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YRITTÄJIEN KORONA-AJAN
KUSTANNUSTUKI 2
HAKUAIKA LÄHENEE
LOPPUAAN
Kustannustuen toisen kierroksen hakuaika
päättyy 26.2. klo 16.15, jolloin hakemuksen
tulee olla sähköisessä palvelussa
tallennettuna ja lähetettynä.
Kustannustukea ei voi hakea määräajan umpeutumisen jälkeen.
Tukea haetaan sähköisesti Valtiokonttorin verkkosivulla.
Jos yrityksellä ei ole mahdollisuutta hakea kustannustukea sähköisesti, hakemuksen voi
lähettää myös postitse. Tällöin hakemuksen on oltava perillä Valtiokonttorin
kirjaamossa viimeistään 26.2.2021 klo 16.15.
Kustannustukea maksettu lähes 115 miljoonaa euroa
Kustannustukea on voinut hakea Valtiokonttorista 21.12.2020 lähtien. Valtiokonttori on
maksanut kustannustukea tähän mennessä lähes 115 miljoonaa euroa. Kustannustukea
on myönnetty noin 4 500 yritykselle ja keskimääräinen maksumäärä yritystä kohden on
noin 25 000 euroa.
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PK-YRITYSBAROMETRI
1/2021 julkaistu
Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja
elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa
vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa
pienten ja keskisuurten yritysten
toimintaa ja taloudellista
toimintaympäristöä. Kevään 2021 Pkyritysbarometri perustuu 5 553 pkyrityksen vastauksiin. Se kuvaa siten
kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön
muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.
Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja
uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.
Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan tilalle on edelleen heikko kaikilla päätoimialoilla
verrattuna vuoden takaiseen.
Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.
Lue lisää tästä
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YRITTÄJIEN
KUSTANNUSTUKI 3
TULOSSA?
Kustannustuen kolmannella kierroksella
tavoitteena on tukea entistä useampaa
yksinyrittäjää ja pientä yritystä.
Yksinyrittäjätuesta tulee jatkossa osa
kustannustukea.
Kaikkien alojen yritykset voivat hakea
tukea ja samalla selvitetään
mahdollisuutta tukea tapahtuma-alaa
erillisellä tuella. Samalla arvioidaan
tarvetta kustannustuen mahdolliselle neljännelle hakukierrokselle.
Kustannustuki on yrityksille suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tuki olisi
edelleen korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta
sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.
Kustannustuen kolmas hakukierros olisi ministeriön mukaan tarkoitettu yrityksille,
joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 pronsenttia. Tukikausi
olisi 1.11.2020-28.2.2021, kun sitä verrataan ajankohtaan vuosina 2019-2020
Kustannustukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden
kustannusten mukaan. Lakiluonnoksen mukaan jatkossa tukea maksettaisiin vähintään
2000 euroa, vaikka yrityksen tuki jäisi laskennallisesti alle kyseisen summan. Näin tukea
voisivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot
täyttyvät.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kustannustukilakiin ehdotetuista muutoksista
lausuntoja 24.2 mennessä. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn
maaliskuun alussa ja avata haku yrityksille huhtikuussa. Tuen haku olisi
Valtiokonttorista.
Hallitus esittää myös jatkoa yrittäjien oikeudelle saada työmarkkinatukea
koronavirusepidemian takia.
Lue lisää
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Nuorista tuotannollisia yrittäjiä
-hanke tarjoaa ilmaista
valmennusta
Onko sinun ideasi konkretisoitumassa

Ylivieskan seudun
mikroyrittäjien tapaaminen
23.2.2021 virtuaalisesti

yritykseksi? Tule mukaan ilmaiseen
NYTi4.0 valmennukseen - saat neuvontaa
ja tukea yrittäjyyteen sekä pääset
tutustumaan 14.0 -maailmaan

UUTTA KOHTI!

TARJOAMME:

Helmikuun tapaamisessa Mukana

- yrittäjyysvalmennusta

isäntäyrittäjäpariskunta Annukka ja Jouni

- i4.0 teknologiapajoja

Salmela Tuunaamosta ja Life&Soul

- liiketoimintaideoita

Joogahuoneelta.

- tukea ja verkostoitumista
Lue lisää

Uutta kohti -teemaan liittyy
yrittäjäpariskunnan huikean vanhan
asemapäällikön talo remontoinnin kanssa.

Hanketta hallinnoi: Centria-

Miten mennään uutta kohti ja millaisilla

ammattikorkeakoulu Oy

voimavaroilla?

Osatoteuttajat: Raahen seudun kehitys,

Tule mukaan kuuntelemaan

Haapaveden-Siikalatvan seudun

mielenkiintoinen yrittäjätarina.

kuntayhtymä, Nivala-Haapajärven seutu

Ilmoittaudu tästä

Järjestämme
Puh.
juuri
Ole
sampo.siik@ylivieska.fi
040
vientiasiantuntijan
sinun
yhteydessä
682
yritystäsi
2190/Sampo
Ytekiin.
varten.
räätälöidysti
Siik

NIHAK ja Ylivieskan teknologiakylä YTEK
Oy.

Tarvitsetko apua yrityksesi
viennin kasvattamiseen?
Ole yhteydessä Ytekiin.
Järjestämme vientiasiantuntijan juuri
sinun yritystäsi varten.
Puh. 040 682 2190/Sampo Siik
sampo.siik@ylivieska.fi
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Teemakoulutuksia yrityksille
Kaski-hankkeesta
Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulla
(KASKI) -hanke on Kalajoen
yrityspalvelukeskuksen ja Raahen seudun
kehityksen yhteisesti toteuttama hanke,
jonka tarkoituksena on tukea alueen
yrityksiä jatkuvasti muuttuvan
toimintaympäristön hallitsemisessa.
Hankkeen päätavoitteena ovat yritysten
henkilöstön muutosvalmiuksien kasvattaminen sekä yritysjohdon muutos- ja
innovaatiojohtamisen osaamisen kehittäminen mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeen
puitteissa järjestetään maksuttomia koulutuksia, jotka keskittyvät sekä
yritystoimintaan että henkilöstön kehittämiseen.
Tarvitsemme apuasi, jotta osaamme valita koulutuksille oikeat teemat.
Vastaamalla alla olevaan kyselyyn, pääset vaikuttamaan tulevien koulutuksien
sisältöihin. Vastausaika on 12.3.2021 asti.

Vastaa kyselyyn tästä

Ilkka Tahvanainen

Mika Kolehmainen

Puh. 040 355 2861

Puh. 040 135 7017

ilkka.tahvanainen@kalajoki.fi

mika.kolehmainen@raahe.fi
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Toimitiloja Ytekin nettisivuilla
Ytek ylläpitää toimitilarekisteriä, josta
löydät helposti ajantasaiset tiedot
vuokrattavista ja myytävistä toimitiloista
sekä yritystonteista Ylivieskassa.
Ilmoita yrityksille suunnattuja toimitiloja
helposti ja ilmaiseksi tai käy katsomassa
mitä on tarjolla!
Toimitilat

Tue paikallista yrittäjää kaupungin nettisivuilla
TUE PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ -sivu toimii
alustana paikallisten yrittäjien toiminnan
markkinointiin ja tiedottamiseen. Tälle
sivulle kerätään paikallisien yritysten
yhteystietoja, poikkeusolojen palveluja
(kotiinkuljetus, lahjakortit tms) tai muuta

Myydään - ostetaan yritys

haluttua näkyvyyttä.

OLETKO MYYMÄSSÄ YRITYSTÄSI TAI

Sivulla voi olla myöskin linkki yrityksen

HALUAISITKO OSTAA YRITYKSEN?

omille nettisivuille.

Ilmoita siitä Ytekin sivuilla ILMAISEKSI!

Tue paikallista yrittäjää -sivua tullaan

Sinulla on mahdollisuus jättää ilmoitus

kaupunginkin toimesta useissa eri

myös ilman julkistettavia yhteystietojasi.

markkinoimaan niin Ytekin kuin
kanavissa.

Tällöin mahdolliset yhteydenotot tulevat
Ytekin yritysneuvojien kautta.
Olemme yhteydessä sinuun!

NÄKYVYYS ON PAIKALLISILLE
YRITYKSILLE ILMAINEN!

Lue lisää
Lue lisää

Kysy apua Ytekiltä:
Petri Sipilä Puh. 040 579 4435
Jukka Saarela puh. 040 672 4900
Sampo Siik puh. 040 682 2190
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi
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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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