
 

 

 

Yksinyrittäjien tuen haku edelleen käynnissä 

 
Tuusulan kunta on 1.9.2020 mennessä käsitellyt yhteensä 338 hakemusta koskien yksinyrittäjien 2000 euron 
tukea. Hakemuksia arvioidaan Työ- ja elinkeinoministeriön asettamien kriteerien perusteella muun muassa 
liiketoiminnan kannattavuuden ja koronan vaikutuksen näkökulmista. Hakuaika jatkuu 30.9.2020 asti.  

Määrärahaa on paljon jäljellä, ja hakuaika jatkuu 30.9.2020 asti, mikäli yrittäjät vielä odottavat tarvittavia 
dokumentteja tai koronan vaikutukset näkyvät viiveellä. 
 
Tutustu hakuohjeisiin ennen tukihakemuksen tekoa, Hyvin täytetty hakemus varmistaa hakemuksen sujuvan ja 
nopean käsittelyn. 

Tuen hakeminen 
Hakusivusto- ja lomake on toteutettu yhteistyössä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken ja sen 
omistajakuntien kanssa. Hakuohje- ja lomake löytyvät osoitteesta: https://www.keuke.fi/yksinyrittajatuki/ 

Kysymykset ja tuki hakemuksen täyttämiseen Keuken yritysneuvontaan: 
Puh. 050 523 8897, ma-pe klo 9–16 tai sähköisellä ajanvarauksella 

Tukea ja apua Tuusulan kunnan elinkeinotiimiltä: 
Yritysasiamies Toni Popovic, p. 040 314 4406 
Elinvoimajohtaja Kristiina Salo, p. 040 314 3019 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.  

 

Yritys voi hakea ympäristöluvat nyt Luvat ja valvonta -palvelussa 
 

Usean viranomaisen yhteinen Luvat ja valvonta -verkkopalvelu on tarkoitettu yrityksille, joiden hankkeisiin liittyy 
useita lupahakemuksia. Palvelussa voi hakea myös aluehallinnon ympäristölupia. 

https://www.keuke.fi/yksinyrittajatuki/
https://www.keuke.fi/yhteystiedot/
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Luvat ja valvonta -palvelussa täytät hanketta koskevat yhteiset tiedot vain kerran 
Jos asioit yrityksen puolesta ja hankkeeseesi liittyy useita lupia, käytä siis Luvat ja valvonta -palvelua. 
Ympäristölupa-asiointi löytyy palvelun Teollisuuslaitoksen palvelukokonaisuus -osiosta. 

 Luvat ja valvonta -palvelussa voit täyttää hankkeen yhteisiä tietoja kerralla useammalle 
lupahakemukselle. 

 Voit seurata eri lupien käsittelyn etenemistä keskitetysti ja keskustella viranomaisten kanssa jo ennen 
lupahakemuksen vireilletuloa. 

 Voit laittaa eri lupahakemuksia vireille eri aikaan ja lisätä hankkeelle uusia lupahakemuksia. 

Ympäristölupahakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan yhteisten tietojen lisäksi tietoja hankkeen vaikutuksista 
ympäristöön. Nämä tiedot annat aluehallinnon ympäristöasioiden lupapalvelussa, johon siirryt helposti Luvat ja 
valvonta -palvelusta. Kun siirryt ympäristöasioiden lupapalveluun, Luvat ja valvonta -palvelussa täyttämäsi 
hankkeen yhteiset tiedot välitetään hakemuksellesi. Ympäristöasioiden lupapalvelu välittää käsittelyn 
etenemisestä tietoja Luvat ja valvonta -palveluun. 

Aloita asiointi Luvat ja valvonta -palvelussa 
Huomioi, että et voi vaihtaa asiointia Luvat ja valvonta -palveluun, jos olet aloittanut hakemuksen teon 
aluehallinnon sähköisessä ympäristöasioiden lupapalvelussa. Aloita siis aina asiointisi suoraan Luvat ja valvonta -
palvelussa, jos asioit yrityksen puolesta ja hankkeeseen kuuluu useita lupia. 

Luvat ja valvonta -palvelussa selvität myös lupatarpeesi - ilman kirjautumista 
Jos et tiedä, mitä lupia hankkeessasi tarvitaan, voit hyödyntää Luvat ja valvonta -palvelun työkalua. Työkalu 
selvittää, mitä lupia sinun täytyy hakea, kun vastaat tilannettasi kartoittaviin kysymyksiin. Tarvitsemasi luvat voit 
selvittää ilman palveluun kirjautumista. 

Siirry Luvat ja valvonta -palveluun 
 
Lisätietoa Luvat ja valvonta -palvelusta 
Luvat ja valvonta -palvelu otettiin käyttöön 1.9.2020. Se on työ- ja elinkeinoministeriön johtama kärkihanke, jonka 
tavoitteena on sujuvoittaa sähköistä asiointia viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä palvelussa voi hakea 
aluehallinnon ympäristölupia ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lupia. 

 

Kutsu Ruokamatkailu ja paikalliset tuotteet -webinaariin 

 

Ruokamatkailuhankkeemme sai rahoituksen viime talvena, mutta suunnitellut toimenpiteet siirtyivät osittain tälle 
syksylle kevään haasteellisen maailmantilanteen seurauksena. Webinaarin tarkoituksena on kertoa hankkeen 
alkukauden toteutuneista toimista mutta etenkin syksyn tulevista tapahtumista ja toimenpiteistä - ja kuinka niihin 
pääsee mukaan! 

Hankkeemme ensisijainen tavoite on lähiruokaa esille tuovan elämyksellisen ruoka & kulttuuri -tapahtuman 
järjestäminen syksyllä 2021. Tämän lisäksi kehitämme alueellemme lähiruokareittiä/karttaa sekä osallistumme 
kansainvälisten partnereittemme kera lähiruokaan liittyvien työkalujen kehittämistyöhön. Kansainvälisen 
hankkeen seminaari järjestetään Tuusulanjärvellä syykuussa 2021 ja osana seminaaria järjestetään kokkikilpailu, 
johon hankepartnerit lähettävät edustuksena.  

Olemme kutsuneet webinaariin vieraaksemme Kristiina Havaksen Hungry for Finland -hankkeesta ja hän kertoo 
meille juuri julkaistusta päivitetystä Suomen ruokamatkailustrategiasta 2020 - 2028.  
 

 Ruokamatkailu ja paikalliset tuotteet -hankkeen syksyn kick off -webinaari  
 Ajankohta: pe 25.9.2020 klo 14 – 15.30 
 Alusta: Zoom 

 
 

https://lv.ahtp.fi/fi


 

Uutiskirje 5 │ 2020 
Ohjelma: 

14.00 Tervetuloa! / Marjo Ranta-Irwin,  Ruokamatkailu ja paikalliset tuotteet -hanke,, Tuusulanjärven Matkailu ry 
14.05 Suomen ruokamatkailustrategia on nyt päivitetty – Kristiina Havas, Hungry for Finland  
LocalEat Video / Lassilan tila 
14.40 EMO ry - Rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa paikkakunnan parhaaksi  - Ohjelmapäällikkö Kim Smedslund 
LocalEat Video / Lammaskallion tila 
14.50 Hankkeen toimenpiteistä – Marjo Ranta-Irwin (Lähiruokareitti/kartta, Lähiruokatapahtuma, kv-seminaarit)  
(30 min sis kysymykset) 
15.30 Webinaari päättyy 

 

Ilmoittautumiset: https://forms.gle/R5mtpdy6rYsjVPUK7  

Webinaariin ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki.  

 

Tervetuloa! 

 

Marjo Ranta-Irwin 
Ruokamatkailu ja paikalliseet tuotteet -hanke / Visit Tuusulanjärvi 

  
+358 44 213 4759 
marjo.ranta-irwin@visittuusulanjarvi.fi 
Sivustomme: http://www.visittuusulanjarvi.fi 

 
 

KEUKEN syksyn tapahtumat  

 
 
07.10.2020 klo 17:00 – klo 20:00 
KUTSU: Keuken työnantajailta 7.10. Tuusulassa 

 
Lue lisää 

https://forms.gle/R5mtpdy6rYsjVPUK7
mailto:marjo.ranta-irwin@visittuusulanjarvi.fi
http://www.visittuusulanjarvi.fi/
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=111&newstitle=KUTSU%3A+Keuken+ty%C3%B6nantajailta+7.10.+Tuusulassa
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=111&newstitle=KUTSU%3A+Keuken+ty%C3%B6nantajailta+7.10.+Tuusulassa
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=111&newstitle=KUTSU%3A+Keuken+ty%C3%B6nantajailta+7.10.+Tuusulassa
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21.10.2020 klo 17:00 – klo 20:00 

KUTSU: Joka yrittäjän talouskoulu 21.10. Pornaisissa 

 

Lue lisää 
 

11.11.2020 klo 17:00 – klo 20:00 

KUTSU: Keuken someilta 11.11. Tuusulassa 

 
Lue lisää 

 

 

www.tuusula.fi/yrittaminen 

 

https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=112&newstitle=KUTSU%3A+Joka+yritt%C3%A4j%C3%A4n+talouskoulu+21.10.+Pornaisissa
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=112&newstitle=KUTSU%3A+Joka+yritt%C3%A4j%C3%A4n+talouskoulu+21.10.+Pornaisissa
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=113&newstitle=KUTSU%3A+Keuken+someilta+11.11.+Tuusulassa
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=113&newstitle=KUTSU%3A+Keuken+someilta+11.11.+Tuusulassa
http://www.tuusula.fi/yrittaminen
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=112&newstitle=KUTSU%3A+Joka+yritt%C3%A4j%C3%A4n+talouskoulu+21.10.+Pornaisissa
https://www.keuke.fi/ajankohtaista/tapahtumat?eventid=113&newstitle=KUTSU%3A+Keuken+someilta+11.11.+Tuusulassa
https://www.facebook.com/tuusulanelinkeinopalvelut/

