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KORONA
Business Finlandin ja ELY-keskuksen
kehittämistukien haku päättyy 8.6.
Hallitus kertoi tänään sopineensa yleisen kustannustuen ehdoista. Lakiesitys
annetaan eduskunnalle torstaina 4. kesäkuuta. Yleisen kustannustuen myötä
ELY-keskus ja Business Finland palaavat perustehtäviinsä. Niiden kautta
haettavien kehittämistukien viimeinen hakupäivä on 8. kesäkuuta kello
16.15.
Lisätietoja tästä

RAVITSEMUSYRITYKSILLE TUKEA
Suuri osa ravitsemisyrityksistä saa hyvitystä toiminnan rajoittamisesta ilman
hakemusta – tukea työllistämiseen voi hakea 5. kesäkuuta alkaen.
Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan
käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja
hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen
kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).
KEHA-keskus julkaisee verkkosivuillaan 5.6.2020 ohjeet yrityksille tuen ja
hyvityksen hakemisesta. Hakukanavat aukeavat 5.6.2020.
Yritysten, jotka saavat hyvitystä joukkomaksatuksella, ei tarvitse hakea sitä
erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen
perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys
joukkomaksatuksen piiriin.
Ohjeet ja haku Kehan sivuilla tästä
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NUORTEN KESÄTYÖSETELEITÄ MUUTAMA
KAPPALE JÄLJELLÄ!!
Ylivieskan kaupunki haluaa tukea ylivieskalaisia 15-17 -vuotiaita nuoria
kesätöiden saamisessa KESÄTYÖSETELIN avulla. Kesätyösetelin arvo on
370e ja sen avulla nuori voi hakea kesätöitä Ylivieskasta. Katso lisätiedot niin
nuorelle kuin työnantajallekin Ytekin sivuilta www.ytek.fi
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Alihankinta.info palveluntarjoajaksi WEBINAARI 10.6.2020 klo 9.00- 10.00
Alihankinta muuttuu, ja korona vauhdittaa muutosta.
Osa yrityksistä kuihtuu ja osa kasvaa. Ole siellä,
mistä uusia yhteistyökumppaneita etsitään!
Teollisuudessa korona ei vielä ole päässyt paljoa vaikuttamaan, mutta muutoksia on
odotettavissa myöhemmin syksyllä. Yrityksillä on tarve löytää lähempää uusia
alihankkijoita, joilla on oikeat palvelut. Tämä tuo myös isoja mahdollisuuksia.
Alihankinta.infossa ostajat hakevat juuri sopivia palveluita tarjoavia yrityksiä.
Kanta-Hämeessä yritysten kanssa kehitetystä ja pilotoidusta palvelusta kehitetään
alihankinnan vakiotyökalu, joka jo tunnetaan ja on käytössä haettaessa uusia
alihankkijoita. Portaalin tietoja päivitetään ja sitä kehitetään edelleen pitkäjänteisesti.
Portaalia hallinnoi Riihimäen Tilat ja Kehitys. Seutukaupunkien yritysverkostot hanke tukee palvelun laajenemista tarjoamalla teille ja muille yhteensä 90 kunnan
yrityksille palvelun ilmaiseksi vuoden 2022 loppuun asti.
Palvelusta viestitään laajasti, ja tärkeimpänä on viestiminen tilaajayrityksille.
Yhteistyötä tehdään muun muassa Teknologiateollisuuden kanssa.
Webinaarissa Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeen
projektiasiantuntijana toimiva Aila Ryhänen opastaa Alihankinta.info
hakupalveluun rekisteröittymisessä ja käyttöönotossa.
Liity webinaariin tästä Teams-linkistä ke 10.6. klo 10
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MAHDOLLISUUKSIA ALUEEN MIKROYRITTÄJILLE
Nyt jos koskaan kannattaa hakeutua mukaan mikroyrittäjien verkostoon.
Kaikille avoin mikroyrittäjien ydinryhmäilta ke 10.6 klo 18.00-19.30
etäyhteydellä.
Illan teemana on KEHITETÄÄN YHDESSÄ.
Alueellinen mikroyritysten ydinryhmä toimii aktiivisesti ja tapaamiset hoituvat
nyt etäyhteyksin. Saat mukanaolosta suoria hyötyjä:
• tsemppiä
• uusia yrittäjätuttuja
• vertaissparrausta
• mielenkiitoista tietoa
• kehittämisideoita
• osallistua nopeisiin kokeiluihin
KEHITETÄÄN YHDESSÄ -teemaa käsitellään monesta eri näkökulmasta.
Heidi Pasanen RieskaLeaderista kertoo lyhyesti millaista tukea yritykset voivat
saada yhteiseen kehittämiseen. Jaetaan toisillemme vinkkejä ja kokemuksia
yritysten yhteisistä hankkeista.
Linkki tapahtuman sivulle ja ilmoittautuminen tästä

DUUNITIE-HANKE KARTOITTAA KYSELYLLÄ YRITTÄJIEN
NÄKEMYSTÄ OSATYÖKYKYISTEN HENKILÖIDEN
PALKKAAMISESTA
Duunitie-hanke Oulun eteläisen alueella vuosina 2020 - 2022. Hanketta
rahoittavat ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY, Raudaskylän Kristillinen Opisto,
Nivala-Haapajärven seutukunta, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit sekä
Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä JEDU.
DUUNITIE-HANKE edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdessä paikallisen TE-hallinnon,
oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien toimijoiden
kanssa. Kohderyhmään kuuluvat sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyiset,
työkykyiset kehitysvammaiset, maahanmuuttajat sekä mielenterveys- tai
päihderiippuvuuksista kuntoutuneet työttömät työnhakijat.
Vastaaminen vie vain muutaman minuutin.
Vastaa kyselyyn tästä
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TEKNINEN MYYNTI,
asiakaspalvelu koulutus
Hanki lisää valmiuksia sesongin
työn hakuun!
Koulutus on tarkoitettu
asiakaspalvelu- ja myyntityöstä
kiinnostuneille sekä alalle soveltuville
työttömille tai työttömyysuhan
alaisille työntekijöille. Koulutuksen
jälkeen voi jatkaa liiketoiminnan perustutkinnon opiskelua.
Koulutus on maksuton!
Koulutuksen ajankohta: 1.9. - 20.11.2020 ja se toteutetaan päivä- ja
monimuoto-opiskeluna.
Haku tästä
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Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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