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Helsingin seudun kauppakamari yritysten tukena kansainvälisissä rekrytoinneissa 
 
Helsingin seudun kauppakamari auttaa yrityksiä kansainväliseen työvoimaan ja työperäiseen 
maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Tehokkaat ja nopeat maahanmuuton palvelut ovat yksi tärkeä 
keino tukea työperäistä maahanmuuttoa. Tämä edellyttää International House Helsingin (IHH) kaltaisia 
palveluja, jotka parantavat yritysten valmiuksia palkata kansainvälistä työvoimaa ja lisäävät tietoisuutta 
kansainväliseen työvoimaan liittyvissä asioissa. 
 
Lisätietoja: Helsingin seudun kauppakamari yritysten tukena kansainvälisissä rekrytoinneissa | Helsingin 
seudun kauppakamari (chamber.fi) 
 
 
EU-maiden RRF-rahoitus tarjoaa kuumat vientimarkkinat 
 
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) avulla EU-maat investoivat 
ja uudistavat, mikä luo mahdollisuuksia vientiin. Elpymispaketin tarkoitus on lieventää 
koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä Euroopan talouksista ja 
yhteiskunnista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen. 
RRF-rahasta merkittävä osuus kohdennetaan vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen vauhdittamiseen. 
Team Finland -verkosto tukee suomalaisyrityksiä. Business Finlandin asiantuntijat EU-maissa tunnistavat 
RRF-markkinamahdollisuuksia.  
 
Lisätietoja: EU-maiden RRF-rahoitus tarjoaa kuumat vientimarkkinat - Business Finland 
 
 
Aluekehityksen kokonaisindeksissä Vihti sijoittui 19. koko mannersuomen 
pisteytyksessä (yhteensä 293 kuntaa) 
 
Mistä on kyse aluekehityksen kokonaisindeksissä? 

- Laajassa aluekehityksen tilannekuvaindeksissä on yhteensä 17 avainmuuttujaa 
- Avainmuuttujat ovat kuudelta eri osa-alueelta: työllisyys, talous, vetovoima, yritysdynamiikka, 

koulutus ja hyvinvointi 
- Indeksi on laskettu kaikille Manner-Suomen 293 kunnalle 
- Jokaisesta muuttujasta kunta voi saada 0-100 pistettä. 
- Kuntien kokonaispisteiden vaihteluväli voi olla periaatteessa 0-1700 pistettä, mutta käytännössä 

197-1595 pistettä vuoden 2020 indeksissä 
- Vihdin pistemäärä 1394 

 
 
Loman siirtyminen sairausloman vuoksi 
 
Lomakauden alkaessa on hyvä muistuttaa mieleen, miten loman siirtäminen tapahtuu, jos työntekijä 
sairastuu ennen loman alkamista tai loman aikana. 
Työnantajan kannattaa laatia kirjalliset ohjeet siitä, miten tulee toimia esimerkiksi siirtopyynnön ja 
lääkärintodistusten kanssa, jos työntekijä sairastuu loman yhteydessä. Myös omavastuupäivistä tulisi 



ohjeistaa perusasiat eli miten ja missä tilanteissa ne lasketaan ja että siirtopyyntö tulee tehdä viivytyksettä 
myös omavastuupäivien osalta. 
 
 Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ilman omavastuupäiviä, jos hän on vuosilomansa tai sen osan 
alkaessa työkyvytön. Vuosiloma alkaa työnantajan määräämänä tai yhdessä sovittuna päivänä. Jos 
työkyvyttömyys on alkanut ennen sitä, työntekijällä on oikeus pyytää vuosiloma siirrettäväksi ilman 
omavastuupäiviä siltä osin kuin se menee sairausloman kanssa päällekkäin. 
 
Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä 
on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät päivät.  
 
Lisätietoja: Loman siirtyminen sairausloman vuoksi | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi) 
 
 
Vihdin kunnan elinkeinopalvelut toivottavat Hyvää kesäkautta! 
 
Haluamme Vihdin kunnan elinkeinopalveluista toivottaa kaikille Oikein hyvää ja kaupallista kesää! 
 
 
Vihdin kunta elinkeinopalvelut 
 
 
Mika Partanen Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri  
 


