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Sulkemiskorvausta myös keskisuurille ja suurille yrityksille 
 
Keskisuurille ja suurille yrityksille suunnattu sulkemiskorvaus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain 
on tarkoitus tulla voimaan 1.7. ja haku Valtiokonttorissa avautuu heinäkuun puolivälissä. Lakiehdotuksen 
mukaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskee yrityksiä ja konserneja, joissa on 
vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. 
 
Korvaukseen oikeutettuja yrityksiä ovat ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä 
tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla, tai aluehallintoviraston 
tartuntatautilain nojalla sulkemat liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät 
sekä sisäleikkipuistot. 
 
  
Kustannustuki III hakuaika päättyy 23.6. 
 
Kustannustuki III hakuaika päättyy 23.6.2021 klo 16.15. Tuki haetaan sähköisesti Valtiokonttorin 
verkkosivujen kautta. Muistathan hakea kustannustukea. 
 
 
Kesälomakausi on meneillään – tiedätkö nämä kesälomista 
 
Lomamääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. ja kesälomakausi 2.5.–30.9. Työnantajalla on velvollisuus myöntää 
kesäloma kesälomakauden aikana. 
Jos työntekijän työsuhde on lomanmääräytymisvuoden päättyessä 31.3. kestänyt alle vuoden, työntekijällä 
on oikeus saada lomaa 2 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on 
kuitenkin jatkunut keskeytymättä yli vuoden 31.3. mennessä, on työntekijällä oikeus saada lomaa 2,5 
päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. 
 
Vuosiloman ajalta työntekijälle maksetaan loma-ajanpalkka sekä lomarahat, jos alan työehtosopimus niin 
edellyttää. Vuosilomapalkka tulee lain mukaan maksaa ennen loman alkamista. 
  
Työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijän vuosilomista ja säästövapaista sekä lomapalkoista ja 
lomakorvauksista. 
 
https://www.yrittajat.fi/uutiset/652960-tiedatko-nama-kesalomista-lue-kooste-vuosilomaa-koskevista-
maarayksista 
 
 
Muuttuvat yleisörajoitukset  
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… 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/  
 
 
Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin 
 
Business Finlandin tilapäisen häiriötilanteisiin tarkoitetun TKI-lainan hakuaikaa on jatkettu 15.10.2021 asti. 
Laina on tarkoitettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektin rahoittamiseen. Rahoitusta voivat hakea pk- 
ja midcap- osakeyhtiöt sekä merkittävää liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset, jotka työllistävät 
vähintään 6 kokopäiväistä palkansaajaa. Rahoituksen saaja voi uudistaa tuotteitaan, palveluitaan tai 
tuotantomenetelmiään. 
 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin 
 
 
Verkkokaupan arvonlisäverotus uudistuu 1.7.2021 vienti- ja tuontikaupassa 
 
Verkkokaupan arvonlisäverojärjestelmä uudistuu heinäkuun 1. päivänä. Uudistus perustuu EU-
lainsäädäntöön. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyisiä alv-velvoitteita ja vähentää rajat ylittävää 
verkkokauppaa harjoittavien yritysten hallinnollista taakkaa.  
Kyse on arvonlisäveron erityisjärjestelmästä, jonka käyttö on vapaaehtoista. Jos myyjä ei rekisteröidy 
arvonlisäveron erityisjärjestelmään, niin myyjän tulee rekisteröityä alv-velvolliseksi niihin maihin, joissa 
kuluttajat ovat ostaneet palveluita tai tavaroita 
 
Lisäksi EU:n ulkopuolelta tulevien enintään 22 euron lähetysten verovapaus poistuu. Jatkossa kaikki 
maahantuonti on arvonlisäverollista. Muutos parantaa EU-maiden yritysten kilpailuasemaa luomalla 
tasavertaiset kilpailuolosuhteet. 
 
https://www.yrittajat.fi/uutiset/652401-verkkokaupan-arvonlisaverotus-uudistuu-172021-kansainvalisen-
verkkokaupan 
 
 
Visit Vihti -sivujen päivittäminen 
 
Olemme huomanneet, että useiden Vihdissä toimivien yritysten tiedot puuttuvat visitvihti.fi-sivuilta.  
 
Haluamme parantaa visitvihti.fi-sivuja ja näin antaa tukea Vihdin matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalle sekä 
muille matkailijoista tuloja saaville yrityksille. 
 
Tarkista www.visitvihti.fi-sivuilta onko yrityksesi tiedot siellä ja ovatko ne oikein. Mikäli tiedot yrityksesi 
osalta ovat puutteelliset tai vääriä niin ole yhteydessä toimistosihteeri Elisa Sieväseen 
(elisa.sievanen@vihti.fi) tai yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgreniin (olli-heikki.dahlgren@vihti.fi). 
 
 
Tapahtumatakuun sähköinen haku avautunut 
 
Vakiintuneita tapahtumanjärjestäjiä koskeva tapahtumatakuu alkoi kesäkuun alussa. Sähköinen haku on 
alkanut viiveellä eli 15.6.2021 alkaen. Ohjeet löytyvät Valtiokonttorin sivuilta. Tapahtumatakuun hakuaika 
on 1.6.– 31.8.2021. 
 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin
https://www.yrittajat.fi/uutiset/652401-verkkokaupan-arvonlisaverotus-uudistuu-172021-kansainvalisen-verkkokaupan
https://www.yrittajat.fi/uutiset/652401-verkkokaupan-arvonlisaverotus-uudistuu-172021-kansainvalisen-verkkokaupan
http://www.visitvihti.fi/
mailto:elisa.sievanen@vihti.fi
mailto:olli-heikki.dahlgren@vihti.fi


 
Varaa kalenteriin yrittäjän viikon iltatilaisuus 9.9.2021 
 
Valtakunnallinen yrittäjänpäivä on 5.9. Yrittäjän viikkoa juhlistamme Vihdissä torstaina 9.9. klo 18.00 
alkavalla juhlaseminaarilla. Tilaisuus pidetään Kuoppanummen koululla. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 
avataan elokuussa.  
 
 
Hyvää kesää! 
 
 
Haluamme Vihdin kunnan elinkeinopalveluista toivottaa kaikille oikein hyvää ja kaupallista kesää! 
 
Jorma Ranta  Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri 


