KASVUA HÄMEESSÄ -VERKOSTON KORONAINFOSSA
3.4.2020 ESITETYT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KYSYMYS:
”Nyt joillakin tiloilla on viljelyn lisäksi oltu palkkatyössä ja siellä on tullut
lomautus / irtisanominen. Niin kun ensimmäistä kertaa tulee eteen. Ei
tietoa tiloilla mitä tehdään. Mitenkä soviteltu työttömyyspäivärahat menee
onko kysymys, mistä lausuntoja mitä työaikaa menee tilalla . tätä infoo
tarvittaisiin myös.”
VASTAUS
Mela-asiamies, Kaarlo Siukola:
Pääperiaate on, että kun on jo aikaisemmalla työhistorialla osoittanut,
että yrittäjätyön rinnalla on mahdollista osallistua palkkatyöhön, on
oikeutettu työttömyyspäivärahaan.
Jos EI ole kuulunut työttömyyskassaan yli 6 kuukautta ja ns.
työllistymisehto ei täyty, ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen
työttömyyspäivärahaan, vaan tällöin kysymykseen tulee
työmarkkinatuki.
Työmarkkinatuki on harkinnanvarainen. Tässä kopioituna Kelan sivuilta:
Se on tarkoitettu:
•
•

työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole
ollut riittävän pitkään töissä eli ei täytä työssäoloehtoa
työttömälle, joka ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa,
koska niiden saamisen enimmäisaika on täyttynyt.

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen eli tuen suuruuteen vaikuttavat
omien tulojesi lisäksi vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan
samassa taloudessa.
Työmarkkinatuessa on 5 päivän omavastuuaika. Työmarkkinatuen kestoa
ei ole rajoitettu.
Työmarkkinatuesta vähennettävät etuudet
Työmarkkinatuen saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet yleensä
vähennetään työmarkkinatuesta.

VASTAUS, Projektityöntekijä Salla Säteri, MELA, Välitä viljelijästä:
Tähän lisäisin, että Välitä viljelijästä-projekti voi auttaa työttömyysturvaasioiden kanssa konkreettisesti esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•

Auttamalla kirjautumaan palveluihin
Näyttämällä miten palvelut toimivat
Kertomalla miten työvoimamarkkinat toimivat
Auttaa avaamaan tilannetta työvoimahallinnolle kirjallisesti tai
suullisesti
Auttaa hakemaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
Tekemällä asiakkaan kanssa valituksen, jos tarve.
Selvittämällä puolison asemaa yrityksessä, jos puoliso/(muu
perheenjäsen) on jäänyt työttömäksi (puoliso rinnastetaan
työntekijään, jos työssäoloehto täyttyy eikä omista tilasta mitään).
Tässä muutamia seikkoja mainittuna.
Viljelijän ei tarvitse jäädä yksin näiden asioiden kanssa. Olemme
kaikki käyneet työkykykoordinaattorikoukutuksen, jotta osaamme
auttaa konkreettisesti asioissa. Teemme siis paljon muutakin
työssämme kuin mitä moni ajattelee.

KYSYMYS:
”Saako spv-tilanteessa lisätä ympäristösitoumukseen toimenpiteen
lomakkeella 479 esim. kasvipeitteisyyden?”
VASTAUS
Minna Kolari, Hämeen ELY-keskus:
Kyllä saa.
Tässä vielä asiaan suoraan asetuksesta kuvankaappaus. Eli kohdassa 2
todetaan, että lohkokohtaisen toimenpiteen voi lisätä tai jättää pois spv:n
yhteydessä.

KYSYMYS:
”Oleellinen asia tuottajan kannalta on, että tuote ja tekijät pysyvät
kunnossa sekä lisäksi, että kuluttajien luottamus säilyy mm. ettei
ruokaketjua pitkin satu saamaan tartuntaa. Onkohan toimintaohjetta
jossakin? Erityisesti tuotteiden vastaanottoa, luovutusta ja mm.
itsepoimintaa sekä suoramyyntiä ajatellen?”
VASTAUS
Päivi Rönni, MTK Häme:
Ruokaviraston sivulle
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealanyhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta-elintarvikealan-yrityksille/ on koottu tietoa koronaviruksesta ja sen
vaikutuksista elintarvikkeiden käsittelyyn ja elintarvikeyrityksissä
toimimiseen. Mm. REKO-myynti on edelleen sallittua, mutta jakelussa on
huomioitava AVI:n määräykset koskien yli 10 henkilön kokoontumisia.
Kannattaa muistaa myös THL:n ohjeet hyvästä käsihygieniasta yms.

