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Yritysten ilmastowebinaari - Rahoitusta ja neuvontaa yritysten ilmastotyön tueksi 
3.2.2022 Klo 8.30 – 10.00 
 
Kirkkonummen ja Vihdin kuntien yhteistyössä järjestämä ilmastowebinaarien sarja jatkuu kolmannella ja 
toistaiseksi viimeisellä webinaarilla. Ohjelmassa on puheenvuoroja yrityksille suunnatuista ilmastotyön 
neuvonta- ja rahoituspalveluista. 
 
Webinaarissa kuullaan puheenvuorot Rambollin maksuttomasta alueellisesta energianeuvonnasta 
yrityksille, ELY-keskuksen koordinoimasta yritysinvestoinneista maaseudun pk-yritysten uusiutuvan 
energian hankkeisiin sekä Pomovästin käynnissä olevasta Leader-rahoitushausta, jonka painopisteenä on 
luonto kehittämiskohteena. 
 
Webinaari sopii kaikille yrityksille kokoon tai toimialaan katsomatta. Tilaisuus järjestetään Microsoft 
Teamsissa, osallistumislinkki lähetetään ennakkoilmoittautuneille. 
 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Kirkkonummen tapahtumakalenterissa. 
 
 
Ideasta hankkeeksi webinaari 2.2.2022 klo 18.00 – 20.00 
 
Ykkösakseli Leader –ryhmä järjestää webinaarin, jossa keskustellaan hankerahoituksen mahdollisuuksista ja 
maaseudun kehittämisestä.  
 
Webinaarissa käydään läpi mm. mihin hankerahoitusta voi hakea sekä mitkä ovat tärkeimmät 
kehittämiskohteet maaseudulla? 
 
Ykkösakseli on Salon, Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueelle hanke- ja yritysrahoituksia myöntävä Leader 
ryhmä, jonka kautta on haettavissa tukia erilaisiin hankkeisiin sekä yritysten kehittämiseen. 
 
Ilmoittaudu webinaariin tästä viimeistään kaksi päivää ennen. Lähetämme osallistumislinkin webinaaria 
edeltävänä päivänä. 
 
Lisätietoja antaa hankeneuvoja Jaana Joutsen, puh 050 313 5590. 
  
 
Luksia järjestää pienyrittäjän tietoturvakoulutus webinaarin 31.1.2022 klo 15.00 – 
16.00 
 
Webinaarissa käydään läpi pienyrittäjän helppoja työkaluja tietoturvan parantamiseen. Näitä työkaluja ovat 
mm. ilmaiset virustorjuntaohjelmat sekä salasanojen hallintaohjelmat. Webinaarissa käydään läpi myös 
yleistä tietoturvan tehostamista omissa työlaitteissa. Webinaarissa linjoilla on IT-asiantuntija ja yrittäjä 
Antti Jokisalo, Kryodreams Oy. 
 
Webinaari on maksuton, ilmoittaudu  tästä linkistä . 



Luksia järjestää Word –työpajan yrittäjille 7.2.2022 klo 14.00 – 16.00 (live) 
 
Osaatko hyödyntää Wordiä yrittäjyydessäsi? Miten onnistuu osoitteellisen ja osoitteettoman asiakirjan 
laadinta vakioasettelun (asiakirjastandardi SFS 2487) mukaisesti? Hallitsetko tarjous- tai 
markkinointikirjeiden tekemisen? Kaipaatko apua esimerkiksi asettelun, taulukkotoiminnon, 
luettelomerkkien tai kirjasinmuotoilujen suhteen? Miten on kuvien lisäämisen ja pienen muokkaamisen 
laita? 
 
Ilmoittaudu maksuttomaan työpajaan tästä linkistä  
Asiantuntijana Suvi Eriksson. 
 
 
Muista hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta ajoissa 
 
Verohallinto muistuttaa hakemaan arvonlisäveron alarajahuojennusta oikeaan aikaan. 
Jos kuulut alv-rekisteriin ja tilikautesi (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit hakea arvonlisäveron 
alarajahuojennusta. Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella verokautesi mukaan: 

- Kuukausi-ilmoittajat: tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella 
- Neljännesvuosi-ilmoittajat: kalenterivuoden viimeisen neljänneksen (loka-joulukuun) 

arvonlisäveroilmoituksella 
- Vuosi-ilmoittajat: koko kalenterivuoden arvonlisäveroilmoituksella 

Lisätietoa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta Alarajahuojennus - vero.fi 

 
 
BusinessRakentamo järjestää webinaarin – pienyrittäjän tukihelvetti 28.1.2022  
klo 9.00 – 10.00 
 
Business Rakentamo järjestää maksuttoman webinaarin, jossa käydään läpi mistä on saatavissa rahoitusta 
yrityksen kehittämiseen. Koulutuksessa käydään läpi yleisimmät rahoitus- ja tukivaihtoehdot pienyrityksen 
kehittämiseen. 
Kouluttajana toimii BusinessRakentamon asiantuntija Antti Leijala 
 

Ilmoittaudu mukaan nyt!  

 
 

Veroilmoitukset voi nyt antaa omaverossa 
 
Yrittäjät sekä maa- ja metsätaloudenharjoittajat voivat nyt antaa vuoden 2021 veroilmoituksen 
OmaVerossa. 
Huomaa että liikkeen- ja ammatinharjoittajille ei postiteta vuoden 2021 elinkeinotoiminnan 
veroilmoituslomakkeita (lomake 5) tammikuussa 2022. 
 
Muistathan myös antaa vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021 viimeistään 31.1.2022 
Vuosi-ilmoituksia joita täytyy vielä erikseen antaa ovat mm. seuraavat: 

 Vuosi-ilmoitus maksetuista osingoista 
 Vuosi-ilmoitus maksetuista osuuskunnan ylijäämistä 
 Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista 
 Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden 

takaisinmaksut 
 
 



 
Vihdin kunnan elinkeinopalvelut ja yritysneuvonta 
 
Vihdin kunnan yritysneuvonta palvelee sekä yrittäjäksi aikovia että jo toiminnassa olevia yrittäjiä. 
Tavoitteena on synnyttää kuntaan uutta, kannattavaa yritystoimintaa sekä työpaikkoja.  
Yrittäjäksi aikovan tai jo yrittäjänä toimivan yrittäjän kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä Vihdin kunnan 
omaan yritysneuvontaan, joka toimii täysin luottamuksellisesti ja maksutta. Autamme liikeidean 
kehittämisessä, tuotteistamisessa sekä mm. kannattavuus- ja rahoituslaskelmissa sekä laajennushankkeissa, 
toimitila-asioissa, rahoitusratkaisujen kuten yritystukien kartoittamisessa, omistajanvaihdosasioissa yms. 
 
Maanantaina 24.1.2022 elinkeinopalvelut vahvistuu kun uusi Vihdin kunnan elinkeinopäällikkö Mika 
Partanen aloittaa tehtävässään. 
 
Lisätietoja kunnan yritysneuvonnasta https://www.vihti.fi/yritykset/yritysneuvonta/ 
 
 
 
 
Vihdin kunta myöntää kesätyöseteleitä 2004 – 2007 vuonna syntyneille 
 
Vihdin kunta myöntää 150 kesätyöseteliä 15-18 -vuotiaiden, vuosina 2004-2007 syntyneiden vihtiläisten 
nuorten palkkaamisen tueksi. Mikäli olette vihtiläisenä yrityksenä tai yhdistyksenä kiinnostuneita 
palkkaamaan kesätyöntekijän/kesätyöntekijöitä, niin kannattaa tutustua alla oleviin tietoihin. 
 
Tässä lyhyesti toimintaohje työnantajalle: 

 Työnantaja voi valita teille sopivimmat, vihtiläiset 15-18 -vuotiaat (2004-2007 -syntyneet) nuoret. 
 Työnantaja voi hyödyntää kesätyösetelituen maksimissaan kolmen nuoren palkkaamiseen 1.5.-

31.8.2022 välisenä aikana.  
 Työnantaja ei voi palkata perheenjäseniään kesätyösetelillä. 

 
Kesätyösetelin ehdot:    

 Työsuhteen aikana vähintään 10 työpäivää    
 Työtunteja vähintään 50h    
 Minimipalkka 350€ eli 7€/h, tarkista alan TES 
 Nuorelle tulee korvata ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja pyhälisät, mikäli nuori työskentelee 

ko.aikoina. 
 Nuorelle tulee maksaa lomakorvaus, joka on minimissään 9%, tarkista alakohtaisesti. 

Työnantaja huolehtii nuoren työnantajamaksuista. 

 
Lisätietoja nuorisokoordinaattorilta (Johanna Haarahiltunen, Puh 044 042 1150 / kesatyosetelit@vihti.fi) 
sekä nettisivulta www.vihti.fi/kesatyosetelit, josta löytyy myös ilmoittautumislomake. 
 
 
Vihdin kunta elinkeinopalvelut 
 
 
Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
yritysneuvoja  toimistosihteeri  
 


