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TOINEN KUSTANNUSTUKI
Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 30% COVID-19 pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kuluja tukikaudella 1.6.2020 31.10.2020 verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon.
Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 26. helmikuuta 2021 asti.
Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka täyttävät kriteerit. Jos yritys ei
kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja
liikevaihdon lasku koronan takia.
Listattujen toimialojen yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja.
Kustannustukea voi saada joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin sekä palkkoihin
tulorekisterin tietojen mukaan. Tukeen oikeuttaviin palkkakustannuksiin hyväksytään
myös toiminimiyrittäjien palkat. Tuen hakemisen kriteerinä ei enää ole vertailukauden
liikevaihtovaatimusta, kuten ensimmäisen kustannustuen kohdalla.
Toimialat on määritelty Verohallinnon arvonlisäverotietojen perusteella.
Kustannustukea ei kuitenkaan voida myöntää maatalouden alkutuotannon,
kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä
valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.
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Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.

Miten haetaan?
Ennen hakemista kannattaa varmistaa, että kaikki hakemuksen täyttämiseen
vaadittavat tiedot ovat saatavilla. LÄHTÖKOHTAISESTI LIITTEITÄ EI TARVITA!

Valtiokonttorin tiedotteen mukaan näitä tietoja ovat:
• Tuki- ja vertailukuukausien myynnin tiedot kuukausitasolla, ellei tietoja ole ilmoitettu
Verohallinnolle kuukausittaisella ALV-ilmoituksella
• Joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot tukikuukausilta kuukausittain
• Tiedot muualta saaduista koronapandemiaan liittyvistä vakuutuskorvauksista ja tuista
Valtiokonttori saa yrityksen muut talous- ja palkkatiedot Verohallinnolta ja
tulorekisteristä.
Valtiokonttorin verkkosivuilta löytyy laskuri, jonka avulla voi arvioida, onko yritys
oikeutettu tukeen. Laskuri on suuntaa antava, eikä sen ilmoittama tulos ole virallinen
päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä
asiointikanavassa.
Hae tukea sähköisessä asiointipalvelussa
Lisätiedot:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Yrittäjät
Valtiokonttori
Apua saat näistä kanavista:
Valtiokonttorin puhelinpalvelu arkisin 9-15 Puh: 0295 50 3050
Ytek:
Sampo Siik 040 682 2190
Jukka Saarela 040 672 4900
Petri Sipilä 040 5794 435
Maria Rautionaho 040 6329 606
www.ytek.fi
Valtiokonttorin Usein kysytyt kysymykset
Kustannustukilaskuri
Täältä saat apua hakemuksen täyttämiseen
Video-ohje hakemuksen täyttämiseen

MOTIMESSUT - Rekrytointija koulutusmessut
virtuaalisesti
To 11.2.2021 klo 12-17
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Motimessut on ensimmäinen alueella
tuotettu virtuaalimessutapahtuma.
Messut on suunnattu työnhakijoille,
koululaisille ja opiskelijoille sekä muille
uutta suuntaa etsiville.
Motimessuilla tuodaan esille
monipuolisesti alueen työ- ja
opiskelumahdollisuuksia.
Näytteilleasettajiksi voivat tulla yritysten
ja oppilaitosten lisäksi myös hankkeet,
kunnat ja muut organisaatiot.
Motimessuille osallistuminen on helppoa.
Messuilla pääset verkostoitumaan ja saat
toiminnallesi uudenlaista näkyvyyttä.
Pääset kokeilemaan turvallisesti
virtuaalitapahtumaan osallistumista.
Näytteilleasettajille on tarjolla valmennusta sekä tukea esittelymateriaalin
tuottamiseen ja saat asiantuntijoiden kanssa yhdessä toteutetun materiaalin omaan
käyttöösi.
Maksuttomat valmennukset
19.1. klo 13-15 Rekrytoinnin tärpit tapahtumissa
21.1. klo 13-15 Yritysvideo rekrytoinnin välineenä, osa 1
26.1. klo 13-15 Yritysvideo rekrytoinnin välineenä, osa 2
Hinnat näytteilleasettajille:
Alle 10 työntekijän yritys, yleishyödyllinen yhdistys 50 € + alv.
yli 10 työntekijän yritys, hankkeet ja oppilaitokset 100 € + alv.
Motimessut järjestetään Liveto –alustalla. Voit käydä tutustumassa alustaan ja
messujen ilmeeseen täältä. Näytteilleasettajana saat messuilta oman virtuaalisen
näyttelyalueen, jonne voit tehdä lyhyen esittelyn organisaatiostasi. Omaa toimintaansa
on mahdollista esitellä myös videon avulla. Virtuaalimessuilla pääsee lisäksi
chattailemaan osallistujien kanssa.
Näytteilleasettajien sitovat ilmoittautumiset 15.1.2021 mennessä
osoitteeseen motimessut@sievi.fi
Lisätietoja: p. 044 4883 323, motimessut@sievi.fi
Valmennuksiin liittyvissä kysymyksissä, olkaa yhteydessä mari.murto@centria.fi

Tapahtumaa on järjestämässä Sievin kunta, MyWay2-hanke, RKO
työllisyyspalvelut, Tavoitteena työ-hanke, Sievin teollisuuspuisto, Kohtaahanke ja Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella-hanke.
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Tule mukaan kannustamaan
nuoria yrittäjyyteen
Kannusta nuoria yrittäjyyteen, jaa
osaamista ja hanki samalla yrityksellesi
kilpailuetua uusien teknologioiden avulla.
Vastaamalla tähän alueen alihankintatarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia
kartoittavaan kyselyyn, otat askeleen kohti i4.0 aikakautta.
Kyselyyn vastanneet saavat kutsun tuleviin uusien teknologioiden työpajoihin ja
pääsevät samalla verkostoitumaan alueen asiantuntijoiden ja tulevaisuuden tekijöiden
kanssa.
Vastaaminen ei sido sinua mihinkään. Kyselyyn vastaaminen vie n. 10 min
Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevasta linkistä!
Vastausaikaa on 15.1.2021 klo 16:00 saakka
Kyselyyn tästä

Kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan hankeen taustakartoitukseen.
Kyselyn tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Lisätietoa tietosuojasta saa
petri.sipila@ylivieska.fi

YRITYKSEN SOMEMARKKINOINTI
Esr-rahoitteinen Virtuklubi-hanke
järjestää sosiaalisen median
markkinoinnin seminaarin. Kokonaisuus toteutetaan turvallisesti etäyhteyksin.
Etäseminaari järjestetään kaksiosaisena kokonaisuutena.
25.1. klo 12:00-15:30 Digimarkkinoinnin keinot sekä johdonmukainen ja suunnitelmallinen
viestintä eri kanavissa.
27.1.klo 12:00-15:30 Facebook ja Instagramin tuloksellinen hyödyntäminen
markkinointikeinona. Kuinka tavoitat kohderyhmät, luot kiinnostavaa sisältöä ja
tehostat vuorovaikutusta somessa.
Seminaari on maksuton!
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: janne.laitinen@siikalatva.fi
Puh: 050 520 3117
Ilmoittautumiset 15.1.2021 mennessä
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Mytty-hanke tarjoaa ilmaista
valmennusta pk-yrityksille
Mytty-hanke on Kerttu Saalasti
Instituutin ja Työterveyslaitoksen
yhteinen hanke.
Se toimii Nivala-Haapajärven,
Kalajoen, Raahen ja
Ylivieskan alueilla.
Mytty-hanke keskittyy yritysten
tuottavuuden ja työkyvyn
parantamiseen. Se järjestää
osaamisvalmennusta
työhyvinvointiin ja tuottavuuteen
liittyen alueiden yrityksille.
Hankkeessa tarjottavat palvelut:
Firstbeat-mittaus, valmennukset ja
henkilökohtainen sparraus. Toiminta sisältää sekä yksilö- että
ryhmätapaamisia, lähi- ja verkkotapaamisina.
Valmennukset ja sprarraukset ovat ilmaisia!
Ilmoittaudu mukaan!
projektitutkija Eeva Leinonen eeva.leinonen@oulu.fi, Puh. 050 476 2278
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Ylivieskan seudun
mikroyritysten ydinryhmän
tammikuun tapaaminen
Ylivieskan seudun mikroyritysten
ydinryhmän tammikuun
tapaaminen pidetään
MARKKINOINTISUUNNITTELUN
ILTAMAT -teemalla

ke 27.1.2021 klo 18-20.
Tapahtuma pidetään etäyhteyksin.
Joko vuoden 2021 markkinointisuunnitelma on tehtynä? Millainen
markkinoinnin suunnittelu on mikroyrityksessä tarpeen? Miten muut sen
tekevät?
Markkinointisuunnittelun iltamat etäyhteydellä. Tehdään, työstetään ja
keskustellaan. Verkoston alan osaajat avaavat suunsa ja vinkkaavat
asioita, mutta ennen kaikkea illan aikana on ajatuksena työstää tai fiilata
oma markkinointisuunnitelma viimeisen päälle kuntoon. Ota aikaa
tärkeälle teemalle ja tule ahkeroimaan hyvässä porukassa.
Avoin kaikille yrittäjille!
Ilmoittautumiset tästä
Lisätiedot: Mari Autio Taitoavain Oy
Puh. 0400 214 356
mari@taitoavain.fi

Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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