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Kustannustuen haku alkaa 27.4.2021 

Tällä kertaa tukimuodossa on huomioitu paremmin myös yksinyrittäjät. Tukea voivat hakea maa- ja 
kalataloutta lukuunottamatta lähes kaikki liiketoimintaa y-tunnuksella harjoittavat, myös yhdistykset ja 
säätiöt. Tuen saannin edellytyksenä on tälläkin kertaa liikevaihdon 30 % alenema vertailukauteen nähden. 
Tukikausi, jolta tukea haetaan, on 1.11.2020-28.2.2021 Tukea myönnetään ns. joustamattomiin kuluihin 
kuten toimitilavuokrat, kaluston leasingmaksut ja palkat. 

Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista 
palkoista. Liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-ilmoitusten perusteella. 
Varmistathan, että viranomaisilmoitukset ovat kunnossa molempien osalta. Myönnettävät tuet voivat olla  
2 000 - 1 000 000 € ja ne maksetaan samalle tilille, joka ilmoitettu verohallinnolle. Tarkista myös, että siellä 
on nyt haluamasi tili. Lisätietoa löytyy ositteesta valtiokonttori.fi ja haekustannustukea.fi 

Katso myös: 

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kustannustuesta  

Taajamien siivouskampanja toukokuussa 

Niin allekirjoittanutta kuin monia muitakin kuntalaisia ottaa pattiin maassa makaavat maskit ja muut roskat. 

Kunnassa päätimmekin järjestää Roskajuoksun 4.5.2021 klo 18.00-20.00. Tapahtuman lähtöpaikat ovat 
Vihdin kirkonkylässä ja Nummelassa. Kunnasta osallistuu kaksi joukkuetta. Itse olen kirkonkylän 
joukkueessa. Tapahtumassa jalkaudumme keräämään roskia ja kisaamaan ahkeruudessa toisiamme 
vastaan. Haastankin kaikki uutiskirjeen saajat mukaan tapahtumaan. Lähtöpaikoille toimitetaan jätesäkkejä 
ja hanskoja. Keräykseen voi osallistua myös siellä missä asuu, ei siis vain lähtöpaikkojen läheisyydessä. 
Tapahtumasta vastaa Vihdin kunnan liikuntapalvelut. Lisätietoa tulossa kunnan verkkosivuille ja 
paikallismedian kautta. Kiitos jo tässä vaiheessa niille aktiivisille kuntalaisille, jotka ovat jo näyttäneet 
esimerkkiä asiassa.  

 

Yrityksenne koulutustarpeet - vastaa Luksian kyselyyn 
 
Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Millä tavalla voisimme olla avuksi Sinulle ja yrityksellesi 
tulevana syksynä?  Tässä on linkki lomakkeeseen: 

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kustannustuesta


https://forms.office.com/r/h8DgT9Y54t 
  
PR-Parempaa Resilienssiä ESR-hanke tarjoaa maksuttomia webinaareja ja työpajoja yrittäjille.  
Sinulla on mahdollisuus saada hankkeen kautta myös henkilökohtaista mentorointia.  
Webinaarit ja työpajat liittyvät mm. yrittäjän hyvinvointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja etätyökaluihin. 
  
Lisätietoja ja ilmoittumislinkit löytyvät osoitteesta: 
PR-Parempaa Resilienssiä | Luksia 
 
 

Sulkemiskorvauksen haku aukeaa 12.5. 
 

Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta 
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus 
lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee. 
 
Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi 
tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, 
uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.  Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, 
joissa on enintään 49 työntekijää. Mainitut yritykset voivat hakea myös kustannustukea. 
 
Sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa 12.5.2021. Yritykset hakevat korvausta Valtiokonttorista. Suurempien 
yritysten sulkemiskorvaus on valmistelussa. Työ- ja elinkeinoministeriö neuvottelee parhaillaan Euroopan 
komission kanssa suurten yritysten tuen ehdoista ja enimmäismäärästä. 
 

Tapahtumatakuu askeleen eteenpäin 
 

Tapahtumajärjestäjät voivat jatkossa hakea tapahtumatakuun muodossa avustusta, jos tapahtuma 

joudutaan koronarajoitusten tai tautitilanteen vuoksi perumaan tai järjestämään suunniteltua pienempänä. 

Kyse olisi ennakollisesta maksusitoumuksesta, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista 

kustannuksista. Korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista 85 prosenttisesti kesäkuun alusta 

vuoden loppuun ja sitä haettaisiin Valtiokonttorista. Tapahtumatakuun valmistelu on meneillään työ- ja 

elinkeinoministeriössä. Tuessa pyritään huomioimaan laajasti alan toimijat kuten keikkatyöläiset, itsensä 

työllistäjät, yksinyrittäjät, freelancerit ja toiminimellä toimivat. Noin puolet rahoista eli 65 miljoonaa euroa 

ollaan kohdentamassa alan ammattilaisille apurahoina sekä toiminimille ja yksinyrittäjille avustuksina. 

Koulutuswebinaareja tarjolla 
 

4.5. klo 9-10 Hiiliviisaudesta viestiminen -webinaari 
o Valmentaja: Sanna Taskila, Macon Oy ja Kati Jurkko, Haukimedia 
o Järjestäjä: CarbonWise Business Oulu 
o Ilmoittautuminen: 

https://www.lyyti.fi/reg/CarbonWise_OULU_Hiiliviisaat_klinikat_6_HIILIVIISAUDESTA_VIES
TINTA_45_2972 

https://forms.office.com/r/h8DgT9Y54t
https://www.luksia.fi/tietoa-luksiasta/kehittamisprojektit/esr-projektit/pr-parempaa-resilienssiae/
https://www.lyyti.fi/reg/CarbonWise_OULU_Hiiliviisaat_klinikat_6_HIILIVIISAUDESTA_VIESTINTA_45_2972
https://www.lyyti.fi/reg/CarbonWise_OULU_Hiiliviisaat_klinikat_6_HIILIVIISAUDESTA_VIESTINTA_45_2972


o Tallenteen linkki lisätään Visit Espoon CarbonWise -hankkeen sivuille 
https://www.visitespoo.fi/fi/carbon-wise-hanke/ 

 
 
5.5. klo 13-15 Vastuullinen ravintola -webinaari 

o Aiheina mm. Luomu ja biodynaamiset viinit hiilijalanjälkeä noudattaen (Taneli Lehtonen, 
Muru), vastuullisuus kasvuvoimana (Pasi Hassinen, Bun2Bun), villinä ja kasvaneet ja 
vastuullisesti kasvatetut raaka-aineet (Ari Ruoho, Nokka), myynnin kehittäminen 
vastuullisuutta hyödyntämällä (Anssi Nurminen, Kespro) jne. 

o Järjestäjä: Mission Zero Foodprint -hanke, Laurea AMK 
o ilmoittautuminen: 

https://www.lyyti.fi/reg/Mission_Zero_Foodprint_Vastuullinen_ravintola_webinaari_5520
21_Klo_13001500_9151?fbclid=IwAR1FTkLyHu8lDPOYzX2PfZbmhekCBUji8ao_4wP46rechfe
2S14BnHPu_40 

 
 

Wimma -hankkeen koulutuksia 
 

KUTSU TECHVILLAN WIMMA-webinaariin 

Lean – kohti jatkuvaa oppimista, tiistai 27.4.2021 klo 8:40 – 9:50. Webinaarissa kuulemme, miten luoda 
Lean-ajattelun mukainen jatkuvan oppimisen kulttuuri ja sen perusrakenteet sekä miten SEW-EURODRIVE 
Oy ja ABB Oy toteuttavat Lean-oppeja omassa toiminnassaan. 
Ohjelma: 
Avaus, Henri Ahlqvist, TechVilla 
Jatkuvan oppimisen kulttuurin luonti ja sen perusrakenteet, Jori Eskolin, Sujuva Oy 
Lean-johtamisfilosofia, Hans Martens, SEW-EURODRIVE Oy  
Lean approach to Continuous Improvement, Niko Alanen, ABB Oy 
Yhteenveto, Henri Ahlqvist, TechVilla 
Ilmoittautuminen tästä ma 26.4.2021 klo 12:00 mennessä. 
Liittymislinkki webinaariin lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi 
sähköpostiin. Webinaari on osallistujille maksuton. 
 

Seuraava webinaari järjestetään 11.5.2021 klo 8:40 – 9:50 teemalla: ”5G - hyödyt ja mahdollisuudet” 

Aiempien webinaarien tallenteet löydät tudi.fi sivustolta. Lisätiedot: Mikko Koskela, projektipäällikkö, 0400 

660 946, mikko.koskela@techvilla.fi 

 

Rakennusalan yrittäjäilta 5.5. – tietoa tonteista ja kaavoituksesta 
 

Aika: Klo 17.30 – 19.00 Tilaisuus pidetään webinaarina Teamsissa. 
 
Tilaisuudessa keskustelemme ajankohtaisista aiheista ja kuulemme teidän yrittäjien ajatuksia miltä tällä 
hetkellä alan tilanne erityisesti Vihdissä näyttää.  

https://www.visitespoo.fi/fi/carbon-wise-hanke/
https://www.lyyti.fi/reg/Mission_Zero_Foodprint_Vastuullinen_ravintola_webinaari_552021_Klo_13001500_9151?fbclid=IwAR1FTkLyHu8lDPOYzX2PfZbmhekCBUji8ao_4wP46rechfe2S14BnHPu_40
https://www.lyyti.fi/reg/Mission_Zero_Foodprint_Vastuullinen_ravintola_webinaari_552021_Klo_13001500_9151?fbclid=IwAR1FTkLyHu8lDPOYzX2PfZbmhekCBUji8ao_4wP46rechfe2S14BnHPu_40
https://www.lyyti.fi/reg/Mission_Zero_Foodprint_Vastuullinen_ravintola_webinaari_552021_Klo_13001500_9151?fbclid=IwAR1FTkLyHu8lDPOYzX2PfZbmhekCBUji8ao_4wP46rechfe2S14BnHPu_40
https://www.sujuvadsgn.fi/
https://www.sew-eurodrive.fi/koti.html
https://new.abb.com/fi
https://tudi.fi/wimma-webinaari-lean-kohti-jatkuvaa-oppimista-27-4-2021/
https://tudi.fi/palvelut/tudi4-0-webinaariarkisto-webinaareittain/
mailto:mikko.koskela@techvilla.fi


 
Ohjelma 
 
Elinkeinotoimen ajankohtaiskatsaus (10 min), Elinkeinopäällikkö Jorma Ranta, Vihdin kunta  
 
Rakennusvalvonnan ajankohtaiskatsaus (10 min), Rakennustarkastaja Pasi Kivikoski, Vihdin kunta 
 
Tulevat asuin- ja työpaikka-alueet (20 min), Kaavasuunnittelija Miia Ketonen, Vihdin kunta 
 
Lisäksi kysymyksiin vastaamassa maankäyttöinsinööri Mika Kukkula ja elinvoimajohtaja Petra Ståhl. 
 
Yrittäjien esittäytymiset, kommentit ja kysymykset 
 
Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittautumiset sähköpostilla vastausviestillä jorma.ranta@vihti.fi  
Lähetämme webinaarilinkin kaikille ilmoittautuneille sähköpostiinne ennen tilaisuuden alkua.  
 
 

Matkailun verkkoseminaari 7.5. -aiheena yhteismarkkinointi Espoon 

kanssa 
Tilaisuudessa keskustelemme ajankohtaisista aiheista ja kuulemme yrittäjien ajatuksia alkavan kesäkauden 
kynnyksellä. Toivommekin, että yritykset kertovat, mitä uutta tarjottavaa on asiakkaille keksitty talven 
aikana.  
 
Ohjelma 
 
Avauspuheenvuorot 
Raija Pohjolainen, Vihdin Matkailu ry, Jorma Ranta, Vihdin kunta  
 
Espoo ja Vihti matkailuyhteistyö 
Visit Espoon edustajien esittäytyminen ja alustukset aiheeseen liittyen 
Matkailun tilanne, kuntasopimuksemme mahdollistamat asiat, hankkeet ja markkinointitoimenpiteet 
 
Matkailuyrittäjien esittäytymiset ja kommentit alustusten pohjalta 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
Ilmoittautumiset sähköpostilla vastausviestillä jorma.ranta@vihti.fi  
Lähetämme webinaarilinkin kaikille ilmoittautuneille sähköpostiinne.  
 
 

mailto:jorma.ranta@vihti.fi
mailto:jorma.ranta@vihti.fi

