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Kalajoen yrityspalvelukeskuksen  
yrittäjätiedote 1/2016 

 

   

    Tässä tiedotteessa 
 

Ajankohtaista Kalajoelle myös Alavieskan ja Merijärven elinkeinopalvelut 

Rekisteröityminen ydinvoimahankkeen päätoimijoille 

  Kirjanpito 2016 – tietoa kirjanpitolakiuudistuksista 

GO WEST! – Amerikan-kaupan ajankohtaisseminaari  

BIOARVOLANTA, Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon 

kohottajana turkistarhoilla -seminaari 

TE-toimistopalvelut / yrityskohtaisia tapaamisia 

Mitä palvelumuotoilu on?  

Hyvinvointiyrittäjien keskustelutilaisuus  

Bauma-messumatka – Rakennuskonemessut 

Koulutukset  Kaupan murros – valmennusta tarjolla  

Kalajoen Ammattiopiston lyhytkestoisia aikuiskoulutuksia  

Yhteystiedot Kalajoen Yrityspalvelukeskus 

 

 



2 
 

 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | www.kalajoki.fi 

 

 

Kalajoelle myös Alavieskan ja Merijärven elinkeinopalvelut 

 

Kalajoen kaupunki tuottaa myös Alavieskan ja Merijärven elinkeinopalvelut vuoden 2016 

alusta alkaen. Elinkeinopalveluihin kuuluu yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, yritysten 

toimitila-asiat, yritysrekisterin ylläpito ja yrittäjätiedotteet. Kalajoen yrityspalvelukeskus vastaa 

Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja yritysneuvonnasta 

alueen noin 1.100 yritykselle.  

 

Kalajoen yrityspalvelukeskuksen asiantuntijat auttavat ja ohjaavat Kalajoella, Alavieskassa ja 

Merijärvellä toimivaa yrittäjää tai yrityksen perustajaa erilaisissa yritystoiminnan tilanteissa ja 

haasteissa, mm.  

- yrityksen perustaminen, alkuvaiheen suunnittelu ja käynnistystoimet 

- yrityksen kasvu, kehittäminen ja vientitoiminta 

- omistajan- ja sukupolvenvaihdokset 

- yrityksen erilaiset muutosvaiheet 

- yrityksen toimitilavaihtoehtojen selvittäminen. 

 

Yrityspalvelukeskuksen asiantuntijat eivät pääsääntöisesti vastaa puhelimeen ollessaan yri-

tyskäynnillä, joten paras tapa tavoittaa asiantuntija on jättää soittopyyntö toimistosihteeri Anja 

Tilvikselle, puh. 044 4691 250 tai anja.tilvis@kalajoki.fi. Kuhunkin tilanteeseen parhaiten so-

piva asiantuntija ottaa yhteyttä mahdollisimman pian tapaamisen sopimiseksi yrittäjän kans-

sa.    

 

Rekisteröityminen ydinvoimahankkeen päätoimijoille 

 
Hanhikiven ydinvoimala-alueen päähankkijoista Titan-2 kartoittaa sopivia yhteistyökumppa-
neita ja alihankkijoita alueelta. Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään rekisteröitymään osoittees-
sa www.titan2.ru/en/ Klikkaa avautuvalta sivustolta vasemman puoleisesta palkista ”Prelimi-
nary Guestionnaire of Suppliers”, josta aukeaa englanniksi täytettävä yrityskohtainen lomake. 
Oulun Kauppakamari on käännättänyt lomakkeen myös suomeksi helpottamaan täyttövaihet-
ta, mutta lomake tulee palauttaa englanninkielisenä.  
 
Mikäli tarvitset apua lomakkeen täyttämiseen, varaa aika yrityskehittäjä Markku Mäkitalolle, 
p. 044 4691 381, markku.makitalo@kalajoki.fi.        

Lisätietoja alihankkijaksi rekisteröitymiseen löydät Fennovoiman sivustolta osoitteesta 
http://www.fennovoima.fi/hanke/laitostoimittaja/alihankinta 

 
Kirjanpito 2016 – tietoa kirjanpitolakiuudistuksista 

Aika ja paikka: tiistai 19.1.2016 klo 12-16, Kalajoen kaupungintalo  

 
Kirjanpitolakiuudistus 2016  
• Lakiuudistuksen taustaa ja tilinpäätösdirektiivi 2013  
• Pienet ensin –periaate 
  

mailto:anja.tilvis@kalajoki.fi
http://www.titan2.ru/en/
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
http://www.fennovoima.fi/hanke/laitostoimittaja/alihankinta
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Kirjanpitolain merkittävimmät muutokset  
• Kokorajat ja tilinpäätöksen sisältö  
• Määritelmät, jaksotus ja arvostussäännöt  
• Konsernitilinpäätöksen muutokset  
• Uudet menetelmäsäännökset, aineistot ja säilytys  
• Kirjanpitoasetus  
 
Muutokset muihin lakeihin ja kirjanpitolain siirtymäsäännökset  
• Osakeyhtiölaki  
• Osuuskuntalaki  
• Kirjanpitolain siirtymäsäännökset 
 
Asiantuntijoina Heidi Hukka ja Veli-Matti Ollikainen. Tilaisuus on maksuton.  
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Markku Mäkitalolle, puh. 044 4691 381,  
markku.makitalo@kalajoki.fi    

 
GO WEST! – Amerikankaupan ajankohtaisseminaari  
 
Latinalainen Amerikka tarjoaa suomalaisille yrityksille kasvavan ja luonnonvaroiltaan rikkaan markki-
na-alueen, jossa on yli 600 miljoonaa kuluttajaa. Vaikka Latinalaisen Amerikan kasvu on Brasilian ja 
Argentiinan vaikutuksesta hidastunut aiemmasta, alueelta löytyy useita maita, joiden luvut ylittävät 
selvästi keskiarvot. Liiketoimintaympäristö on useassa alueen maassa vakaampi ja kaupan esteitä 
vähemmän kuin monessa muussa vientikohteessa.  

USA:sta tekee houkuttelevan kauppakumppanin markkinoiden koko, korkea tuottavuus ja teknologian 
taso, riskipääoman saatavuus sekä panostus tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatioihin ja niiden 
kaupallistamiseen. USA on suunnannäyttäjä mm. energiateollisuudessa, ympäristö- ja bioteknologi-
assa, tietotekniikassa sekä viihde- ja peliteollisuudessa. Yhdysvallat on toipunut talouskriisistä EU:ta 
nopeammin, ja sen talouden näkymät antavat syytä varovaiselle optimismille.  

Raahen seudun ja Oulun Eteläisen alueen kehittämisorganisaatiot järjestävät Amerikankaupassa mu-
kanaoleville tai sitä suunnitteleville pk-yrityksille ja muille toimijoille tarkoitetun ajankohtaisseminaarin.  

 
Aika: Keskiviikko 27.1.2016 klo 12.00 - 16.00  
Paikka: Kauppaporvari / Fregatti-sali, Kirkkokatu 28 (2.kerros), 92100 Raahe 

Ohjelma:  

12:00 - 12:15  Tilaisuuden avaus  
 Kansainvälistymispäällikkö Hillevi Ylitorvi, Raahen seudun yrityspalvelut  
12:15 - 13:15  Latinalaisen Amerikan markkinakatsaus: Argentiina-Brasilia-Chile  

Case Brasilia: BioGTS Oy Toimitusjohtaja Fabian Sivonen,  
SFA-Consulting-Marketing Group Ltd Oy  

13:15 - 13:45  Pohjois-Amerikka: Haasteita ja mahdollisuuksia  
  Viestintäkonsultti Sakri Viklund, Multi Solution Oy  

13:45 - 14:15 Kahvi- ja teetarjoilu  
14:15 - 14:45 Miksi perustimme tytäryhtiömme Cincinnatiin, Ohioon?  

 Toimitusjohtaja Jan Backman, Fluid-Bag Oy  
14:45 - 15:45 Pohjois-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan haasteita ja mahdollisuuksia  

 Keskustelua ja kysymyksiä  
 
Tilaisuus on maksuton. Ennakkoilmoittautumiset pyydetään tekemään viim. keskiviikkona 20.1.2016 

sähköpostitse osoitteeseen sami.kaarto@nihak.fi. Tervetuloa!  

 

mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
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BIOARVOLANTA - Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohotta-

jana turkistarhoilla –seminaari  

Paikka: Kylpylähotelli Sani, Aaltosali 
Aika: maanantai 25.1.2016 klo 10.00 – 14.00. 
 
Seminaarissa esitellään biohiileen ja lantaan liittyvä tutkimus- ja tuotekehitys sekä liiketoi-
minnan mahdollisuudet. Seminaarissa käsitellään biotaloutta / kiertotaloutta elinkeinona, mitä 
mahdollisuuksia on saada tutkimuksen avulla liiketoimintaa, mitä edellytyksiä on tuotekehi-
tyksen avulla saada syntymään vientituotteitta, miten voidaan ravinne-, kaasu- ja ilmasto-
päästöjä vähentää ja miten ne voidaan todentaa.  
 
Tilaisuudessa on mukana Luonnonvarakeskus, maa-ja metsätalousministeriön edustaja, Bal-
tic Sea Action Groupin edustaja, Kalajoen kaupungin edustajat, Pohjois-Pohjanmaan Liiton 
edustaja sekä muita alan asiantuntijoita. Tilaisuus on maksuton. 
 
Ilmoittautumiset tilaisuuteen 21.1.2016 mennessä mirja.mustonen@kalajoki.fi 
Lisätietoja Mirja Mustonen 044 4691 249. 
 

TE-toimistopalvelut / yrityskohtaiset tapaamiset  

Syksyllä 2015 aloitimme TE-toimiston kanssa yhteistyön yrityskohtaisten tapaamisten järjes-

tämiseksi. Yrityskohtaisissa tapaamisissa TE-toimisto esittelee palveluitaan ja vuoden 2016 

mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja niin työttömien, työttömyysuhan yms. alla olevien työnte-

kijöiden palkkaamiseen tai kouluttamiseen ja niihin liittyviin rahoituksiin ja palveluihin. Tarvit-

taessa autamme hakemusten ja liiteasiakirjojen valmistelussa. 

 

Seuraavat varattavissa olevat ajat ovat torstaina 21.1.2016 ja torstaina 11.2.2016. 

Jos asia on ajankohtainen, ota yhteyttä yritysasiantuntija Mirja Mustoseen, puh. 044 4691 

249, mirja.mustonen@kalajoki.fi  

 

Mitä palvelumuotoilu on? 

Aika:  16.2.2016 klo 12.00 - 16.00 
Paikka:  Oamk, Oulaisten kampus, Auditorio, Kuntotie 2, 86300 Oulainen 
 

Koulutuksen sisältö: 

• Mitä palvelumuotoilu on? Keskeiset käsitteet ja menetelmät 
• Esimerkki yrityksessä tehdystä käyttäjälähtöisestä palvelumuotoilusta 
• Miten suunnitellaan ja kehitetään asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja?  

Suunnitteluprosessin eri vaiheet 
 

Kouluttaja: Eeva Kangas, FixUi Oy. Maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki  

aiheesta kiinnostuneet.  

Ilmoittautumiset tarjoilujen järjestämiseksi viimeistään pe 12.2.2016 

https://www.webropolsurveys.com/S/118129FE23C9D54F.par tai sähköpostilla  

satu.pinola@oamk.fi.  

Tilaisuuden järjestää SoteYBoost –hanke /Oamk, http://soteyboost.blogspot.fi/  

mailto:mirja.mustonen@kalajoki.fi
mailto:mirja.mustonen@kalajoki.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/118129FE23C9D54F.par
mailto:satu.pinola@oamk.fi
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Hyvinvointiyrittäjien keskustelu- ja messutilaisuus  

Aika: torstai 18.2.2016 klo 14–17 

Paikka: Ylivieska, Centrian auditorio, Vierimaantie 7 

Tilaisuudessa ovat mukana edustajat Kallion, Helmen, Selänteen, Raahen, Kalajoen ja Oulaisten kun-
tayhtymistä ja kaupungeista. Keskustelemme yrittäjien ja tilaajaorganisaatioiden edustajien kesken 
kilpailutuksista, hyvinvointipalvelujen tuottamissuunnitelmista ja tulevista sote-aluesuunnitelmista. 

Messuilla voi esitellä tuotteitaan laajasti, ei tarvitse olla varsinainen hyvinvointiyrittäjä. Osasto 

ei maksa mitään, ei sisäänpääsymaksua. 

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 11.2.2016 mennessä Sari Andersson, Rajaton-hanke,  
puh. 044 770 0052, sari.andersson@ysk.fi 

 

Bauma-messumatka - Rakennuskonemessut 

Aika: Matkan sijoittuminen aikavälille 13-18.4.2016 (neljä yötä) 

Lisätietoja: Tapio Rasmus, kehityspäällikkö, 050 5581 625, tapio.rasmus(at)ysk.fi, / PK-

yrityksen kansainvälistymisen askeleet -hanke 

 

Kaupan murros - valmennusta tarjolla 
 
Ylivieskassa järjestetään kaupan murrokseen liittyvää valmennusta yrittäjille. Koulutuspaik-
kana toimii Centria Ammattikorkeakoulun auditorio, Vierimaantie 7, Ylivieska. Voit valita osal-
listutko yhteen, kahteen vai kaikkiin valmennuksiin.  
 
Valmennusten ajankohdat ja aiheet: 
 
1. Kaupankäynnin muutokset ja uudet mahdollisuudet ti 19.1.2016 klo 17-20 

• aikamme trendit ja muutostekijät  
• mihin kauppa on menossa  
• myyntiprosessin muutokset ja menestystekijät  

Valmentajana Jukka Vitikka, Juvitrade Oy 
 
2. Kehittyvä kivijalkakauppa ti 23.2.2016 klo 17–20  

• menestymisen avaimet  
• myyntiprosessin muutokset  
• asiakaskokemus 

Valmentajana Jukka Vitikka, Juvitrade Oy 
 
3. Visuaalinen myymälämarkkinointi to 17.3.2016 klo 17–20 

• myymälä asiakkaan silmin 
• myymälän houkuttelevuus 
• ostamisen helppous 
• elämyksellisyys 

Valmentajana Virve Arvola, Skissi 
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4. Sähköinen markkinointi to 14.4.2016 klo 17-20  
• digitalisaation luomat mahdollisuudet 
• sosiaalisen median hyödyntäminen  
• verkkokauppa 

Valmentajana Jonna Muurinen, Kuulu Oy 
 
5. Kaupan pitää kannattaa ti 10.5.2016 klo 17–20 

• kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusteet 
• myynnin seurannan yrityskohtaiset mittarit 
• tuloksen tekemisen ”tiemerkit” 

Valmentajina Ari Mickos ja Markku Mäkitalo, Rajaton 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
yrityskehittäjä Ari Mickos, p. 044 410 6462, ari.mickos@ylivieska.fi 
 

Kalajoen Ammattiopiston järjestämät kurssit 
 

pe 29.1.2016             Työturva, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 % 

pe 12.2              Hygieniapassi, hinta 100 e alv. 0 %, pelkkä testi klo 14.00 45 e (sis. alv) 

to-pe 25.-26.2 Ensiapu 1, SPR, klo 8-16, hinta 150 e alv 0 % 

pe 18.3  Tulityöturvallisuus, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 % 

pe 1.4                Raskaankaluston ennakoiva ajo, klo 8-16 ammattipätevyyskoulutus, 150 e 
(sis.alv 24 %) 

ma-ti 4.-5.4      Ensiapu 2, SPR, klo 8-16, hinta 150 e alv 0 % 

pe 15.4              Tieturva 1, ammattipätevyyskoulutus, klo 8-16, 150 e (sis. alv 24 %) 

pe 22.4              Hätäensiapu SPR, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 %, (AP-merkinnällä 150 e, sis. 
alv 24 %) 

pe 29.4              Työturva, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 % 

ke 11.5              Anniskelupassi, klo 8-16, hinta 100 e alv 0 % 

pe 13.5              Sähkötyöturvallisuus, klo 8-16, hinta 100 e alv 0 % 

pe 20.5              Tulityö, klo 8-16, hinta 100 e alv 0 % 

 
Kursiivilla koulutukset, joista saa tarvittaessa kuljetusalan ammattipätevyysmerkinnän (AP-merkintä). 
Kaikki koulutukset löytyvät linkistä (ilmoittautumiset saman linkin kautta): 
http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6 
 
Lisätietoja: Sinikka Ojala, Aikuiskoulutus- ja markkinointisuunnittelija, puh. 040 1508 446  

sinikka.ojala@jedu.fi  

 
Kalajoen yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot 

 
Yrityspalvelukeskuksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalajoki.fi  
   

 elinkeinojohtaja Miia Himanka 044 469 1246       
yritysasiantuntija Mirja Mustonen 044 469 1249       
yrityskehittäjä Markku Mäkitalo 044 469 1381 
turkistalousneuvoja Hanna Valo 044 469 1339       
toimistosihteeri Anja Tilvis 
 
Toimistollamme myös:  
Monikulttuurinen neuvonta MOONA  
projektityöntekijä Heikki Niemi 

044 469 1250 
 
 
 
040 868 2287  
heikki.niemi@haapop.fi 

http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
mailto:sinikka.ojala@jedu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

