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UUSI TYÖNTEKIJÄ YTEKILLE
Ytek on osatoteuttajana Nuorista
tuotannollisia yrittäjiä i4.o:n aikakaudella hankkeessa, jossa luodaan uudenlainen
toimintamalli, jolla pyritään tukemaan
nuoria yrittäjyyteen.
Tavoitteena hankkeella on edistää
nuorten työllistymistä ja varmistaa
osaavien työntekijöiden saaminen alueen
yritysten käyttöön. Hanketta hallinnoi
Centria-ammattikorkeakoulu Oy.
Petri Sipilä on aloittanut hankkeessa
projektipäällikön tehtävät elokuun alussa.
Puolet työajastaan Petri toimii Ytekillä
yritysneuvojana.
Tervetuloa Petri!
Lue lisää
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YTEK JAKOI 40
KESÄTYÖSETELIÄ
Ylivieskan kaupunki tuki ylivieskalaisia 1517 -vuotiaita nuoria kesätyöpaikan
saamisessa kesällä 2020.
Kampanja käynnistyi rivakasti
toukokuussa ja reilussa viikossa
kesäsetelit olivat jo varattu. Näin ollen
tavoite 40 nuoren kesätyöllistymisestä
setelin avulla täyttyi!
Setelin suuruus on 370e, jonka Ytek
maksaa työnantajalle kesätyöntekijän työsopimusta ja palkkatositteita vastaan. Ytekin
nettisivujen kautta voi jättää palkkatositteita kesäsetelituen maksua varten.
Lue lisää

4H KESÄYRITYSSETELILLÄ 15
NUORTA YRITTÄJÄÄ
Ylivieskan 4H kurssitti keväällä 15
innokasta nuorta yrittäjää. Kesän aikana
nuoret työllistivät itsensä mm. erilaisissa
kotitalouksien ulko- ja sisätöissä:
lastenhoitoa, nurmikon leikkausta, atkapua, siivousta jne.
4H toiminnanjohtaja Maarit Rauhala tuki nuoria yrittäjiä eri tilanteissa.
Iso osa nuorista jatkaa yrittäjänä myös kesän jälkeenkin.
Ytek oli mukana tukemassa nuoria yrittäjiä kesäyrityssetelillä, jonka arvo oli 300e/nuori.
Sinustako 4H yrittäjä?
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YKSINYRITTÄJIEN
KORONATUKI YLIVIESKASSA
Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron
toimintatukea Ylivieskan kaupungilta
koronavirustilanteessa. Tuki myönnetään
yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta
johtuvien menojen kattamiseen.
Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen
yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa,
mukaan lukien freelanceryrittäjät. Avustuksen suurus 2000e on kaikille sama.
Tähän mennessä avustuksia on myönnetty 116 yritykseen.
Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020 - 31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Tuki
on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.
Haku www.ylivieska.fi
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YRITYSTUKEA
VALTIONKONTTORISTA
Hallitus on tehnyt linjauksen
kustannustuesta yrityksille, joiden
liikevaihto on pudonnut merkittävästi
koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti
sopeutettavia kustannuksia.
Lakiesityksen mukaan kustannustuen
tavoitteena on vähentää konkurssiin
ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä
taloudellista tuotantokapasiteettia.
Kustannustuen saaminen perustuu lakiin ja siihen liittyvään asetukseen. Laki
valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä ja se on tullut
voimaan 1.7.2020
Tuki on haettavana 7.7.-31.8.2020. Hakuaika päättyy 31.8. klo 16.15.
Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät
seuraavat ehdot:
Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Katso lista toimialoista, joihin tuki asetuksen
mukaan kohdistuu.
Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.
Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat saada tukea.
Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.
Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista.
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Uusi ajankohta!

Uusi ajankohta!

KASSAKONE KILISEMÄÄN SEMINAARI

MYYNNIN SUPER-päivä

Myymälämyynnin tehoilta

Jedun auditorio, Uusitie, Haapavesi

Ke 9.9.2020 klo 17:00-20:00

Kouluttajana Timo Rope, Rope Oy

Teknologiakylä Jedun auditorio, Uusitie,
Haapavesi.
Kouluttajana Timo Rope, Rope Oy
Tässä tiiviissä illassa Timo Rope käy
havainnollisesti läpi kaikki keskeiset
myymälän myyntiin liittyvät tulostekijät.
Timo konkreettinen ja käytäntöön vievä
ote antaa jokaiselle osallistujalle

To 10.9. klo 8:00-16:00 Teknologiakylä

Tämä on tilaisuus, josta yrittäjän tai sen
myyjän ei yksinkertaisesti kannata jäädä
pois. Koulutuksessa käydään läpi myynnin
avaintekijöitä konkreettisella ja
käytännönläheisellä otteella. Keskustelun
kautta osallistuja saavat toimivia
ratkaisuja oman yritystensä myynnin
polttaviin kysymyksiin.

roppakaupalla omaan myymälään mukaan

Koulutus on maksuton. Osallistuminen

vietäviä tuloskeinoja hyödynnettäväksi.

kerryttää yrityksen vähämerkityksistä

Koulutus on maksuton. Osallistuminen

valtiontukea eli ns. de minimis -tukea.

kerryttää yrityksen vähämerkityksistä

Ilmoittautuminen 26.8.2020 mennessä

valtiontukea eli ns. de minimis -tukea.

janne.laitinen@siikalatva.fi

Ilmoittautuminen 26.8.2020 mennessä

Virtuklubi-hanke

janne.laitinen@siikalatva.fi

Haapaveden-Siikalatvan seudun

Virtuklubi-hanke
Haapaveden-Siikalatvan seudun

kuntayhtymä
Liity mukaan 26.8. mennessä

kuntayhtymä
Liity mukaan 26.8. mennessä
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Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
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