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Fiksu Ylivieska -hankkeen ohjausryhmän kokous pidettiin 26.1.2022.
Kuvassa ohjausryhmän jäsen Heta Myllymäki.
Kuva: Anja Takkunen
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Digitaaliset palvelut Fiksu-Ylivieska -hankkeen keskiössä
Fiksu Ylivieska -hanke on digitaalisia palveluita ja tietoverkkoja koskeva tiedotus- ja
aktivointihanke. Hankkeessa selvitellään kuitumahdollisuuksien toteuttamista niille
alueille Ylivieskaa, missä sitä ei vielä ole, sekä osallistetaan ihmisiä kehittämään
olemassa olevien kuituyhteyksien käyttöä.
Fiksu Ylivieska -hankkeessa tehdään alustava verkkosuunnitelma, jonka
pohjalta voidaan suunnitella jatkotoimia taajaman ulkopuolisten
kuituyhteyksien toteuttamiseksi.
Hankkeen projektipäällikkö Anja Takkunen kertoo hankkeen kuulumisista:
- Hyvät yhteydet ovat tätä päivää ja tulevaisuutta. Ylivieska kiinnostaa laajasti
kuituyhtiöitä, koska tämä on kasvukaupunki ja potentiaalia löytyy. Hankkeessa
selvitellään erilaisia mahdollisuuksia ja aika näyttää, mihin ratkaisuihin Ylivieskan
osalta päädytään.
Varsinaisten yhteyksien lisäksi hankkeessa luodaan katse digipalveluihin ja niiden
tuomiin mahdollisuuksiin.
- Digipalveluiden rooli tulee olemaan jatkossa entistä merkittävämpi. Haluamme
Ylivieskassa olla mukana kehittämässä digitalisaatiota ja luomalla sitä kautta
asukkaille turvallisuutta ja hyvinvointia. Tähän työhön osallistamme myös asukkaita ja
sidosryhmiä. Digitaalisten palveluiden kautta asukkaat ja yritykset saavat parhaan edun
myös mahdollisista kuituyhteyksistä, Takkunen toteaa.
- Asiana tämä on erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen.
Hanke etenee tiiviissä yhteistyössä kaupungin päätöksenteon kanssa.
Ohjausryhmässä ovat edustajina Heta Myllymäki, Marko Sorvisto ja Arto Marjamaa.
Hankkeen rahoitus tulee 100% ELY:ltä.
Fiksu-hanke

Lyhyt- ja korttikoulutuksia
yrittäjille
Ylivieskan koulutukset:
Hygieniapassikoulutus ja -testi 3.2.
Perustietoa LVIautomaatiojärjestelmistä 22.2
Hygieniapssikoulutus ja -testi 17.3.
Työturvallisuuskortti 21.3.
Tulityökortti 28.3.
Koulutukset järjestää Koulutuskeskus Jedu yhteistyössä Jokiedu Oy:n kanssa.
Ajantasaisen listauksen tulevista koulutuksista sekä ilmoittautumiset löydät Jedun
sivustolta.
www.jedu.fi
Lisätietoja yrityksille räätälöitävistä korttikoulutuksista Petri Valli p. 040 142 8631
petri.valli@jedu.fi

2/6

Kustannustuki 5 haku
18.2.2022 asti
Viidennen hakukierroksen tuki on
tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta
on kärsinyt julkisoikeudellisesta,
koronapandemian torjuntaan liittyvästä
rajoituksesta tukikautena 1.6.-30.9.2021.
Rajoitus on voinut kohdistua suoraan
yritykseen tai sen asiakaskuntaan.
Yritysten lisäksi tukea voivat hakea säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa.
Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla y-tunnus.
Tuen ehtoina on, että yrityksen päätoimiala kuuluu tuen piiriin, yrityksen liikevaihto on
laskenut yli 30% vertailukausien välillä ja yrityksellä on ollut palkkakuluja ja
joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.
Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.
Lisätiedot

3/6

Tervetuloa
kiertotalousseminaariin!
Ylivieskassa järjestetään Kierrä mukana
NYT! kiertotalousseminaari 7.4.22 klo 12-15
Paikkana Centrian auditorio.
Ohjelmassa mukana mm. Madventuresista
tuttu kasvo Riku Rantala.
Tilaisuus järjestetään kolmen hankkeen
voimin, joiden hallinnoijina toimii Ylivieskan kaupunki ja Centria.
Mukana:
Maria Sorvisto, Ylivieskan kaupunki
Mika Kiljala, Huld
Tommi Karjalainen, AkkuSer Oy
Tuomas Messo, Cell-Life
Olavi Soinio, Vestia
Riku Rantala
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Battery Recycle akkupuisto -hanke
BR Pilot Plant -hanke
Nuorista tuotannollisiua yrittäjiä I4.0:n aikakaudella -hanke.
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Ylivieskan
koulutustarjontasivut on
avattu
Ylivieskan kaupungin uusitun strategian
yksi painopiste on "koulutuksesta
osaamista". Kaupunki haluaa tuoda
paikkakunnalla tarjolla olevaa koulutusta
näkyville myös laajemmalle alueelle ja
mahdollistaa opintotarjonnan jatkuvuutta
myös tulevina vuosina.
Ylivieskan kaupunki on avannut FB ja
Instaan sivut, jossa markkinoidaan
Ylivieskan kaupungissa olevia oppilaitoksia sekä niiden koulutuksia. Käy tykkäämässä ja
ota seurantaan.
Ylivieskan kaupunki kouluttaa
FB: @Ykaupunkikouluttaa
Insta: @ykaupunkikouluttaa

Elinkeinopalvelut - yrittäjiä
varten
Yrityksen perustaminen
Yrityksen kasvu ja kehittäminen
Yrityksen muutostilanteet
Petri Sipilä 040 5794 435
petri.sipila@ylivieska.fi
Jukka Saarela 040 672 4900
jukka.saarela@ylivieska.fi
Lue lisää

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