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Tapahtumatakuun haku auki
7.12.2021 asti
Yritys voi hakea korvausta
tapahtumatakuusta, jos seuraavat ehdot
täyttyvät:
1. Yritys on pääjärjestäjä tai
takuuhakemuksessa ennakkoon ilmoitettu alihankkija tapahtumassa, jolle on myönnetty
tapahtumatakuu. Tarkista tapahtumat ja yritykset, jotka ovat tapahtumatakuun
piirissä.
2. Tapahtuma on peruuntunut tai järjestetty olennaisesti pienempänä lain tai
viranomaismääräyksen perusteella, ja tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut asiasta
Valtiokonttorille.
3. Yritykselle on aiheutunut tapahtuman suunnittelusta tai järjestämisestä kuluja, joista
se ei ole saanut suoritusta.
Haku ja lisätiedot Valtiokonttori

Paljonko yrityksesi voisi
maksaa?
To 25.11. ja 2.12 klo 13-15 Ylivieska,
Kulttuurikeskus Akustiikka
Tervetuloa kuuntelemaan, mistä
yrityksesi hintalappu koostuu.
Paikalla kokeneet asiantuntija Aki Keisu ja Juha Hotti Suomen Yrityskaupat Oy:stä
kertomassa aiheesta käytännön esimerkkien kautta ja vastaamassa kysymyksiin.
Avoin ja maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat yrityksensä arvoa tai
suunnittelevat yrityksen ostoa.
Tilaisuuden järjestää Ylivieskan ja Raahen seutukuntien alueella käynnissä oleva ESR:n
rahoittama KASKI-hanke (kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulla).
Ilmoittautumiset tästä

Pohjois-Pohjanmaan
alueellisen COVID-19
koordinaatiotyöryhmän
suositukset
Koordinaatioryhmä on kokoontunut
23.11.2021 ja todennut että PohjoisPohjanmaa on edelleen koronaepidemian
leviämisalue.
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Koordinaatiotyöryhmän suositukset
Pohjois-Pohjanmaalle:
Tapahtumat ja yleisötilaisuudet
Pohois-Suomen aluehallintovirasto kieltää
yli viidenkymmenen henkilön
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
sisätiloissa. Määräys on voimassa PohjoisPohjanmaan maakunnan kuntien alueelle
26.11.2021 - 25.12.2021. Toimijat voivat
järjestää yli viidenkymmenen henkilön
tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiailta
EU:n digitaalisen koronatodistuksen
esittämistä yleisötilaisuuteen
pääsemiseksi.
Tapahtumajärjestäjiä suositellaan
kiinnittämään erityistä huomiota siihen,
että osallistujilla on mahdollisuus riittävien
turvavälien toteutumiseen.
Maskia suositellaan käytettäväksi aina
julkisissa sisätiloissa.
Etätyö
Suositellaan, että työpaikoilla edistetään
sellaisia järjestelyitä, joilla vähennetään
lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
Ravitsemusliikkeet
Ravitsemisliikkeiden anniskelu sallittu 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna
05-01.
Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa
käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä vain
75% asiakaspaikoista.
Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa
pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.
Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää
asiakkailtaan koronapassin käyttöä.
Lue lisää
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Yrittäjä - kerro miten
monipaikkaisuutta ja
etätyöskentelyä voidaan
kehittää P-Pohjanmaalla
Yrittäjien kokemukset ja tarpeet ovat
arvokasta tietoa, jonka avulla PohjoisPohjanmaan Ely-keskus sekä muut
rahoittajat voivat kohdistaa rahoitusta
aidosti hyödyllisiin palveluihin ja
kehittämistoimenpiteisiin. Voit tuoda
oman näkökulmasi esiin vastaamalla
sähköiseen kyselyymme nimettömästi.
Kyselyn toteuttaa Kerttu Saalasti
Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus
MicroENTRE/tutkimusjohtaja Anna-Mari

Pohjois-Pohjanmaan yritysten
osaamistarpeiden kartoitus
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus,
Koulutuskuntayhtymä OSAO ja PohjoisPohjanmaan Yrittäjät toteuttavat
yhteistyössä yrityskyselyn, jossa
kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan
yritysten osaamistarpeita nyt ja
lähitulevaisuudessa. Vastauksista koottua
tietoa hyödynnetään koulutusten
suunnittelussa.
Etsimme vastauksia seuraaviin
kysymyksiin:
1. Löytyykö työmarkkinoilta tarvittavaa

Simunaniemi.

osaamista?

Koko hankkeen projektipäällikkö on

2. Onko herännyt tarpeita kehittää

professori Helka-Liisa Hentilä.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 10
minuuttia ja sen voi tehdä nimettömänä.
Kysely on avoinna vielä marraskuun 2021
ajan.

olemassa olevan henkilöstön osaamista?
3. Mitä mieltä olette alan
vastavalmistuneiden osaamisesta?
Vastaaminen vie n. 10 min. Kyselyn
tuloksista viestitään alueen oppilaitoksille
sekä toteuttavien organisaatioiden
sidosryhmille. Kiitos etukäteen!

Vastaa kyselyyn tästä

Vastaa kyselyyn tästä
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Turvetuotantokoneiden
romutustukea koskeva asetus
lausunnolle, luopumistuki
valmisteilla
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää
luonnoksesta lausuntoja
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina
2022-2023 on valmistunut.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää luonnoksesta lausuntoja 8.12.2021 saakka
Lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Tukiohjelman tavoitteena on tukea vaille käyttöä
jääneiden turvetuotantokoneiden romuttamista. Tukiohjelma on osa laajempaa
turvealalle suunnattua luopumispakettia.
Tukea myönnettäisiin romutetuille keruu- ja imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille,
karheajajille ja tasausruuveille. Tukea ei myönnettäisi romutetuille palaturvekoneille.
Tukitaso perustuisi romutetun koneen hankintahintaan ja asetuksessa määriteltyyn
tukiprosenttiin, joka laskee koneen hankintaiän perusteella.
Tuen myöntämisistä päättäisi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus asetuksessa asetettujen
ehtojen perusteella.
Jätä lausunto tästä
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Elinkeinopalvelut on yrittäjiä varten
Ylivieskan kaupungin elinkeinopalveluista saa apua yrityksen perustamiseen ja hyviä
vinkkejä yrityksesi kasvuun.
Meiltä voi kysyä yrityksellesi toimitiloja tai ilmoittaa niistä ilmaiseksi sivuillamme.
Jos olet myymässä tai ostamassa yritystä, autamme sinua myös siinä.
Tuemme myös yrityksesi kansainvälistymistä.
Sijaitsemme torin kulmalla (Torikatu 3).
Kysy lisää yritysneuvojiltamme:
Jukka Saarela
jukka.saarela@ylivieska.fi puh.040 672 4900
Petri Sipilä
petri.sipila@ylivieska.fi puh. 040 5794 435
uuden yrityksen perustaminen
yrityksen kasvu ja kehittäminen
yrityksen muutostilanteet (mm. omistajanvaihdokset)
toimitilat
Muut elinkeinopalveluiden työntekijät:
Marjo Kivioja – taloushallinto
Maria Rautionaho – markkinointi
Risto Rova 100% Battery Recycle Akkupuisto -hanke
Tommi Sirviö 100% PR Pilot Plant -hanke
Anja Takkunen 100% Fiksu Ylivieska -hanke
www.ytek.fi

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

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
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