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Luksian hanke pk-yrityksille 
 

Luksian järjestämä PR-Parempaa Resilienssiä ESR-hanke palvelee Sinua Länsi-Uudenmaan mikro- ja 

pienyrittäjä! Hankkeessa rakennamme yrittäjille ja yrityksille yhdessä alueen toimijoiden kanssa palvelu-, 

koulutus- ja yhteistyömallin kannattavuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. PR-hankkeessa:  

1. Saat infoa ja neuvontaa koulutuksista sekä erilaisista rahoitusvaihtoehdoista. 
2. Verkostoidut ja kehität liiketoimintaasi yhteistyössä verkoston kanssa. 
3. Saat työnohjausta ja työkaluja työhyvinvointiin.  
 
Luvassa yritysten välisiä teematapahtumia- ja työpajoja. Lisäksi mahdollisuus saada henkilökohtaista 
konsultaatiota projektityöntekijöiltä markkinoinnin, myynnin tai oman hyvinvoinnin edistämiseen. Kysy lisää: 

Anne-Mari Hätönen, ESR-projektipäällikkö, p.044 335 5868 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@luksia.fi 

Linkki: PR-Parempaa Resilienssiä | Luksia 

 

Kesää kohti – kesätyösetelit jaossa 
 
Vihdin kunta myöntää jälleen 150 kesätyöseteliä 15-18 -vuotiaille vihtiläisille nuorille. Kunta korvaa vuosina 
2003-2006 syntyneille 300 euroa kesätyösetelillä työllistetyn palkasta. Nuori voi hakea jo nyt 
kesätyöpaikkaa vihtiläisestä yrityksestä tai rekisteröityneestä yhdistyksestä. Työsuhteen pitää ajoittua 1.5-
31.8. väliselle ajalle. Kesätyö on kestoltaan vähintään kymmenen työpäivää ja työtunteja on oltava 
vähintään 50. Minimipalkka on 350 euroa, käytännössä seitsemän euroa tunnilta. 
 
Työnantajana voi toimia yritys tai rekisteröitynyt yhdistys, jolla on kiinteä toimipiste ja säännöllistä 
toimintaa Vihdissä, jolloin kesätyösetelillä työllistetty nuori työskentelee Vihdin kunnan alueella.  
Yksi työnantaja voi palkata maksimissaan kolme nuorta kesätyösetelin avulla. Työnantaja ei voi palkata 
perheenjäseniään kesätyösetelillä, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe, yksityinen henkilö, 
seurakunta, kunta, kuntayhtymä tai valtio. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@luksia.fi
https://www.luksia.fi/tietoa-luksiasta/kehittamisprojektit/esr-projektit/pr-parempaa-resilienssiae/


Työnantaja täyttää nuoren ja yrityksen tai yhdistyksen tiedot sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään. 
Ilmoittautumisen linkki aukeaa Vihdin kunnan verkkosivuilla maanantaina 1.2. klo 9.00 osoitteessa 
www.vihti.fi/kesatyosetelit 
 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika 1.2.–31.5. Yksi nuori voi saada yhden 
kesätyösetelin kesän 2021 aikana. Sähköinen järjestelmä näyttää reaaliaikaisesti jäljellä olevien 
kesätyöseteleiden määrän. Kesätyöseteleitä ei voi varata. Kunnan verkkosivuilla vinkataan, että nuoren 
aktiivisuus ja työnantajan ripeys nuorten kesätyöntekijöiden valinnoissa ja ilmoittautumisajan 
huomioimisessa ratkaisee. 

Onko tarvetta etätyötiloille -vastaa nyt 
 
Tällä pikakyselyllä kartoitamme yritysten ja yrittäjien tarvetta etätyötiloille. Voit vastata omalta kohdaltasi 
kysymysten perään suoraan tämän sähköpostin vastausviestillä. Etätyöstä puhutaan paljon ja todellisen 
tarpeen selvittämiseksi haemme vastauksia tällä kyselyllä.  

1. Onko sinulla itsellä tarvetta etätyötilalle Vihdin alueella?  
Kyllä 
Ei 
 

2. Jos vastasit kyllä, niin montako päivää viikossa tarve on? __ päivää 
 

3. Onko yrityksenne muulla henkilöstöllä tarvetta etätyötilalle? 
 

Jos vastasit kyllä, niin monellako henkilöllä? 
 Ei 
 

4. Paljonko olisit valmis maksamaan kuukaudessa vuokraa etätyötilasta? ______  euroa. (alv 0 %) 
 

5. Mikä olisi toivomasi sijainti em. tilalle? Vastaa vapaasti toivomasi taajaman nimellä. 
 

6. Muut kommenttisi aiheesta: 
 

Taiteilijan toimeentulo – infoa luovien alojen yrittäjille 
 
Keväällä on TE-toimistojen livekanavassa neliosainen teemalähetyssarja taiteilijan toimeentulosta. Sarjan 
tavoitteena on selkeyttää taiteilijoiden asiointia TE-palvelujen kanssa erilaisissa uravaiheissa. Lähetykset 
toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. 
  
Taiteilijan toimeentulo-sarjan lähetykset: 
20.1. klo 14 Apuraha ja työttömyysetuus 
17.2. klo 14 Taiteilijan urapolkuja 
24.3. klo 14 Yrittäjänä taidekentällä osa 1 
21.4. klo 14 Yrittäjänä taidekentällä osa 2 
  
Tapahtumalinkki TE-liven sivuilla https://te-live.fi/lahetykset/ZGej6spL1 
FB: https://www.facebook.com/events/694633541255818  
  

https://www.facebook.com/events/694633541255818


Seuraa suoraa lähetystä netissä TE-liven nettisivuilla (www.te-live.fi), Youtube -kanavalla tai Facebook -
sivuilla. Näissä kanavissa voit esittää omia kysymyksiä osallistujille koko lähetyksen ajan chatin kautta, 
osoitteessa TE-live myös anonyymisti. Lähetyksestä jää tallenne TE-liven YouTube-kanavalle. 

Carbon Wise 
 
Visit Espoon CarbonWise -hanke auttaa alueen matkailuyrityksiä hiilijalanjäljen laskemisessa ja 
ympäristöohjelman käyttöönottamisessa. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Vihdin matkailuyritykset, 
vaikka muutoin ei olisikaan maksavana jäsenenä Visit Espoon/Enter Espoon hankkeissa.  
Muutama paikka on vielä vapaana ympäristöohjelman käyttöönottamiseen liittyvälle tuelle; 
 
Sertifikaatit 
Saimme rahoittajalta hyväksynnän ehdotuksellemme; meillä on nyt mahdollista tukea matkailuyritystemme 
ympäristöohjelman käyttöönottoa 1000 €:lla /yritys. Tämä kattaa ympäristöohjelman auditointimaksun ja 
osittain myös vuosimaksua. Tuki on yrityksille myönnettävää de minimistukea (EU:n vähämerkityksellinen 
tuki) ja se edellyttää sertifioinnin suorittamista hankkeen aikana, mieluiten keväällä mutta viimeistään 
31.10.2021 mennessä. Sertifikaatin voi itse valita.  
 
Green Key ja Green Activities on laatinut Visit Espoon alueen yrityksille aikataulutuksen kevään aikana 
hankittavalle sertifikaatille. Se sisältää ajat yhteisille tapaamisille verkon kautta, ehdotukset yrityskohtaisille 
tapaamisille sekä selkeät deadlinet hakemuksen jättämiseen, auditointiin ja sertifikaatin saamiseen.  
Visit Espoon CarbonWise -verkkosivuilla on tallenteet mm. Green Key, Green Activities ja Ekokompassi -
ympäristöohjelmien infoista. Kysy lisää: 
 
Karoliina Korpela, +358 (0)43 827 3271, karoliina.korpela@espoo.fi  
www.visitespoo.fi/fi/carbon-wise-hanke/ 
visitespoo.fi, enterespoo.fi   
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