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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 on alkanut 17.8. ja päättyy 30.9. 
 
Kustannustuki IV hakuaika alkaa 17.8.2021. Tukea haetaan maalis- toukokuulta. Tuki haetaan sähköisesti 
Valtiokonttorin verkkosivujen kautta. Muistathan hakea kustannustukea. 
 
https://www.valtiokonttori.fi/koronatuet/ 
 
 
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. Korvauksien haku tapahtumatakuuseen 
liittyen alkaa 15.9. HUOM! Muista ensin hakea ennakollinen maksusitoumus, jonka hakuaika siis päättyy 
31.8. klo 16.15. 
 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/tapahtumatakuu/ 
 
 
Ilmoittaudu yrittäjän viikon iltatilaisuuteen 9.9.2021 
 
Valtakunnallinen yrittäjänpäivä on 5.9. Yrittäjän viikkoa juhlistamme Vihdissä torstaina 9.9 klo 18.00 
alkavalla juhlaseminaarilla (kahvitarjoilu aloitetaan jo klo 17.30.). Tilaisuus pidetään Kuoppanummen 
koululla.  
Illan juhlapuhujaksi olemme saaneet Harry Harkimon.  Lisäksi ohjelmassa yrittäjäjärjestön ja kunnan 
edustajien puheenvuorot sekä tietenkin vilkasta keskustelua.  
Tilaisuuteen voi ilmoittautua oheisesta linkistä. Pahoittelut, että aikaisemman uutiskirjeen lähetyksen 
jälkeen ilmoittautumissivustolle oli tullut päivityksessä bugi, joka tilapäisesti esti ilmoittautumisen. Asia 
korjattu. Lämpimästi tervetuloa kaikki yrittäjät juhlapäiväänne viettämään. 
 
https://link.webropol.com/s/yrittajajuhla2021 
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Illan menu: 
Salaattipöytä 
Vihersalaatti 
2 ruokaisaa salaattia 
Kana ja lohisalaatit 
Kasviskiusaus 
patonki ja levite 
Ruokajuomana kivennäisvesi, viini, olut 
 
Tuulihattu ja kahvi                
 
 
Ravintolayrittäjää haetaan Consolis Parmalle Nummelaan 
 
Consolis Parman tehtaan yhteydessä olevaan ravintolaan haetaan ravintoloitsijaa. Consolis Parman 
tehtaalla työskentelee tällä hetkellä noin 50-70 työntekijää päivittäin, lisäksi ravintola voi olla avoimena 
mm. myös alueen muille yrityksille. 
Mikäli olet kiinnostunut ole yhteydessä Consolis Parman hankintainsinööri Minna Masoon.  
E-mail: minna.maso@consolis.com tai puh. 0400 271 838 
 
 
Tarkista onko yrityksesi hallitus ilmoitettu kaupparekisteriin ja onko se oikein 
 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistamassa kaupparekisteristä toimiviakin yrityksiä ja asunto-
osakeyhtiöitä, joiden kaupparekisteritiedoissa ei ole merkittynä hallitusta. Tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin 
29. syyskuuta mennessä. Nyt on siis hyvä aika tarkistaa, että tiedot kaupparekisterissä ovat oikein. 
 
https://www.yrittajat.fi/uutiset/653620-oletko-ilmoittanut-yrityksesi-hallituksen-kaupparekisteriin-suurta-
joukkoa 
 
 
Ajankohtaiset kokoontumisrajoitukset 
 
Tarkista ajankohtaiset koronarajoitukset oheisesta linkistä 
 
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503 
 
 
Palma Art Night –taidetapahtuma 9.10.2021 

Vihdin kunnan kulttuuripalvelut yhteistyössä nyky- ja mediataiteen tukiyhdistys MUU ry:n kanssa 
järjestävät katu- ja nykytaidenäyttelyn, sekä suuren avajaistapahtuman Palma Art Night 9. päivä lokakuuta. 
Lokakuun 9. päivän avajaisissa pimeää iltaa valaisevat häikäisevän valo- ja videotaiteen 
lisäksi vaihtoehtoisen pop-musiikin tämän hetken kärkinimet Ruusut ja Jesse Markin, sekä monia muita 
kotimaisen vaihtoehtomusiikin tähtiä.   

Jos yrityksesi on kiinnostunut yhteistyöstä, mainostamaan palvelujaan tapahtumassa tai kenties ostamaan 
yrityksille suunnattuja lippu-/drinkkipaketteja ole yhteydessä tapahtuman tuottajaan Tommi Muhliin: 
tommi.muhli@gmail.com, 0447674627 

 
Yrityskohtaista valmennusta vastuullisuusviestinnästä 1.9. – 31.10. Haku 26.8. klo 23.00 mennessä 
 
Miten viestiä asiakkaille hiilijalanjäljestä, ympäristösertifikaatista ja yrityksen vastuullisuustyöstä. Carbon 
Wise –hanke toteuttaa alueen matkailuyrityksille yrityskohtaisen valmennuksen, jossa pääset työstämään 
aihetta asiantuntijan kanssa oman yrityksen tarpeiden pohjalta. 

mailto:minna.maso@consolis.com
https://www.yrittajat.fi/uutiset/653620-oletko-ilmoittanut-yrityksesi-hallituksen-kaupparekisteriin-suurta-joukkoa
https://www.yrittajat.fi/uutiset/653620-oletko-ilmoittanut-yrityksesi-hallituksen-kaupparekisteriin-suurta-joukkoa
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503
mailto:tommi.muhli@gmail.com


 
Valmennukset toteutetaan ajanjaksolla 1.9. – 31.10.2021. Tarkemmat ajankohdat sovitaan 
yrityskohtaisesti. Valmennus ei maksa mitään, mutta on de minimistukea yritykselle. 
 
Haku 26.8.2021 klo 23.00 mennessä 
Hae mukaan valmennukseen https://participate.enterespoo.fi/vastuullisuusviestinta 
 
 
 
 
Jorma Ranta  Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri 

https://participate.enterespoo.fi/vastuullisuusviestinta

