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Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa palkattaessa
Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista. Työnantajan on varmistauduttava siitä, että
palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai
että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Varmistautumisvelvollisuus on voimassa koko työsuhteen ajan.
Jos työnantaja palkkaa muun kuin EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen tai tämän
perheenjäsenen, on viivytyksettä toimitettava TE-toimistolle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista ja
vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja työehtosopimuksen mukaiset.
Lisätietoa Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa palkattaessa | Helsingin seudun kauppakamari
(chamber.fi)

Koulutuksia tarjolla yrittäjille
Tutustu Länsi-Uudenmaan Palvelutarjotin www.palvelutarjotinlu.fi koulutuksiin yrittäjille

Yrittäjän talousapu
Yrittäjän talousapu on valtakunnallinen palvelu, joka tarjoaa apua ja neuvontaa talous- ja
maksuvaikeuksissa oleville pk-yrittäjille ja yrityksille. Palvelu koostuu valtakunnallisesta puhelin- ja
verkkopalvelusta ja niitä tukevista alueellisista palveluista. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut ja
kokeneet asiantuntijat ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.
Ole yhteydessä, mikäli
- Olet huolissasi yrityksesi kannattavuudesta
- Et pysty maksamaan itsellesi palkkaa
- Huomaat laskujen kasautuvan
- Et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
- Et tiedä mitä tehdä, kun työt tai myynti ovat vähentyneet
- Tunnet että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin ja oma jaksamisesi huolettaa
Lisätietoja https://www.ely-keskus.fi/web/yrittajan-talousapu/etusivu

Yritysten kustannustuen 6. hakukierros 26.4. – 31.5.2022 klo 16.15.
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 25%
vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.
Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021 – 28.2.2022.
Kustannustuki haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.
Huom! Erityisesti 1.12.2019 jälkeen perustettujen yritysten vertailukautta on muutettu
Lisätietoa ja hakemus https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/

Palkkaa asiantuntija avuksi kansainvälistymiseen
Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata kansainvälisen osaajan tuomaan uutta tietoa ja osaamista
kohdemarkkinasta ja edistämään yrityksesi liiketoimintaa uudella markkinalla.
Talent Explorer -rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. Voit palkata rahoituksen
avulla asiantuntijan edistämään yrityksesi kansainvälistymistä. Asiantuntijan pitää työskennellä Suomesta
käsin ja hänellä pitää olla kansainvälistä osaamista tai tavoittelemasi kohdemarkkinan tuntemusta.
Business Finlandin myöntämän Talent Explorer -rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa, joka olisi
50 % palkattavan asiantuntijan kustannuksista, eli palkkakustannuksista sivukuluineen sekä mahdollisista
matkakuluista enintään 12 kuukauden ajan, eli projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa.
Lisätietoa Talent Explorer - Business Finland

Sähköautojen latauspisteet ovat ajankohtainen asia myös yrityksille
Sähköautot tekevät tuloaan ja samoin myös sähköautojen latauspisteitäkin tullaan tarvitsemaan
enenevässä määrin. Oletko työnantajana harkinnut sähköautojen latauspisteiden asettamista
työntekijöiden käyttöön? Oletko kiinteistön omistajana huomioinut lainsäädännön aiheuttavan velvoitteen
sähköautojenlatauspisteisiin liittyen?
Laki on velvoittamassa latauspisteiden asentamiseen
Marraskuussa 2020 voimaan astunut laki sähköautojen latauspisteiden asentamisesta edellyttää keväästä
2021 alkaen latauspistevalmiuden asentamista sekä uusiin pysäköintialueisiin, mutta myös korjattaviin
pysäköintialueisiin.
Laki velvoittaa myöskin jo olemassa olevia, ei-asuinkäytössä olevia rakennuksia, joissa on yli 20
pysäköintipaikkaa, kuten esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, sairaaloita ja muita julkisia rakennuksia.
Tällaisissa kohteissa latausvalmius tulee asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista, sekä vähintään yksi
latauspiste vuoden 2024 loppuun mennessä. Latauspistevalmiuden mahdollistaminen tarkoittaa
käytännössä pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa sähköauton
latauspiste myöhemmin.
Työnantaja voi hae tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamiselle
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), myöntää sähköautojen latauspisteavustusta työpaikoille.
Avustus on tarkoitettu pääasiassa työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen sähköautojen latauspisteiden
hankintaan. Hakijana voi olla työnantaja, työssäkäyntirakennuksen tai -kiinteistön omistava yhteisö tai
henkilö. Kaupalliset pysäköintiyhtiöt eivät kuulu avustuksen piiriin.
Huom. Jos latauspisteiden hankinta tehdään lain 733/2020 ehtojen täyttämiseksi, ei avustusta myönnetä
lain määräämään osaan hankinnasta.
Katso tarkemmat ehdot ja hae tukea ARA:n sivuilta (Ara > Sähköautojen latauspisteavustus työpaikoille).

Vuoden Pikkuyritys- palkinto Vihtiin!
Ojakkalan koulun Venla Soininen ja Matilda Seppä ovat voittaneet valtakunnallisen Vuoden Pikkuyrittäjät kilpailun Fimovm-yrityksellään!
Vuoden paras pikkuyritys 2022 -tittelillä palkittu Fimovm valmistaa itse tehtyjä pinnejä, korvakoruja,
avainnauhoja ja avaimenperiä. Voitto irtosi 27.4.2022 Helsingin Triplassa järjestetyssä myyntitapahtumassa,
viiden finalistin joukosta. Tuomaristossa istuivat HS Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman, Rabbit Filmsin
ja Duudsonien perustaja Jarno Laasala, yrittäjä Jaajo Linnonmaa sekä Kouvolan lakritsin lakutehtailija Timo
Nisula.

Pikkuyrittäjät on Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatusohjelma 4.‒6.-luokkalaisille. Ohjelmassa lapset
ideoivat itse yrityksensä sekä oppivat käytännön kautta yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja. Tänä vuonna
Pikkuyrittäjät-ohjelmassa on mukana yli 10 000 lasta eri puolelta Suomea.
Käy laittamassa voitokas Pikkuyritys seurantaan Instagramissa ‒ löydät sen nimellä @Fimovm!
Vihdin kunta ja elinkeinopalvelut onnittelevat Pikkuyrittäjiä voitokkaasta ideasta
Lisätietoja https://pikkuyrittajat.fi/

Yrityskummilta apua kehittämiseen
Yrittäjälle on tarjolla maksutonta sparrausta myös yrityskummit järjestön kautta. Voit hakea itsellesi
yrityskummia, jonka kanssa keskustella yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä. Viime vuonna yli 500
yrittäjää sai mentorointiapua yrityskummilta.
Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva
valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti
Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.
Lisätietoja https://www.yrityskummit.fi/fi/lansi-uusimaa
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