
 Vihti vierailijoille – ideointitilaisuus kirkonkylän koululla 10.6. klo 18 

 Messutapahtumien lähestyessä koronarokotustodistukset Karviaisesta 

 Tapahtumatakuun haku alkoi 1.6.  

 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki tapahtumille haettavissa 22.6. saakka 

 Yleisörajoitukset 

 Päivän pika-aiheet ja muistutukset 

 Tekoälyn hyödyntäminen tuotannossa, webinaari 8.6. 

 Bookingpoint verkkokauppa uusimaalaisten matkailuyritysten avuksi 
 
 
Vihti vierailijoille – ideointitilaisuus 
 
Matkailun edistämiseksi ja vierailijoiden viihtymiseksi järjestämme ideointitilaisuuden 10.6. klo 18 
Kirkkoniemen koulun pihalla (Kirkkoniementie 8). Sateen sattuessa siirrymme katon alle vaihtamaan 
ajatuksia, innostumaan ja työskentelemään yhdessä. Tuloksena syntyy vihtiläisten näkemys millaisille 
matkailijoille ja mitä elämyksiä Vihti voisi tarjota. Työskentely alkaa klo 18 ja kahvia on tarjolla 17.45 alkaen. 
Tilaisuus järjestetään koronaturvallisesti. 
 
Ilmoittaudu tästä viimeistään 8.6. mennessä https://forms.gle/17QMgfYNsJNRbajx7 
 
 
Messutapahtumien lähestyessä koronarokotustodistukset Karviaisesta 
 
Ammattilaistapahtumien elpyessä saattaa ensimmäisille jo tulla tarve varata lentoja ja majoitusta 
messukaupunkeihin. Myös asiakastapaamisille on varmasti tarvetta pitkän sulkutilan jälkeen. Useat 
lentoyhtiöt vaatinevat koronarokotustodistusta tai muutoin todistuksen hankkiminen helpottaa matkaan 
lähtöä. Karviaisen alueella rokotuksen saaneilla on mahdollisuus saada suomen ja englanninkielellä 
kirjoitettu todistus rokotuksen jälkeen varaamalla sen etukäteen terveyskeskuksesta.  
 
Todistuksen hinta on 50,80 euroa. Todistuksen kirjoittaa terveysasemalla työskentelevä hoitaja tai lääkäri. 
Asiakasta pyydetään noutamaan todistus terveysaseman vastaanottotiskiltä, johon todistus jätetään 
asiakkaan nimellä varustettuun kirjekuoreen.  Huom.! Myös Omakanta -sovellukseen on tulossa 
koronarokotetodistus vaiheittain. Seuraa tilannetta henkilökohtaiselta Omakanta-sivustoltasi. 
www.omakanta.fi 
 
  
Tapahtumatakuun haku alkaa 1.6., mutta sähköisesti vasta 15.6. 
 
Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista 
kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, 
korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista. 
 
Tapahtumatakuun hakuaika on 1.6.– 31.8.2021. Sähköinen haku alkaa 15.6.2021, mutta 1.6.2021 alkaen voi 
hakemuksen jo tehdä PDF-muodossa tai paperilla, mutta käsittely on hitaampaa kuin sähköisessä haussa. 
Mikäli tapahtuma järjestetään 15.6. jälkeen niin Valtiokonttorissa toivotaan, että järjestäjä odottaisi, että 
sähköinen haku alkaa.  
 
Tapahtumatakuuseen perustuvaa korvausta on haettava erikseen. Korvauksen hakuaika on 15.9.–
7.12.2021.  
 

https://forms.gle/17QMgfYNsJNRbajx7
http://www.omakanta.fi/


Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä – alueelliset rajoitukset huomioidaan takuun 
myöntämisessä.  
Tapahtumatakuu voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 Kyseessä on yleisötapahtuma, johon osallistuu vähintään 200 henkeä. 
 Tapahtuma järjestetään 1.6.–7.12.2021 välisenä aikana. 
 Tapahtumajärjestäjä on vakiintunut ja ammattimainen eli sillä on Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja 

vuoden 2019 liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on 
palkattua henkilöstöä, mutta se voi olla myös yksinyrittäjä. 

 Viranomaisten alueelliset ohjeistukset sallivat tapahtuman järjestämisen niin, että siihen voi 
osallistua vähintään 200 henkeä. 

Tapahtumatakuuta ei myönnetä säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäviin tapahtumiin.  
 
Katso lisätiedot klikkaamalla Valtiokonttori: Tapahtumatakuu   
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki tapahtumille haettavissa 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haun taide- ja kulttuurifestivaalien ja kesäteattereiden korona-
avustuksille. Ministeriö tukee avustuksilla 

 yleishyödyllisenä toimintana järjestettäviä taide- ja kulttuurifestivaaleja 
 liiketaloudellisin periaattein toimivia taide- ja kulttuurifestivaaleja, kun järjestäjän 

arvonlisäverollinen liikevaihto oli enintään 150 000 euroa vuonna 2019 
 ammattimaista tai ainakin osittain taiteen ammattilaisia työllistävää kesäteatteritoimintaa. 

Avustukset on tarkoitettu tukemaan toimintaa, joka on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta 
aiheutuvien rajoitusten takia 1.1.–30.9.2021. Tarkoituksena on myös edistää toiminnan jatkumista 
mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä. Avustusten hakuaika päättyy 22.6.2021. 
 
Lisätiedot: https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-
toteutuville-kulttuuritapahtumille-1  
 
 
Muuttuvat yleisörajoitukset  
 
… aiheuttavat päänvaivaa monelle kesäajan toimintaa suunnittelevalle. Voit katsoa ajankohtaista tietoa 
voimassaolevista rajoituksista alla olevien linkkien kautta.  
 
Aluehallintovirasto: Voimassa olevat yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset  
 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/  
 
 
Muista myös nämä! Pika-aiheet ja muistutukset 
 

- Valelaskut 
o Kesä ja kesälomat lähestyvät ja tämä on valitettavasti myös sitä aikaa, kun ns. valelaskujen 

lähettäjät ovat aktiivisimpia. Tällä hetkellä mm. PRH varoittaa, että heidän nimissään 
lähetetään tavaramerkkiasiakkaille laskuja, jotka eivät ole todellisia. Kesällä myös 
valelaskuilla pyritään saamaan tuuraajia maksamaan laskuja. Nämä valelaskut voivat olla 
esim. laskun muotoon tehty tarjous, jonka lähettäjä toivoo maksettavan, vaikka maksulle ei 
olisi mitään oikeaa velvoitetta. 

 
- Sulkemiskorvaus 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/tapahtumatakuu/
https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-toteutuville-kulttuuritapahtumille-1
https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-toteutuville-kulttuuritapahtumille-1
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/


o Muista hakea sulkemiskorvausta, vaikka olisit saanut kustannustukea. Yritykset ovat 
oikeutettuja molempiin. 

o Sulkemiskorvaus on haettava 4 kk:n sisällä kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona 
velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. 

o Valtiokonttori muistuttaa, että hakijan on syytä tarkistaa oman kunnan kohdalta oikeat 
päivät, jolloin yritys on viranomaisten toimesta merkitty suljettavaksi. (Tieto löytyy 
www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus- ja vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus 

 
- Kustannustuen 3. hakukierros 

o HUOM! Hakuaika päättyy 23.6. muista hakea sitä ennen 
o Suomen Yrittäjät korostaa, että myös yksinyrittäjän kannattaa tätä kustannustukea hakea, 

koska kriteereitä on parannettu yksinyrittäjien kohdalta. 
o Vaikka aikaisempiin kustannustukihakemuksiin olisi tullut hylkäävä päätös niin tätä 

kustannustukea kannattaa hakea. 
 

- Verohallinto ilmoittaa 
o Koronatilanteesta johtuen verojen maksujärjestelyä helpotetaan tilapäisesti, uutta 

järjestelyä voi hakea 31.8.2021 saakka. 
o Viivästyskorkoa alennetaan tilapäisesti sekä verohallinto joustavoittaa maksujärjestelyn 

muita ehtoja. Hallituksen esityksen mukaan viivästyskorko alenisi 7 %:sta -> 2,5 %:n 
o Lisätietoja www.vero.fi  

 
 
Tekoälyn hyödyntäminen tuotannollisissa yrityksissä 8.6.2021 klo 8:40 – 9:50   
 
Mitä tekoäly on ja miten sitä voi hyödyntää tuotannollisissa yrityksissä. 
Ohjelma: 

 Avaus, Henri Ahlqvist, TechVilla 
 Internet of what and AI? + Case lasinvalmistus, Mikko Järvinen, Unikie 
 Autonomous machinery in heavy industry, Ville Hulkko, Silo.ai 
 Yhteenveto, Henri Ahlqvist, TechVilla 

 
Ilmoittautuminen tästä ma 7.6.2021 klo 12:00 mennessä. 
 
 
 
Bookingpoint kokoaa Etelä-Suomen matkailuyrittäjien tuotteet 
 
Kesäkuussa aukeaa Etelä-Suomen yhteinen matkailun verkkokauppa, Bookingpoint. Kaksitoista Etelä-
Suomalaista kuntaa, Vihti mukaan lukien, ovat sitoutuneet edistämään koko alueen yhteistä verkkokauppaa 
yhteistyössä matkailuyritysten kanssa. Tämä helpottaa asiakasta löytämään ja ostamaan tuotteet. 
Verkkokaupasta tulee myös englanninkielinen versio.  
 
Kunnan mukanaolosta johtuen, normaalin 15 %:n komission sijaan vihtiläisille yrityksille se on 8 %. 
Komissiota maksetaan vain toteutuneesta kaupasta.  
 
Lisätietoa: 
https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/bookingpoint_tervetuloa-mukaan.pdf  
 

http://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-%20ja%20vahinkopalvelut/
http://www.vero.fi/
https://www.unikie.com/fi/
https://silo.ai/
https://tudi.fi/wimma-webinaari-tekoalyn-hyodyntaminen-tuotannollisissa-yrityksissa-8-6-2021/
https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/bookingpoint_tervetuloa-mukaan.pdf

