hyvinkään työllistämistuet

Tähti Optio
• Työnantajalle mahdollisuus hyödyntää ilmaiseksi kaupungin kustantamasta 

palkkatukijaksosta 2 kk omassa toiminnassaan (työnantajalle hyvä tilaisuus 
perehdyttää ja sitouttaa työntekijä pitkäkestoiseen työsuhteeseen).

Hyvinkään työllistämislisä
• Työnantajalla on mahdollisuus saada Hyvinkään työllistämislisää palkatessaan 

hyvinkääläisen työnhakijan (harkinnanvarainen tuki). 

• Työllistämislisää voi saada jopa 350 € kuukaudessa palkkatuen lisäksi ja sitä 
voidaan maksaa enintään 10 kk.

• Hyvinkään työllistämislisää haetaan kaupungilta, kun on saatu myönteinen 
palkkatukipäätös TE –toimistolta. 



Hyvinkään työllistämistuet, jatkoa

Hyvinkään kesätyöseteli
• Tuetaan työnantajia heidän palkatessaan hyvinkääläisen nuoren työhön 

vähintään kahdeksi viikoksi. 

• Kesätyösetelin arvo oli 350 €/kk ja sen voi käyttää 1.4. -31.8. alkavaan 
työsuhteeseen. Tuen enimmäiskesto oli kaksi (2) kuukautta. 

Duuniportaali.fi

Anne Moilanen, työllisyyssihteeri, p. 040 052 3159



Yksinyrittäjän tuki

- Päätoimisille yksinyrittäjille (yrittäjä, ammatin -
harjoittaja tai freelancer, kaikki yritysmuodot)

- Kokonaismäärä 250 milj. €, joka jaettu kuntien 
yksinyrittäjien suhteessa ( tilanne 31.12.2018 )

- Hyvinkäälle myönnetty 1 976 000 €
- Tuen suuruus 2000 €
- Haku sijaintikunnasta



Hakemusten tilanne 30.8.2020

- Saapuneita hakemuksia 472
- Myönteisiä päätöksiä 360 (694 000 €)
- 80 kielteistä päätöstä
- 32 käsiteltävänä
- Hakijajoukko laaja



Hakijat

- Enemmistö kauneudenhoitoalan yrittäjiä 
(kampaaja, parturi, kasvo -, jalka- tai kynsihoitaja )

- Hieronta ja liikunta -ala
- Kodinhoito ja remontointi
- Ravintola -ala ja esittävä taiteilija
- Asiantuntijatehtävät
- Liikenneala



Kielteisten päätösten perusteluita

• Ei 30 %:n laskua liikevaihdossa
• Väärä kotikunta
• Ei päätoiminen yrittäjä/LV -raja ei täyty  (20 000 €) 

tai ei eläkevakuutusta (eläkeläinen)
• Ei yksinyrittäjä
• Saanut jo muuta tukea



Rahoitushaku yrityksen koon mukaan



Keskitetty koronaneuvonta YritysVoimala Oy:ssa

• Maaliskuussa perusneuvonta siirtyi koronaneuvonnaksi

• 243 asiakkaalle annettu kesään mennessä 
koronatukineuvontaa

• Pääosa neuvonnasta koronatukien 
selvittelyssä/hakemisessa

• Koronatukiasiakkaat
• Business Finland 25 %
• ELY-keskukset 75 %



Kiitos!
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