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Yritystuet kiertotalousalan toimijoille 

 
Kiertotalousalan toimijoille on nyt avattu kaksi toisiaan täydentävää tukikierrosta.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. 
Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Avustusta voi hakea torstaihin 15.4.2021 klo 16.15 mennessä. 
Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai investointeihin tähtääviin kehittämishankkeisiin. 
Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. 
Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointien 
toteuttamiseen tarvittavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. 
 
Avustusta voi hakea myös työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. 
Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija. Hanke tulee toteuttaa 30.6.2023 mennessä. 
Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden.  

Lue lisää: https://tem.fi/kiertotaloustuki 

Business Finland avasi 15.2.2021 uuden palvelun, jolla rahoitetaan vihreän kasvun ja kiertotalouden 
investointeja.  Rahoitus on tarkoitettu sellaisiin innovatiivisiin investointeihin, jotka parantavat 
ympäristönsuojelun tasoa yli Euroopan unionin normien. Investointi voi myös lisätä jätteen kierrätystä 
ratkaisulla, joka ylittää alan viimeisen teknisen kehityksen tason. Rahoitus on avustusta, ja sen taso 
määritellään tapauskohtaisesti. 
 
Lisätietoa tuen käyttökohteista, rahoituksen määrästä jne. löytyy klikkaamalla linkkiä :  
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kiertotalouden-
investointiavustus 
 
Huom. Business Finland: RAHOITUKSEN HAKUAIKA: 15.2.-16.4.2021  
 

Ruokahävikin pienentäminen ravintola-alalla 17.3. 
 

Mission Zero Foodprint ja CarbonWise -hankkeiden yhteisessä webinaarissa esitellään parhaita käytäntöjä 
ravintola- ja kongressialan ruokahävikin hallintaan. Osallistu webinaariin, niin kuulet mielenkiintoisia 
konkreettisia esimerkkejä, uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja alan toimijoilta.  
Tapahtuma: Kokemuksia kentältä: Ruokahävikki hallintaan! -webinaari 
Milloin: Keskiviikkona 17.3.2021 klo 14:00–15:30 

https://tem.fi/kiertotaloustuki
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Ohjelma ja ilmoittautuminen linkistä:  https://forumvirium.fi/kokemuksia-kentalta-ruokahavikki-hallintaan-
17-3/    
Missä: Teams-webinaari. Tapahtumalinkki lähetetään ilmoittautuneille 
 

Yksinyrittäjien tuki osaksi kustannustukea – haku huhtikuussa 
 
Kustannustuki III on lausuntokierroksella ja siinä ehdoiksi ehdotetaan: 

• yrityksen liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 

1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. 

• yrityksellä tulee olla Y-tunnus 

• yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa (joustamattomat 

kustannukset ja palkkamenot) 

Lakiluonnoksen mukaan jatkossa tukea maksettaisiin vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki jäisi 
laskennallisesti alle kyseisen summan. Kustannustuki on yrityksille suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa 
takaisin. Tuki olisi edelleen korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta 
sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn maaliskuun 
alussa ja avata haku yrityksille huhtikuussa. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee myös tukimallia korvauksesta yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet 
kohdistuvat. Tukimalli toteutetaan osana kustannustukea. Hallitus antaa maaliskuun aikana erillisen 
esityksen muutoksista, joita lakiin kustannustuesta tehdään sulkutoimista johtuen. 
Lisätietoja https://tem.fi/-/yksinyrittajat-mukaan-kustannustukeen-lakiluonnos-lausunnoille  

Onko tarvetta tapahtumakojuille 
 
Kysymme teiltä yrittäjiltä ja yhdistyksiltä kiinnostustanne ja tarvetta väliaikaisille tapahtumakojuille tai -
mökeille. Ne voitaisiin valmistaa kunnan työllistämistoimintana. Työpaja voisi niitä muutaman valmistaa 
tulevia joulutoreja tai muita tapahtumia varten. Jos asia herättää kiinnostusta, niin ottakaa yhteys kunnan 
työllisyyspäällikkö Janne Jaloseen. janne.jalonen@vihti.fi  
 

Kysely etätyötilojen tarpeesta ja tarjonnasta 
 

Vihdin kunta ja Vihdin Nuorkauppakamari pohtivat yhteisöllisen työtilan perustamisen mahdollisuuksia 
kunnan alueella. Saadaksemme tietoa kunnassa asuvien ja työskentelevien tarpeesta saada oman kodin 
ulkopuolelta siisti etätyötila, toteutamme oheisen kyselyn. Toivomme siihen vastauksia kaikilta 
kiinnostuneilta toimitpa sitten yrittäjänä, työsuhteessa tai opiskelijana. 
 
Vastaa kyselyyn 25.3.2021 mennessä, kiitos! Kysely löytyy osoitteesta: 
https://link.webropol.com/s/vihdinetatyokysely 
 

https://forumvirium.fi/kokemuksia-kentalta-ruokahavikki-hallintaan-17-3/
https://forumvirium.fi/kokemuksia-kentalta-ruokahavikki-hallintaan-17-3/
https://tem.fi/-/yksinyrittajat-mukaan-kustannustukeen-lakiluonnos-lausunnoille
mailto:janne.jalonen@vihti.fi
https://link.webropol.com/s/vihdinetatyokysely

