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Sulkemiskorvausta haettavissa 22.3. – 20.4.2022 klo 16.15. saakka 
 
Sulkemiskorvaus on tarkoitettu korvaukseksi yrityksille, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja 
koronapandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä, sekä yleisötilaisuuden kieltämisestä tai sen 
merkittävästä rajoittamisesta. Korvaus koskee aikavälille 21.12.2021-28.2.2022 määrättyjä sulkuja tai 
yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja. 
 
Lisätietoa https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#tietoa-
sulkemiskorvauksesta_kenelle-sulkemiskorvaus-on-tarkoitettu 
 
 
Koulutuksia tarjolla yrittäjille  
 
Tutustu Länsi-Uudenmaan Palvelutarjotin www.palvelutarjotinlu.fi koulutuksiin yrittäjille 
 
 
Leader ryhmä ykkösakseli järjestää webinaareja – millainen on hyvä tulevaisuus 
alueellamme 
 
Alueemme (Vihti, Lohja, Karkkila ja Salo) leader ryhmä- Ykkösakseli ry, järjestää huhtikuussa webinaareja, 
joissa pohditaan yhdessä konkreettisia toimenpiteitä ja kehittämisideoita hyvän tulevaisuuden 
rakentamiseen. Ensimmäinen webinaari on suunnattu yrityksille ja järjestetään torstaina 7.4.2022. 
 
Tule keskustelemaan, millainen on hyvä tulevaisuus toiminta-alueellamme! 
 
Webinaarit toteutetaan etänä Zoom-sovelluksella. Webinaarit alkavat kello 17.30 ja kestävät kaksi tuntia. 
Webinaarien fasilitaattoreina toimivat Tiina Lakkaneva Majacca Oy:stä ja Seija Kiiskilä Futures Garden 
Oy:stä. 
 
Siirry ilmoittautumaan webinaareihin tästä. Ilmoittaudu viimeistään 5.4.2022 
 
Millainen on hyvä tulevaisuus Ykkösakselin alueella? - Leader Ykkösakseli (ykkosakseli.fi) 
 
 
Työntekijämäärään sidottuja velvollisuuksia työnantajalle 
 

Työlainsäädännöstä löytyy useita työntekijämäärään sidottuja velvollisuuksia. Kun työpaikalla työskentelee 
vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden pitää valita työsuojeluvaltuutettu ja kaksi 
varavaltuutettua. Työnantajan täytyy tarvittaessa antaa tietoa tästä työntekijöiden oikeudesta. 
Työsuojelutoimikunta pitää olla, kun työntekijöitä on vähintään 20. 

Yhteistoimintalakia sovelletaan, kun yrityksessä tai yhteisössä on vähintään 20 työntekijää. 
Yhteistoimintalaissa on tiettyjä 20–29 työntekijän työnantajia koskevia poikkeussäännöksiä. 



Kun työntekijöitä on vähintään 30, työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Vähintään 30 työntekijän työnantajalla on tietyin edellytyksin velvollisuus 
tarjota irtisanotuille työntekijöille työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta sekä 
työterveyshuoltoa kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. 

Yhteistoimintalaista löytyvät hallintoedustusta koskevat säännökset koskevat työnantajaa, jolla on 
vähintään 150 työntekijää. 
 
Lisätietoja https://tem.fi/tyolainsaadanto 
 
 
Yrittäjä ota selvää mitä vähennyksiä saat vähentää verotuksessa 
 
Vähennyskelpoisilla kuluilla verotuksessa voi saavuttaa merkittävän taloudellisen hyödyn. Yrityksen / 
yrittäjän kannattaakin olla perillä, mitä kuluja saa vähentää verotuksessa. Miten paljon yrityksen 
verotuksessa saa vähentää esimerkiksi työhuone- tai vaikkapa työmatkakuluja?  
 
Työhuonekulujen osalta on kaksi erilaista mahdollisuutta, verottajan kaavamainen työhuonevähennys tai 
todellisten kulujen mukaan tehtävä vähennys. Työmatkakulujen osalta on syytä tarkasti dokumentoida 
matkojen syyt sekä niiden liittyminen elinkeinotoimintaan. Työmatkakulujen osalta voi olla mahdollista 
hakea sekä ajoneuvokuluista vähennystä että päivärahoja, mikäli ehdot täyttyvät 
 
Näistä kannattaa keskustella oman kirjanpitäjän kanssa, mitä vähennyksiä on mahdollista hakea. 
 
Matkakulut - vero.fi 
Työtila - vero.fi 
Kilometrikorvaus ja päiväraha - vero.fi 
 
 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 yritysrahoitushaku 
 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelman ensimmäinen yritysrahoitushaku on avautunut 14.3.2022 
 
Ohjelmakauden 2021–2027 rahoitushauista ensimmäisenä avataan ELY-keskusten haut yritysten 
kehittämisavustuksiin. Ensimmäisessä haussa haettavana on erityistavoite Pk-yritysten kasvun ja 
kilpailukyvyn parantaminen. 

Yritykset voivat hakea harkinnanvaraista avustusta investointi- ja kehittämistoimenpiteisiin, jotka 
kohdistuvat esimerkiksi 

 yrityksen liiketoimintaosaamisen,  
 kansainvälistymisen,  
 tuotteiden,  
 palvelujen ja  
 tuotantomenetelmien kehittämistä,  
 hankkeiden valmistelua sekä  
 muuta niihin rinnastettavaa merkittävää yritystoiminnan kehittämistä.  

Tutustu yrityksen kehittämisavustuksen tarkempiin maakuntakohtaisiin kriteereihin ja haettavissa olevaan 
rahoitukseen:  Etelä-Suomen yritysrahoitusstrategia 2022 (rakennerahastot.fi) 
 
Hakuilmoitukset: EURA 2021: Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku Uusimaa / Ansökan om 
utvecklingsunderstöd för företag (ERUF) i Nyland 
 
 



Tarjolla asiantuntijatiimin tukea yritysten kehittämistyöhön  – hae mukaan 
11.4.2022 mennessä maksuttomaan Digi+Hiiletön-hankkeeseen 
 
Uudenmaan alueen matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan pk-yrityksillä on nyt mahdollisuus saada 
asiantuntijatiimin tukea oman toiminnan kehittämistyöhön. Teemoina ovat digitaaliset ratkaisut, 
vastuullisuus, hiilineutraalisuus ja kestävä matkailu. Yhdessä Haaga-Helian asiantuntijatiimin kanssa 
käydään läpi mm. mitä konkreettista kehittämistä yrityksessäsi voisi teemoihin liittyen tehdä sekä 
käynnistetään kehittämistyötä. 
 
Lue lisää ja hae mukaan 11.4. mennessä: Digi+Hiiletön: tukea matkalla kohti vihreämpiä ratkaisuja | 
Haaga-Helia 
 
 
Yritysrahoituksen hakuinfo 6.4. klo 12.30 – 14.00 
 
Etelä-Suomen yritysrahoituksen hakuinfo järjestetään 6.4. klo 12:30-14:00. 
Info painottuu Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelmaan. Lisäksi siinä esitellään 
myös kansalliseen rahoitukseen liittyviä mahdollisuuksia (mm. yrityksen kehittämispalvelut, kasvun 
kiihdyttämisohjelma). 
 
Ilmoittaudu/rekisteröidy mukaan: Hakuinfo pk-yrityksille Etelä-Suomessa 6.4. klo 12.30-14.00 | 
Rakennerahastot 
 
 
Vihdin kunta elinkeinopalvelut 
 
 
Mika Partanen Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri  
 


