Lue selaimessa

Uutiskirje 03/2021

www.ytek.fi
Ytek, Ylivieskan kaupunki ja Ylivieskan yrittäjät haluavat tukea paikallisia yrityksiä, joita
ravintola-alan sulku koskee.

Tue paikallista ja hae ruokaa kotiin!
Olethan huomannut, että ravintoloiden sulun aikana voit tilata tai käydä hakemassa
ruokaa sekä kahvilatuotteita paikallisista ravintoloista, kahviloista, huoltoasemilta,
grilleiltä...
Yritykset ovat meidän elinvoimaisuuden kantavin voima ja pienikin ostos tai teko
auttaa.
Tutustu myös kampanjasivustoon kaupungin nettisivuilla tästä
Yhdessä tästä selvitään!
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Hallitus esittää yrityksille uutta
korvausta asiakastilojen
sulkemisesta
Hallitus esittää, että yrityksille
maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat
on lain tai viranomaismääräyksen
johdosta pidettävä suljettuina
koronavirusepidemian vuoksi. Uusi
sulkemiskorvaus koskisi pieniä yrityksiä ja
mikroyrityksiä, joissa on enintään 49
työntekijää. Isommille yrityksille
valmistellaan erillinen tuki
mahdollisimman pikaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan myös tapahtuma-alan
tukemista valmistellaan parhaillaan erikseen.
Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen 18.3.2021. Esitys täydentää lakiesitystä
kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta, joka on parhaillaan eduskunnan
käsiteltävänä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 12.4.2021. Yritykset hakisivat
sulkemiskorvausta Valtiokonttorista ja haku voitaisiin avata toukokuun alussa.
Lue lisää
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Aloittelevan yrittäjän
verkkokauppa -etäseminaari
Ti 30.3.2021 klo 9:00 - 15:30
Millaista on olla aloitteleva yrittäjä? Entä
mitä eväitä tarvitaan menestyvän
verkkokaupan perustamiseen?

verkkokaupasta ja yrittämisestä

Mikroyrittäjien Ylivieskan
tapaaminen

kiinnostuneille AVOIMEN

To 25.3.2021 klo 18:00 - 20:00

Virtuklubi-hanke järjestää kaikille

ETÄSEMINAARIN.

Ilmoittautumiset 26.3.2021 klo 15.00
mennessä
janne.laitinen@hspseutukunta.fi

Maaliskuun tapaamisessa käydään läpi
käytännön digitaitoja. Illan mentorina
toimii Sami Vuolteenaho, joka opastaa ja
antaa käytännön vinkkejä aiheeseen.
Voit soittaa Samille 25.3 klo 17:00 alkaen,
niin saat opastusta liittyä tapahtumaan.
Samin puhelin 044 7427 620

Virtuklubin löydät täältä

Lisätietoa ja kysymyksiä voi lähettää
myös petri.sipila@ylivieska.fi Puh. 040
5794435
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Yrittäjän oikeutta
työmarkkinatukeen on jatkettu
Ytekin elinkeinopalvelut
siirtyvät kaupungille
kesäkuusta alkaen
YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut
sulautetaan osaksi kaupungin toimintaa
1.6.2021 alkaen.
Ylivieskan kaupunginhallitus on päättänyt
perustaa elinkeinopäällikön viran, joka

Määräaikaista työmarkkinatukea on
jatkettu yrittäjille kesäkuun 2021 loppuun.
Koronakriisistä johtuvat väliaikainen
lakimuutos koskee kaikkia yrittäjiä
yrityksen koosta, yhtiömuodos-ta ja
työllistävyydestä riippumatta.
Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista
täyttyy:

alkaisi myös 1.6.2021 alkaen. Virka tulee

- päätoiminen työskentely yrityksessä on

julkiseen hakuun keväällä.

päättynyt

Ytekin työsuhteinen henkilöstö siirtyy
Ylivieskan kaupungin palvelukseen.

- yrittäjätulo on epidemian vuoksi
vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Toimipaikka säilyy nykyisessä

Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa,

kiinteistöissä Ylivieskan torin reunalla,

jotta voit saada työmarkkinatukea.

Torikatu 3:ssa.

Lue lisää
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Omat Hoodit on seutukaupunkien oma juttu!
Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia,
mutta eivät maakunnan keskuksia. Seutukaupunkiverkostoon kuuluu 56 kaupunkia,
joissa asuu yhteensä noin miljoona ihmistä ja tässä joukossa on tosi paljon nuoria.
Ylivieska kuuluu seutukaupunkien joukkoon.
Omat Hoodit on nuorten mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Se tarjoaa
mahdollisuuden tuoda esille oman kotikaupungin ainutlaatuisuutta ja seurata
seutukaupunkien elämää, joka omassa kotikaupungissa tai muissa seutukaupungeissa,
nuorten kertomana. Omat Hoodit -kampanjan toteutuksesta vastaavat Työ- ja
elinkeinoministeriön rahoittamat Seutukaupunkiverkoston hankkeet Joustavat
koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa.
Kaupungin siisteimmät työpaikat
Omat Hoodit 3 kampanjassa esitellään seutukaupunkien siisteimpien yritysten videoita.
Videoissa esitellään nuorille näiden kaupunkien eri työpaikkamahdollisuuksia.
@OmatHooditKampanja
@omathoodit
www.omathoodit.fi

Yksi kampanjan videoista on Ylivieskan Tiili Oy:n mainio kertomus Tiileri- tiilien
synnystä.
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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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