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Kaupungin nuorille suunnatut kesätyösetelit ovat
haettavana!
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.
Ohjeet, lomakkeet ja lisätiedot:
TÄSTÄ
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Yritysten kustannustuki 3
auennut tänään -Mukana
yksinyrittäjätuki ja
sulkemiskorvaus
Kustannustuen kolmas kierros
järjestetään 27.4.-23.6.2021. Haettavissa
olevan tuen tukikausi on 1.11.2020-

Centria Jobi yhdistää
työnantajat ja opiskelijat
Centria ammattikorkeakoulussa on otettu
käyttöön digitaalinen ura- ja
rekrytointipalvelu Centria Jobi.

28.2.2021. Kustannustuki on tarkoitettu

Työnantajat voivat ilmoittaa Centria

yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut

Jobissa opiskelijoille työ- ja

koronaepidemin vuoksi ja joilla on sen

harjoittelupaikkoja sekä projektitöitä,

vuoksi vaikeuksia selvitä

opinnäytetyöaiheita, tapahtumia ja

joustamattomista kustannuksista ja

koulutuksia.

palkkakuluista.

Palvelu hyödyntää tekoälyä yhdistäen

Sulkemiskorvauksen haku avautuu
12.5.2021. Sulkemiskorvaus koskee mikroja pienyrittäjiä, joiden toiminta on suljettu
viranomaisten päätöksellä.

sopivat opiskelijat ja työpaikat opiskelijan
osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.
Palvelun haavi-toiminnolla työnantajat
voivat myös hakea suoraan tarpeeseensa
sopivia opiskelijoita. Palvelun kautta on

Molempia tukia haetaan erikseen Valtio-

mahdollista hoitaa koko

konttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

rekrytointiprosessi.

LIsätietoja tästä

LIsätietoja tästä
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Haetaan
yrityskehittäjää hankkeen
vastuuhenkilöksi

Tue paikallista kampanja
kaupungin sivuilla

Ylivieskan kaupunki käynnistää PP-liiton

paikallisten yrittäjien hyväksi tässä ja

EAKR-rahoituksella olevan akkutekno-

nyt?

logioihin ja akkujen kierrätys-ratkaisuihin
liittyvän KEHITTÄMIS-HANKKEEN, johon
haetaan yrityskehittäjää.
Aloitusajankohta on 1.8.2021.
Lisätiedot ja sähköinen haku
kuntarekrystä
Kuntarekry

Mitä voimme kaupunkina tehdä

TUE PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ -sivu toimii
ilmaisena alustana paikallisten yrittäjien
toiminnan markkinointiin ja
tiedottamiseen. Tälle sivulle kerätään
paikallisien yritysten yhteystietoja,
poikkeusolojen palveluja (kotiinkuljetus,
lahjakortit tms) tai muuta haluttua
näkyvyyttä.
Sivulla voi olla myöskin linkki yrityksen
omille nettisivuille
Tue paikallista yrittäjää -sivulle
tästä
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Jokilaaksojen työllisyyden
kuntakokeilu aloitti 1.3.2021
Työllisyyden kuntakokeilu on osa
valtakunnallista kokeilua, jossa osa TEtoimiston henkilöstöstä, tehtävistä ja asiakkaista siirtyi kuntien vastuulle. Työllisyyden
kuntakokeiluun kuuluu 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Työnhakijoista kaikki alle 30vuotiaat Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajat sekä maahanmuuttajat ovat
siirtyneet kuntakokeilujen asiakkaiksi.
Jokilaaksojen työllisyyskokeilu
Jokilaaksojen työllisyyskokeilussa on mukana Ylivieska, Kalajoki, Oulainen, Alavieska ja
Merijärvi. TE-toimistosta siirtyi kokeiluun yht 6,4 henkilöä. Kunnat ovat resurssoineet
kokeiluun myös ja Ylivieskassa uutta henkilöstöä onkin rekrytoitu yhteensä 4 henkilöä.
Ylivieskan henkilöstöön kuuluu 4 TE-asiantuntijaa, sosiaaliohjaaja, psykiatrinen
sairaanhoitaja ja kuntakokeilupäällikkö. Työnhakijoita kokeilualueen kuntien vastuulla
on noin 1450. Kuntakokeilun toimitilat sijaitsevat Origossa, Vierimaantie 3:ssa.
Ylivieskan vastuulla on myös palvelujen tuottaminen Alavieskaan.
Kuntakokeilussa painotetaan henkilökohtaiseen, kasvokkain tapahtuvaan
asiakaspalveluun jossa tarjotaan työnhakijalle neuvontaa, tukea ja ohjausta työnhaussa
jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan.
Työnvälityspalveluita työnantajille
Kuntakokeilu tarjoaa myös työnantajille työnvälityspalveluita ja sen kautta yritys voi
saada osaavaa työvoimaa tai työnantaja voi tarjota työkokeilu- tai palkkatukipaikkaa
työllisyyskokeilun asiakkaille.
Kuntakokeilu voi myös myöntää määrärahojen puitteissa palkkatukea työllistämiseen
tai starttirahaa aloittavalle yrittäjälle. Kuntakokeilu tekee tiivistä yhteistyötä kuntien
elinkeinopalveluiden kanssa.
Jokilaaksojen kuntakokeilu on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja ensimmäiset palautteet
asiakkailta ovat olleet erittäin positiivisia.
Tiivis työyhteisö on täynnä osaamista eri aloilta, joka antaa kaikille virtaa oppia uutta ja
luoda uusia toimintamalleja alueellemme.
Kokeilu kestää 30.6.2023 saakka.
Lisätietoja tästä
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KOHTAA TULEVAISUUDEN
TEOLLISUUSKUMPPANI
Valtakunnalliset verkkotreffit

11.5.2021 klo 9-12
Etsitkö alihankkijaa tai päämiestä? Tuotatko teollisuudelle palveluita tai tarvitset niitä?
Täällä voi tavata uusia yhteistyökumppaneita, tuttujen lisäksi. Varaa tapaamisia, tule
tapaamisiin! Tilaisuus on maksuton.
Mukana mm. Valmet Automotive Oy, Paramet Konepaja Oy, Team Finland
Ohjelma ja ilmoittautuminen

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