
 
Tervehdys kaikille. Ajankohtaisia aiheita on kesänkin aikana tullut paljon, joten siirrytään asiaan: 
 

• Sulkemiskorvauksen hakuaika keskisuurille ja suurille yrityksille päättyy 13.8. 

• Yrittäjän asumis- ja toimeentulotuki sekä väliaikainen työmarkkinatuki 

• Tuettuja lomia saatavilla yrittäjille 

• Rahoitusta haettavana pk-yritysten ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin 

• KATSO –tunnusten käyttö päättyy 31.8.2021 (Veroasioiden hoidossa sähköisesti) 

• Kustannustuki IV hakuaika alkaa 17.8. 

• Visit Vihti –sivujen päivittäminen 

• Tapahtumatakuun haku päättyy 31.8.2021 

• Varaa kalenteriin yrittäjän viikon iltatilaisuus 9.9.2021 

• Syksyn koulutuksia 
 
 
Sulkemiskorvauksen hakuaika keskisuurille ja suurille yrityksille päättyy 13.8. klo 16.15. 
 
Keskisuurille ja suurille yrityksille suunnatun sulkemiskorvauksen hakuaika on päättymässä 13.8. klo 16.15. 
Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta aina 
konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä. 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. 
 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/suurtensulkemiskorvaus/ 
 
 
Yrittäjän asumis- ja toimeentulotuki sekä väliaikainen työmarkkinatuki 
 
Yrittäjä voi hakea Kelasta tukea asumiseen ja toimeentuloon, jos tulot jäävät pieniksi. Tukiin vaikuttavat 
ruokakunnan jäsenten yhteenlasketut bruttotulot. 
Yrittäjä voi hakea koronaepidemian aikana väliaikaista työmarkkinatukea, jos yritystoiminta on kärsinyt 
koronaepidemian vuoksi. Väliaikainen tuki on voimassa 30.9.2021 saakka, eikä tässä tapauksessa 
yritystoimintaa tarvitse lopettaa, jotta työmarkkinatukea voitaisiin maksaa. 
 
https://www.kela.fi/yrittaja-pienet-tulot 
 
 
Tuettuja lomia saatavilla yrittäjille 
 
Yrittäjien on mahdollista hakea tuettuja lomia itselleen tai koko perheelle. Lomien omavastuuosuus on 
aikuiselta 20 €/vrk. Lomalla on täysihoito. Vuoden 2021 lomien viimeiset hakupäivät ovat 21.8.2021 sekä 
21.9.2021 mennessä. 
 
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/palvelut-kaikille/yrittajalomat-317833 
  
 
Rahoitusta haettavana pk-yritysten ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin 
 
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätys- ja 
hiilensidontainvestointeihin hallitusohjelman mukaisesta maa- ja metsätalousministeriön myöntämästä 
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erillismäärärahasta. Tukea voidaan myöntää kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin, joiden tarkoituksena 
on käsitellä lantaa tai biokaasulaitoksen rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoitevalmisteiksi tai muiksi 
pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi ja lisäksi muihin ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestoiteihin. 
 
Tuki on haettavissa vuoden 2021 aikana 31.8. ja 29.10. päättyvillä valintajaksoilla. 
 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/rahoitusta-haettavana-pk-yritysten-ravinnekierratys--ja-
hiilensidontainvestointeihin?publisherId=69817869&releaseId=69913165 
 
 
KATSO –tunnusten käyttö päättyy 31.8.2021 (Veroasioiden hoidossa sähköisesti) 
 
KATSO-tunnistautumisen ja KATSO-valtuuksien käyttö päättyy 31.8.2021. 
Jos siis olet käyttänyt KATSO-palvelua tunnistautumiseen ja valtuuttamiseen, varmista että voit hoitaa 
veroasiat jatkossakin sähköisesti OmaVerossa ja muissa asiointipalveluissa. Avaa siis Suomi.fi –valtuudet. 
 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/katso-
palvelu-poistuu-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4--n%C3%A4in-siirryt-suomi.fi-palvelun-
k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4ksi/ 
 
 
Kustannustuki IV hakuaika alkaa 17.8. 
 
Kustannustuki IV hakuaika alkaa 17.8.2021. Tukea haetaan maalis- toukokuulta. Tuki haetaan sähköisesti 
Valtiokonttorin verkkosivujen kautta. Muistathan hakea.  
 
 
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 haku päättyy 31.8. klo 16.15. 
 
Vakiintuneita tapahtumanjärjestäjiä koskeva tapahtumatakuu alkoi kesäkuun alussa. Sähköinen 
hakemuksen täyttäminen vaatii Suomi.fi tunnukset. Takuuhakemuksen voi täyttää ainoastaan tapahtuman 
pääjärjestäjä. Tapahtumatakuuta haetaan kahdessa osassa, ensin haetaan ennakollinen maksusitoumus eli 
tapahtumatakuu. Toisessa vaiheessa tapahtuman järjestämisen toteutuneista kuluista voi hakea korvausta, 
jos tapahtuma peruuntuu tai toteutuu olennaisesti pienempänä.  
 
 
Varaa kalenteriin yrittäjän viikon iltatilaisuus 9.9.2021 
 
Valtakunnallinen yrittäjänpäivä on 5.9. Yrittäjän viikkoa juhlistamme, jos koronatilanne sallii, Vihdissä 
torstaina 9.9 klo 18.00 alkavalla juhlaseminaarilla. Tilaisuus pidetään Kuoppanummen koululla. 
Juhlapuhujaksi olemme saaneet kansanedustaja Harry Harkimon.  Tilaisuuteen voit ilmoittautua 
seuraavasta linkistä https://link.webropol.com/s/yrittajajuhla2021 
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Syksyn koulutuksia 
 
Luksia tarjoaa runsaasti erilaista koulutusta syksyllä. Huom. Yrittäjän videokuvaamisen perusteet koulutus 
alkaa jo 9.8. Ilmoittaudu heti.  
 
Lisätietoa: palvelutarjotinlu.fi  
 
 
Jorma Ranta  Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri 

https://www.palvelutarjotinlu.fi/

