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Yritysten ilmastowebinaarit – ilmastotyön hyvät käytännöt kiertoon 2.12.2021 klo 8.30 – 10.00 
 
Kirkkonummen ja Vihdin kunnat järjestävät maksuttoman webinaarisarjan yritysten ilmastotyöstä. 
Sarjan toisessa osassa yrittäjät pääsevät ääneen, kun ilmastotyön hyvät käytännöt laitetaan jakoon. 
 
Webinaarissa kestävän matkailun pioneeri Annu Huotari Hawkhilliltä kertoo yrityksensä kunnianhimoisista 
toimista ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.  
 
Piia Kaakkurivaara H&A Siivouspalveluista kertoo siivousalan yrityksen askeleista kohti 
ympäristövastuullista yritystoimintaa. 
 
Vuokko Isokorpi Visoko Oy:stä jakaa vinkkejä yrityksille siihen, miten yritykset voivat hyötyä hiilijalanjäljen 
pienentämisestä. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Yritysten ilmastowebinaari: Ilmastotyön hyvät käytännöt kiertoon 
(kirkkonummi.fi) 
 
 
Kuinka kerrot yrityksestäsi kiinnostavasti, ilmoittaudu mukaan maksuttomaan työpajaan 
8.12.2021 klo 12.00 – 14.30 
 
Yrittäjänä saat jatkuvasti kertoa itsestäsi ja yrityksestäsi ja sen toiminnasta. Nämä keskustelut voivat olla 
merkittäviä liiketoimintasi kannalta, tilanteet voivat tulla vastaan esim. illallisella, etäpalaverissa tai vaikka 
kuntosalilla. Voi olla kuitenkin vaikea kertoa näistä kiinnostavasti vaikka se olisi itselle kuinka tuttu.  
Tässä koulutuksessa opit, miten kerrot itsestäsi ja yritysideastasi kiinnostavasti. 
 
Varaa paikkasi ja lue lisää työpajasta Pitch Like a Pro! Kuinka kerrot yrityksestäsi kiinnostavasti -workshop - 
YritysEspoo 
  
 
Kotitalousvähennys uudistuu, kotitalous ja hoivatyön osalta vähennys suurenee 
 
Vuoden 2022 sekä 2023 osalta siivous-, kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta kotitalousvähennyksen määrä 
nousee 60 % työn osuudesta (tai 30 % maksetusta palkasta + sivukulut) ja henkilökohtainen maksimimäärä 
3500 eur vuosille 2022 – 2023.  
Kunnossapito- ja perusparannustyön osalta vähennys pysyy nykyisellään 40 % ja maksimimäärä 2250 eur, 
lukuunottamatta lämmitystapamuutosta koskevaa remonttia, jossa öljylämmityksestä luovutaan.   
 
 
Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista alk. 2022 
 
Työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle 
kuuden kuukauden pituisia.  
Kilpailukieltosopimusten tekemiseen on oltava erityisen painava syy, joka liittyy työnantajan toimintaan tai 
työsuhteeseen. Kilpailukielto voidaan jatkossakin tehdä enintään vuodeksi. Siitä on maksettava korvaus, 
jonka suuruus riippuu työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta. 



- Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 40 % työntekijän palkasta 
vastaavalta ajalta. 

- Jos rajoitusaika on yli kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 60 % työntekijän palkasta koko 
rajoitusajalta. 
Lisätietoja: 
Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista – 
lakimuutokset voimaan tammikuussa 2022 - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) 

 
 
Suomen Yrityskummit järjestää webinaarin tuotteistamisesta 8.12. klo 18 - 19 
 
Yrityskummit järjestävät webinaarin jonka aiheena on miten tuotteistaminen vapauttaa pienyrittäjän 
kahleistaan. Alustajana toimii Jari Parantainen. 
 
Ilmoittaudu tästä: Webropolilla luotu ilmoittautuminen: Webinaari 8.12. klo 18-19Miten tuotteistaminen 
vapauttaa pienyrittäjän kahleistaan?alustajana Jari Parantainen (webropolsurveys.com) 
Voit myös tilata jälkitallenteen osoitteesta info@yrityskummit.fi 
 
 
Tarkastele oman pääoman riittävyyttä ennen tilikauden päättymistä 
 
Mikäli yhtiön oma pääoma painuu negatiiviseksi, on yhtiön rekisteröitävä havaittu negatiivinen oma 
pääoma. Ilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa. 
Ennen rekisteröintiä on kuitenkin hyvä tehdä laskelma, jolla mahdolliset omaa pääomaa korjaavat tiedot 
saattavat korjautua negatiivisuudesta positiiviseksi. 
Oman pääoman korottamiseen ennen tilikauden päättymistä on muutama keino: 

- Olemassa oleva laina voidaan muuttaa pääomalainaksi. 
- Tehdään sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon. 
- Yhtiölle annetaan pääomalaina. Pääomalaina tulee olla yhtiön tilillä ennen tilikauden päättymistä. 

Tarkastele oman pääoman riittävyyttä ennen tilikauden päättymistä | Helsingin seudun kauppakamari 
(chamber.fi) 
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