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Rahoitusta haussa pk-yrityksille ravinteiden kierrätyksen investointeihin 
 
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätys- ja 
hiilensidontainvestointeihin. Kokeiluohjelman tavoitteena on tukea ravinteiden kierrätykseen liittyvien 
uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönotto. 
Tuki on suunnattu pk-yrityksille. Tuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista on pienyrityksille 55 % ja 
keskisuurille 45 %. Haku on valtakunnallinen ja kuluva valintajakso päättyy 31.3.2022. 
 
Lisätietoa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 - ely - ELY-keskus 
 
 
Uusi tietomurto-opas organisaatioille 
 
Yritykset, yhteisöt ja muut organisaatiot saavat oppaasta tietoa, kuinka toimia, jos epäilevät 
organisaationsa joutuneen tietomurron uhriksi tai jos organisaation hallussa olevia, salassa pidettäviä 
tietoja on vuotanut julkisuuteen. 
Uusi tietomurto-opas organisaatioille julkaistu | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)  
 
 
Koulutuksia tarjolla yrittäjille  
 
Tutustu Länsi-Uudenmaan Palvelutarjotin www.palvelutarjotinlu.fi koulutuksiin yrittäjille 
 
 
Vähähiilinen rakennettu ympäristö – innovaatiorahoitushaku, hae viim. 31.3.2022 
 
Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien 
teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä 
tuottavuutta. Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, 
uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin 
ratkaisuihin. Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 31.3.2022 
 
Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatiorahoitushaku - Business Finland 
 
Kasvuyritysten vihreä siirtymä - innovaatiorahoitushaku 
 
Haku kohdistetaan startup- ja pk-yrityksille, jotka luovat ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi ja 
joilla on kykyä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Haku liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan 
(Recovery and Resilience Facility, RRF). 
 
Kasvuyritysten vihreä siirtymä: innovaatiorahoitushaku - Business Finland 
 
 



Yrittäjyys kiinnostaa, Vihtiin perustettiin ennätysmäärä yrityksiä vuonna 2021 
 
Yrittäjyys kiinnostaa ja yrityksiä onkin perustettu Vihtiin vuonna 2021 yhteensä 229 yritystä. Aikaisempina 
vuosina perustettujen yritysten määrä on jäänyt alle 200 kpl, joten kasvu tältä osin on merkittävää. 
 
Tutustu paikallisiin yrityksiin Vihdin kunnan tarjoamasta yritys- ja palveluhakemistosta, etsimällä sitä kautta 
mm. mahdollisia asiakkaita, toimittajia tai yhteistyökumppaneita. https://vihti.yrityshakemistot.fi/ 
 
Mikäli oma yrityksesi ei näy yritys- ja palveluhakemistossa tai tiedoissa on virheitä, ole yhteydessä Vihdin 
kunnan elinkeinopalveluihin. Elinkeinopäällikkö Mika Partanen tai Yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgren 
 
 
Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta tulossa uusi hakukierros 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee uutta kustannustuen ja sulkemiskorvauksen hakukierrosta joka 
koskisi tukikautta 1.12.2021 – 28.2.2022. Vertailukausi on myös muuttumassa tämän hakukierroksen osalta 
sekä omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. 
 
Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros - Työ- ja elinkeinoministeriön 
verkkopalvelu (tem.fi) 
 
 
Kiinnostaako yrityksen kasvu – hae mukaan Kasvupolku® sparrausohjelmiin 
 
Sparrauksessa yritykset saavat apua muun muassa koronapandemiasta selviämiseen, rahoitusosaamisen 
kartuttamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Sparraus on maksutonta kaikille mukaan valituille 
yrityksille. 
Hakuaika Keski-Uudenmaan ja Pääkaupunkiseudun Kasvupolulle® on 14.2.–20.3.2021. Lisätietoja ja 
hakemuslomakkeen voi täyttää Kasvu Openin verkkosivuilla. 
 
 
Ajankohtaista energiatietoa yrityksille – useita webinaareja tarjolla 
 
Alueelliset energianeuvojat järjestävät maaliskuussa yrityksille ajankohtaisia aamukahveja energia-asioiden 
parissa. Aamukahvit järjestetään osana Energiaviraston rahoittamaa Alueellista energianeuvontaa ja ovat 
maksuttomia. Mukana on myös vierailevia asiantuntijoita. Tervetuloa! 
 
Varaa siis maaliskuun torstaiaamuista hetki aikaa kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan tapahtumiin 
osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/ajankohtaista_energiatietoa_yrityksille.  
 
 
Korjaa mahdolliset virheet tulorekisteri-ilmoituksilla mahdollisimman pian 
 
Verohallinto muistuttaa että mikäli yritykselläsi on aihetta tehdä korjauksia vuoden 2021 tulorekisteri-
ilmoituksille, tee korjaukset mahdollisimman pian. Viimeistään 14.3. tehdyt korjaukset ehtivät ajoissa 
palkansaajien esitäytetyille veroilmoituksille. 
 
Lisätietoja Työnantaja: korjaa virheet tulorekisteri-ilmoituksilla mahdollisimman pian - vero.fi 
 
 
Vihdin kunta elinkeinopalvelut 
 
 
Mika Partanen Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri  
 


