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Hyödynnä yksinyrittäjäakatemian tarjonta 
 
Yksinyrittäjäakatemia on noin vuoden kestävä yrittäjälle maksuton koulutusohjelma, jossa yrittämisen 
keskeisiä asioita käsitellään yksinyrittäjän näkökulmasta. Kouluttajina toimivat Uudenmaan Yrittäjien 
jäsenyrittäjistä valitut kouluttajat sekä Luksian kouluttajat. Kokoontumisia on kuukausittain ja niiden 
tarkoitus on koota yksinyrittäjät yhteen oppimaan keskustelevien luentojen, vertaispuheenvuorojen ja 
workshoppien avulla. 
 
Koulutuksen sisältö: 
• Yrityksen liiketoimintamahdollisuudet, tavoitteet, strategia, kilpailuetu 
• Asiakkuudet (omien asiakaskohderyhmien kehittäminen) 
• Kumppanuudet ja sidosryhmät 
• Tuotteistaminen 
• Myynti, markkinointi, viestintä, digimarkkinointi 
• Talous (kannattavan yrityksen talouden perusteet, rahoitus, talouden johtaminen ja kehittäminen) 
• Itsensä johtaminen, työhyvinvointi, ajankäytön hallinta, sisäinen tehokkuus 
 
Yksinyrittäjäakatemian aloitus torstaina 4.3.2021 klo 9. 
Koulutuspäivät järjestetään Luksian Lohjan toimipisteessä, Nummentie 6. 
Lisätiedot: 
Luksia: Suvi Eriksson, 050 301 3458, suvi.eriksson@luksia.fi 
Uudenmaan Yrittäjät: Kati Liikanen, 050 370 3257, kati.liikanen@uudenmaanyrittajat.fi 
 
Lisätietoa oheisesta liitteestä.  

Yhteistyökumppaniksi Vihti Race – seikkailuun! 
 
Haemme yhteistyökumppaneita Vihti Race – seikkailuun, joka järjestetään 13. – 15.8.2021.  Seikkailu on 
pituudeltaan 24h ja se tullaan jakamaan kolmeen jaksoon, näin ollen rastien pitäjien ei  
tarvitse olla omalla rastipaikalla koko 24h seikkailuaikaa, jaksot ovat pituudeltaan noin 6h.  
Yhteistyökumppaneiden tehtävänä on suunnitella omalle rastipaikalle tehtävä ja reittivihje  
annettujen reunaehtojen mukaisesti.  
 
  
Yhteistyökumppaneiden tulisi pystyä sitoutumaan vähintään yhteen jaksoon. Rastit ovat pääsääntöisesti 
avoinna jaksoittain, muutama rasti saattaa olla avoinna vain tietyn ajanjakson.  Rasteilla suorituksista 
annetaan pisteitä, jotka muutetaan ajaksi. Tehtävät voivat olla toiminnallisia, ongelmanratkaisua, tietoutta 
tai näiden yhdistelmiä. Pyydämme tulevia yhteistyökumppaneita olemaan yhteydessä 21.2.2021 mennessä  
 
 Lisätietoja: Vihdin liikuntapalvelut, Meri Viljanen, liikuntakoordinaattori / seikkailunjohtaja  
044 4675 341, meri.viljanen@vihti.fi 



Perustietoa kansainvälistyvälle yrityksille webinfossa 23.2. 
 
Koulutusajankohta: Tiistai 23.2. klo  9:30 - 10:30 
Suunnitteletko yrityksesi viennin aloittamista tai haluatko selvittää mahdollisuuksia laajentua uusille 
markkinoille?  Koulutus on tarkoitettu omistajille ja johdolle sekä toiminnan kehittämisestä vastaaville 
avainhenkilöille. Etäkoulutukseen voit osallistua tietokoneella, jossa on kaiuttimet ja verkkoyhteys. 
Koulutuksessa käytetään GoToWebinar-alustaa. Osallistuminen on mahdollista myös älypuhelimella (lataa 
GoToWebinar -app puhelimesi sovelluskaupasta). Saat ilmoittautumisen yhteydessä kertomaasi 
sähköpostiosoitteeseen osallistumislinkin, jota klikkaamalla pääset mukaan koulutukseen. Samassa 
sähköpostissa on myös lisäohjeita alustan käyttöön. Lisätiedot ja ilmoittautuminen linkistä: 
ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN 
 

Kesätyösetelit jaossa  
 
Vihdin kunta myöntää 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. 
 
Työnantaja täyttää nuoren ja yrityksen tai yhdistyksen tiedot sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään. 
Ilmoittautumisen linkki löytyy Vihdin kunnan verkkosivuilta 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. 
 

Kustannustuen haku päättyy 26.2.2021 
 
Tarkista vielä edellytyksesi tuen saantiin! Valtiokonttorin sivuilta löytyy kattava infopaketti asiasta.  
 
Yritykset, liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset sekä säätiöt ovat voineet hakea kustannustukea 
21.12.2020 alkaen. Hakuaika päättyy 26.2.2021. 
Kustannustuen ehtoja 

▪ Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista, joihin tuki asetuksen mukaan kohdistuu) 
▪ TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää 

liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt. 
▪ Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.  

▪ Tukikausi on 1.6.-31.10.2020 

https://be07efc317b84cbdba366b25dc2ba44b.svc.dynamics.com/t/t/9RZxKjve9rkzuW9nWas31tFfBsaEvKkxGlLkCExb2Fcx/j4n0sszKwHMPPC5vc09Y2Gq3VdPfxvj9tYg09TMcVJEx
http://www.vihti.fi/kesatyosetelit
http://uutiskirje.loimaa.fi/go/6092981-666668-49592879


▪ Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019).  
▪ Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 

2020 (1.1.2020 –29.2.2020). 
▪ Yrityksellä on tukikauteen kohdistuvia palkkakuluja (myös toiminimiyrittäjän yksityisnostot) ja/tai 

joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia. 
▪ Kustannustuen määrä 2000 - 500 000€ 
▪ Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen 

este. 
▪ Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

 
Lisätiedot: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki#5eea5cc1 

 

Vihdin elinkeinostrategia valtuustossa tänään – seuraa livelähetystä 
 

Valmistelimme viime syksynä Vihdin kunnan elinkeinostrategiaa. Kiitokset kaikille teille, jotka vastasitte 

viime kesänä tehtyyn yrityskyselyyn ja teille, jotka eri tavoin osallistuitte strategian valmisteluun. Strategia 

antaa pohjan toimenpiteille, joilla Vihdistä tehdään parempi ja menestyvämpi kunta yritystoiminnan 

harjoittamiseen. Vaikka vanha väistyvä valtuusto strategian hyväksyy, niin sen noudattaminen tapahtuu 

pääosin uuden valtuuston toimikauden aikana. Kevään vaaleissa kannattaa keskustelua jatkaa ehdokkaiden 

kanssa elinkeinoelämän edistämisestä. Alla olevasta linkistä löydät illan kokousaineiston, jossa 

elinkeinostrategian lisäksi on myös kunnan järjestöstrategia.  

https://vihti.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20219  

HUOM! illan kokous ja keskustelu streamataan ja sitä voit seurata netissä suorana klikkaamalla linkkiä:  

http://www.vihti.fi/live  

 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki#5eea5cc1
https://vihti.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20219
http://www.vihti.fi/live

