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Yrittäjä hyödynnä Vihdin tapahtumat omassa toiminnassasi 
 
Vihdissä vietetään tänä vuonna tapahtumarikasta kesää. Tapahtumat houkuttelevat matkailijoita ja 
vilkastuttavat katukuvaa, onkin siis hyvä pohtia, pystyisitkö hyödyntämään omassa markkinoinnissasi sekä 
toiminnassasi tulevia tapahtumia?  
Pystytkö tai olisiko tarvetta huomioida tapahtuma esimerkiksi aukioloajoissa?  
Mitä yrityksenne voisi tarjota tapahtumakävijöille ennen, jälkeen tai tapahtuman aikana? 
Esimerkiksi vinkkaamalla yhteistyökumppaneillesi / asiakkaillesi Vihdin tapahtumista tai luomalla tuotteita / 
palveluita tapahtumien yhteyteen 
 
Tässä listaa tapahtumista joita tällä hetkellä on tiedossa: 

- 11.6.2022 Avoimet kylät  
- 18.6.2022 Lasten superlauantai  
- 2.-3.7.2022 Vihti Race  
- 15.-16.7.2022 Hiidenkirnu Festival  
- 15.-17.7.2022 Ilmailutapahtuma ”Experimental Fly In Nummela”  
- 6.8.2022 Leijat Nummelan Yllä  
- 20.8.2022 Wuosisatamarkkinat  

 
 
Lakiesitys kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta lausuntokierrokselle 
 
Kuljetusalan yritysten polttoainetuen tavoitteena on alan yritysten taloudellisen aseman parantaminen 
kassa- ja likviditeettikriisin helpottamiseksi samoin kuin mahdollisten konkurssien estäminen. 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut polttoaineiden maailmanlaajuisen hinnannousun. Suomessa 
tästä kärsivät erityisesti kuljetusalan yritykset, joiden tuotantokustannuksista polttoaineet muodostavat 
huomattavan osan.  
Tavoiteaikataulu hallituksen käsittelyyn on touko-kesäkuun vaihde. Tuen haku käynnistyisi Valtiokonttorissa 
marraskuussa 2022 ja jatkuisi koko kuukauden. 
 
Lisätietoja: Lakiesitys kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta lausuntokierrokselle - Työ- ja 
elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) 
 
 
Koulutuksia tarjolla yrittäjille  
 
Tutustu Länsi-Uudenmaan Palvelutarjotin www.palvelutarjotinlu.fi koulutuksiin yrittäjille 
 
 
 
 
 



Lomarahan vaihtaminen vapaaksi 
 
Laista ei löydy säännöksiä lomarahan maksuedellytyksistä tai siitä, miten lomaraha voidaan vaihtaa 
vapaaksi. Työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, jos ei 
työehtosopimus sitä estä.  
 
Työnantaja ei voi määrätä työntekijöitä pitämään lomarahaa vapaana, eivätkä työntekijät voi vaatia, että 
heidän on saatava vaihtaa lomaraha vapaaksi. 
 
Jos työnantaja sallii lomarahan vaihtamisen vapaaksi, sen on aiheellista määritellä etukäteen selkeästi 
lomarahavaihdon pelisäännöt. Työnantajan kannattaa linjata etukäteen, millä aikavälillä lomarahavapaa on 
pidettävä – täytyykö se pitää esimerkiksi syyskuun vai seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.  
 
Lisätietoja: Viikon kysymys: lomarahan vaihtaminen vapaaksi | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi) 
 
 
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeutta koskevat muutokset 
 
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, 
työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta (tutkija- ja opiskelijalaki) 
astui voimaan 15.4.2022. 
Jos työnantaja palkkaa kolmannen maan kansalaisen esimerkiksi kesätyöntekijäksi tai työskentelemään 
opintojen ohella ja tällä on opiskelijan oleskelulupa, työnteko-oikeus ei ole täysin rajoituksetonta. Lain 
tultua voimaan kolmannen maan kansalaisella, jolla on joko kansallinen tai direktiivin mukainen opiskelijan 
oleskelulupa, on työnteko-oikeus ilman ajallisia rajoitteita, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua 
tai opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä ansiotyönä. Hän voi tehdä myös muuta työtä, mutta muun 
työn määrä on rajoitettu kalenterivuoden aikana keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Työn määrä voi joinakin 
viikkoina ylittää 30 tuntia, mutta sen tulee tasoittua kalenterivuoden aikana keskimäärin 30 tuntiin viikossa. 
 
Lisätietoa Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeutta koskevat muutokset | Helsingin seudun 
kauppakamari (chamber.fi) 
 
 
Muutoksia kuluttajansuojalakiin – mitä tulee tietää? 
 
Kuluttajamyyntiä tekevien yritysten on jälleen syytä valmistautua, kun niin sanottu Omnibus-direktiivi 
(2019/2161/EU,) tuo muutoksia kuluttajansuojaan. 

- Tavaroiden alemarkkinoinnissa tulee ilmoittaa hinnan lisäksi myös alin hinta, jolla tavaraa on 
markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.  

- Yritys voi tietyin edellytyksin joutua korvaamaan kuluttajalle aiheutuneet sopimattomasta 
markkinoinnista aiheutuneet kulut. Tällaisia voivat olla esimerkiksi matkakulut tilanteessa jossa 
kuluttaja saapuu liikkeeseen mainostetun tuotteen vuoksi mutta liikkeessä käykin ilmi, ettei 
tuotetta olekaan saatavilla. 

- Jos yritys pitää esillä asiakkaiden antamia arvosteluja, niin yrityksellä on velvollisuus antaa 
kuluttajalle tieto siitä, onko elinkeinonharjoittaja varmistanut arvostelujen olevan peräisin 
kuluttajilta, jotka ovat tosiasiassa ostaneet hyödykkeen tai käyttäneet sitä. 

- Kotimyyntisopimusten peruuttamisoikeus laajentuu (mukaan myös ns. mittatilaustuotteet) 
- Markkinapaikan tarjoajan on annettava kuluttajalle tieto siitä, onko hyödykkeen tarjoava kolmas 

taho elinkeinonharjoittaja vai muu taho. 
- Puhelinmyynnin osalta elinkeinonharjoittajan on puhelun jälkeen toimitettava tekemänsä tarjous 

kuluttajalle pysyvällä tavalla. Mikäli kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen pysyvällä tavalla 
hyväksy elinkeinonharjoittajan toimittamaa tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa 

 
Lisätietoja Muutoksia kuluttajansuojalakiin – mitä tulee tietää? | Helsingin seudun kauppakamari 
(chamber.fi) 
 



Verohallintoa voi pyytää marjatiloille töihin tulevien ulkomaalaisryhmien asioinnin 
helpottamiseksi 
 
Verohallinon virkailija voi asiakkaiden pyynnöstä saapua paikan päälle suuria ulkomaalaisryhmiä 
työllistäville marjatiloille, jotta ulkomaalainen työntekijä saa Verohallinnosta henkilötunnuksen verotusta 
varten. Tällöin työntekijöiden ei tarvitse asioida verotoimistossa. 
 
Lisätietoja Kausityöntekijä - vero.fi 
 
 
Vientiyrityksen viisi tärkeää online -palvelua 
 
Kun mietit viennin avaamista tai laajentamista uusille markkinoille, matkassa on huomioitava monta asiaa. 
Team Finland –verkosto tarjoaa viisi hyvää verkkopalvelua, joista yritys saa eväitä maailmalle menoon. 

- Team Finland Market Opportunities, verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä löytämään parhaat 
mahdollisuudet liiketoiminnalle Explore Market Opportunities - Market Opportunities 

- Maaluokituskartta, Viennin kohdemaan taloudellisen ja poliittisen tilanteen tunteminen on tärkeää 
vientikaupan onnistumiselle ja vaikuttaa rahoitukseen. Maaluokitukset | Finnvera 

- Ulkomaankauppa ja maatieto – palvelukokonaisuus, Viennin maatieto sisältää tiedot lähes 200 
maan vaadittavista vientiasiakirjoista, vientirajoituksista ja pakotteista, EU:n solmimista 
vapaakauppasopimuksista ja niihin liittyvistä alkuperäselvityksistä, tuotekohtaisista 
todistusvaatimuksista sekä pakkaus- ja merkintämääräyksistä. KauppakamariTieto: 
Ulkomaankauppa & Maatieto – KauppakamariKauppa 

- Vientiasiakirjat.fi, Tämän valtakunnallisen kauppakamarien tarjoaman maksullisen palvelun kautta 
voi hakea Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia ja vahvistuksia ulkomaankaupan asiakirjoille 
kuten myyntilaskuille. Vientiasiakirjat.fi 

- Ulkomaankaupan asiakirjat Helsingin seudun kauppakamarista.  Ulkomaankaupan asiakirjat | 
Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi) 

 
Lisätietoja: Vientiyrityksen viisi tärkeää online-palvelua | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi) 
 
 
Tuettuja lomia haettavissa yrittäjille / yrittäjäperheille 
 
Yrittäjien on mahdollista hakea tuettuja lomia itselleen tai koko perheelle. Lomien omavastuuosuus on 
aikuiselta 20 €/vrk. Lomalla on täysihoito. Lomia on haettavissa erikseen työikäisille yrittäjille, johon yrittäjä 
voi hakea yksin tai yhdessä puolison kanssa, tai yrittäjäperheille. Haku lomajaksoille päättyy aina 3 kk ennen 
loman alkamispäivää.  
 
Lisätietoja sekä haut lomiin Lomia yrittäjille ja maatalousyrittäjille - Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto 
(mtlh.fi) 
 
 
Vihdin kunta elinkeinopalvelut 
 
 
Mika Partanen Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri  
 


