
NIHAK
2019



2

3 Pääkirjoitus

4 Yrittäjän kumppanina kaikissa vaiheissa

5 Coworking – Globaali ilmiö

6 Yrityspalvelut – Asiantuntijat apunasi

8 Hankkeista eväitä kasvuun ja kehittämiseen

9 Hanke-esittely: Digimuutoksen johtaminen

10 Hanke-esittely: Biotaloudesta uutta kasvua

11 Yhteistyökumppani: Kerttu Saalasti Insituutti

12 Yritysten lukumäärä ja alueelle myönnetyt yritystuet

14 Seutukunnan väestön- ja työttömyysasteen kehitys

15  Muuttajan tarina: Vastavirran kulkija

16 Tapahtumia ympäri vuoden

17 Seutukunnan elinkeinoelämä

18 Talous ja hallinto

19 Henkilökunta

20 Liite: Muuttoliikenne

22 Liite: Hankeluettelo

SI
SÄ

LT
Ö

NIVALA
KÄRSÄMÄKI

PYHÄJÄRVI

HAAPAJÄRVI

REISJÄRVI

759 KPL

+50 

603 KPL

+26 

295 KPL

+18

450 KPL

+22 
222 KPL

+16 

Nivala

Haapajärvi

Pyhäjärvi

Nivala
Kärsämäki

Pyhäjärvi

Haapajärvi

Reisjärvi



 Toimintakertomus 3

Myönteinen vire Nivala-Haapajärven alueen elin-
keinoelämässä jatkui vuoden 2019 aikana. Alueelle 
on syntynyt uusia yrityksiä, moni investoi ja hakee 
kasvusuuntaa. Tämä merkitsee samalla, että työ-
voiman saatavuus on yhä suurempi haaste nyt ja 
tulevaisuudessa.

Yhtenä vastauksena tähän haasteeseen on 
alueen kansainvälistyminen. NIHAK tekee ruohon-
juuritason kansainvälistymistyötä paikallisten yritys-
ten kanssa ja tarjoaa näille monenlaista käytännön 
apua. Hyviä esimerkkejä on tarjolla siitä, että yritys 
voi menestyksekkäästi löytää tiensä maailmalle myös 
tältä seudulta käsin.

Samalla tarvitaan kuitenkin kansainvälistymistä 
myös alueen sisällä. Yhtenä voimavarana ovat Oulun 
yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen kansain-
väliset opiskelijat. Alueen yritykset voivat esimerkiksi 
rekrytoida heitä kesätöihin tai tekemään opinnäyte-
töitä. Näin kynnys madaltuu puolin ja toisin myös 
vakituisiin työsuhteisiin. 

Muualta lähtöisin oleva työntekijä voi tarjota yri-
tykselle hyvän mahdollisuuden kasvattaa verkostoa 
ulkomaille. Ulkomaalainen työntekijä saattaa myös 
olla paras vientihenkilö kotimaahansa. Työvoiman 
kansainvälistyminen auttaa alueen yrityksiä ja asuk-
kaita mukautumaan muutokseen ja pitämään alueen 
kilpailukykyisenä jatkossakin. 

Yritysten on syytä suunnata katse myös nuoriin. 
Nuoret aikuiset etsivät kiinnostavia urapolkuja, ja 
niitä alueeltamme löytyy. Usko ideoihin ja pitkä-
jänteinen tutkimustyö on monen mielenkiintoisen 
yrityksen taustalla. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 
kiertotalouteen perustuvat yritykset, joiden tarjoa-
mille ratkaisuille on kysyntää myös kansainvälisillä 
markkinoilla. 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK 
Toimitus: Hanna Perkkiö, Taitto: Marika Elina Kaarlela/Gekkografia, Kansikuva: Adobe Stock, Ari-Pekka Hihnala, muut kuvat NIHAK ellei toisin mainita

Toni Krankkala
toimitusjohtaja

Pääkirjoitus
Rohkeasti uusille urille!
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Kärsämäellä toimiva perinteikäs Finn- 
svala Oy on erikoistunut vaativissa olois-
sa käytettäviin teknisiin alusasuihin ja 
lämpökerrastoihin. 

Yritys hakee nyt lisää jalansijaa ulko-
mailta. Ensimmäiset askeleet on otet-
tu Saksaan, Tanskaan, Puolaan ja Bene-
lux-maihin. Uusimpia vientimaita ovat 
Etelä-Korea, Espanja ja Israel. Katseet 
on suunnattu myös Japaniin ja Venäjälle.

Toimitusjohtaja Onerva Aakko kertoo, 
että NIHAK on ollut yrityksen kumppa-
nina monissa eri vaiheissa.

– Käytämme NIHAKin palveluja todella 
paljon. Esimerkiksi kansainvälisille mes-
suille osallistuminen on välttämätöntä 
näkyvyyden saamiseksi, ja NIHAK on aut-
tanut meitä hakemaan avustuksia mes-
suosallistumisiin. Samoin omissa kehi- 
tyshankkeissamme olemme saaneet 
apua NIHAKilta. Tarvittava ammattitaito 
löytyy aina sieltä.

kansainvälisille  
markkinoille

YRITTÄJÄN KUMPPANINA  
KAIKISSA VAIHEISSA

NIHAKin tehtävänä on auttaa yrityksiä 
menestymään. Asiantuntijamme palve-
levat yli kuntarajojen, joten heidän eri-
koisosaamistaan voivat hyödyntää koko 
seudun yritykset. Tällä hetkellä yritys-
palvelut palvelee yrittäjiä Kärsämäellä, 
Nivalassa, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. 
Kehittämishankkeita toteutamme koko 
Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. 

Maksuttomasti yrityksesi palveluksessa
Yrittäjänä saat apua yrityksesi kaikis-
sa vaiheissa. Oli kyse alkavasta tai jo 
pidempään toimineesta yrityksestä, 
palvelemme aina henkilökohtaisesti ja 
yrityksesi tarpeet tarkoin huomioiden. 
Asiantuntijamme käytännön palvelu 
kattaa myös rahoitusvaihtoehtojen ha-
kumenettelyn. Opastamme, neuvom-
me ja työstämme yhdessä tarvittavat 
asiapaperit.

”Kun rakensimme omia tiloja, NIHAK 
auttoi hankkeen suunnittelussa. Heiltä 
olemme saaneet apua myös kilpailuky-
vyn parantamiseen, markkinointiin ja 
vientisuunnitelmiin.” Esa Lohela, Hero 
Mechanics Oy

Kehittämistä, kumppanuutta,  
verkostoja
Menestyäkseen yrityksen on uudis-
tuttava ja kehitettävä toimintaansa. 
Siihen lisäpotkua tarjoavat hankkeet, 
joita toteutamme yhdessä alueen 
kuntien, yritysten, koulutus- ja kehit-

tämisorganisaatioiden sekä muiden 
seutukuntien kanssa. Hankkeissa 
kehitetään laajasti yritystoiminnan eri 
osa-alueita esimiestaidoista työhyvin-
vointiin, sähköisestä kaupankäynnistä 
myyntiin ja brändäykseen. Järjestämme 
myös inspiroivia tilaisuuksia ja tapahtu-
mia, joihin osallistuu vuosittain satoja 
alueemme yrityksiä.

”Kun laajensimme verkkokauppaamme 
ulkomaille, käännöstyöt ja markkinointi 
vaativat isoja panostuksia. NIHAKilta 
saimme apua muun muassa tarvittavien 
tukihakemusten tekoon.” Kimmo Mai-
jala, Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy

Kotikentältä maailmalle
Kun on aika suunnata uusille markki-
noille, NIHAKilla on tarjota osaamista 
matkaeväiksi. Asiantuntijamme kar-
toittavat kansainvälistymisen edelly-
tykset ja antavat näkemyksensä siitä, 
kuinka maailmalle kannattaa edetä. 
Autamme löytämään rahoitusta sekä 
luomaan kontakteja ja verkostoja koh-
demaahan. Valtakunnallisten toimijoi-
den kautta (esim. Business Finland) 
yrityksellesi voidaan hakea rahoitusta 
asiantuntijapalveluiden ostamiseen 
tai kansainvälisille messuille osallis-
tumiseen.

”NIHAKin järjestämillä messumatkoilla 
olemme kartoittaneet mahdollisia asiak- 
kaita.” Ilpo Eskola, RST Steel Oy

FINNSVALA SUUNTAA

Suunnitteletko omaa yritystä? Kaipaatko apua yritystoiminnan kehittämiseen tai tähyiletkö kenties  
kansainvälisille markkinoille? NIHAK tarjoaa asiantuntijapalveluja liiketoiminnan kaikkiin vaiheisiin.
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COWORKING TARJOAA JOUSTA- 
VUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ

Globaali ilmiö

Yksinyrittäjät ja freelancerit ovat kasvava joukko 
työelämässä. Samaan aikaan yrityksissä ja työyh-
teisöissä projektimainen työ lisääntyy, työntekijät 
liikkuvat yhä enemmän, eikä etätyöläinenkään 
enää ole harvinaisuus.

Kun uudet työn tekemisen tavat yleistyvät, 
tarvitaan myös uudenlaisia työskentelypaikkoja. 
Suomessa ja maailmalla tähän tarpeeseen on syn-
tynyt ilmiö nimeltä coworking. Sillä tarkoitetaan 
palvelukonseptia, joka tarjoaa yrittäjille ja yrityk-
sille toimitilaa joustavaan käyttötarpeeseen.

Coworking ei merkitse pelkkää tilaa vaan myös 
ajattelutapaa, jonka ytimessä on yhteisöllisyys. 
Tilat antavat mahdollisuuden verkottumiseen, tii-
mityöskentelyyn ja jopa uusien kumppaneiden tai 
asiakkaiden löytämiseen. 

Perinteistä coworking-tilojen käyttäjäkuntaa 
ovat olleet luovien alojen ammattilaiset, tietotyö-
läiset ja startup-yritykset. Heidän rinnalleen ovat 
tulleet myös isojen yritysten ja perinteisempien 
toimialojen edustajat, jotka hakevat etenkin jous-
tavuutta. Yrityksen tilantarve saattaa vaihdella 
projektien mukaan, tai sillä saattaa olla paikka-
kunnalla vain yksi työntekijä. 

VAU!HAUSissa voi työskennellä mihin aikaan 
päivästä vain, sillä kuukausimaksun maksaneet 
saavat oman kulkukortin. Tila on käytettävissä 
myös satunnaista tarvetta varten esimerkiksi 
kokouksiin.

Coworking-ilmiö on rantautunut myös NIHAKin 
toiminta-alueelle. Vuonna 2018 NIHAK avasi 
ensimmäisen avoimen VAU!HAUS-työtilan Niva-
lassa ja vuoden 2019 aikana myös Haapajärvi, 
Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi saivat omat 
tilansa.

VAU!HAUS, Haapajärvi, Puistokatu 46
VAU!HAUS, Kärsämäki, Frosteruksenkatu 4
VAU!HAUS, Nivala, Pajatie 5, Nitek/2.krs
VAU!HAUS, Pyhäjärvi, Ollintie 17
VAU!HAUS, Reisjärvi, Kirkkotie 3A

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Tuomas Anttila, projektipäällikkö,  
044 4457 007, tuomas.anttila@nihak.fi

• yhteinen työtila 24/7  •  kokoustila

• liiketoiminnan kehittämispalvelut

• tulostin/skanneri •  wifi

• lukittava säilytystila •  kahvi

VAU!HAUS sisältää:

mailto:tuomas.anttila%40nihak.fi?subject=
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YRITYSPALVELUT
–ASIANTUNTIJAT APUNASI KOKO ALUEELLA

Yrittäjä, et ole yksin. NIHAKin kautta saat henkilökohtaista neuvontaa, 
sparrausta ja käytännön apua. Verkostoituminen muiden yritysten 
kanssa voi avata uusia ovia. 

NIHAKin yrityspalvelut tarjoaa palve-
lua joustavasti yli kuntarajojen. Näin 
voimme hyödyntää aina parhaita käy-
tettävissä olevia resursseja. Osaava 
henkilöstömme neuvoo esimerkiksi 
yrityksen perustamiseen tai kasvuun 
ja liiketoiminnan kehittämiseen liitty-
vissä asioissa. Alueellisten kehittämis-
hankkeiden kautta taas yritykset saavat 
monipuolisia koulutus-, kehittämis- ja 
tutkimuspalveluita. 

NIHAKilla on oma yrityspalve-
lupäällikkö Kärsämäellä, Nivalassa, 
Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Lisäksi 
vientiasiantuntijamme palvelee kaikkia 
alueemme yrittäjiä koko seutukunnan 
alueella.

Rahoituskanavia hyödyntämään
Yrittäjien on mahdollista hakea ra-
hoitusta investointeihin ja toiminnan 
kehittämiseen monista eri kanavista. 
Hakuprosessissa kannattaa hyödyntää 
NIHAKin asiantuntijoiden kokemusta. 
Kartoitamme yhdessä, miltä taholta 
ja millä perusteilla yrityksellesi olisi 
mahdollisuus hakea tukirahoitusta. 
Tarjoamme myös käytännön apua 
hakemusasiakirjojen laatimiseen.

Ari Alakangas
palvelee NIHAKin asiakkaita vienti-
asiantuntijana ja kansainvälistymis-
palvelujen tuottajana. 

Alakangas tunnetaan innovatiivisena 
konkarina, jonka tausta on teollisuu-
dessa myynnin, markkinoinnin ja 
kansainvälisen kaupan parissa.

”Kansainvälistyminen on 
 suunnitelmallinen prosessi
 ja vaatii vuosien jalkatyön.”

puh. 040 6846 400
ari.alakangas@nihak.fi

Yrityspalvelupäälliköt esittelyssä:

Harri Jokela 
toimii yrityspalvelupäällikkönä 
Reisjärven toimipisteessä.

Jokelalla on yrityksiin liittyvää 
kokemusta yritystukien, neuvon-
nan, tutkimuksen ja koulutuksen 
näkökulmista.

”Monenlaisia neuvojia on liikkeellä, 
mutta tärkeintä on se, että  
yritystoiminta on omannäköistäsi.”

puh. 050 304 9317
harri.jokela@nihak.fi
Reisjärvi, Reisjärventie 8

mailto:ari.alakangas%40nihak.fi?subject=
mailto:harri.jokela%40nihak.fi?subject=
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Liikeidean kehittäminen

Kansainvälistymis- 
palvelut

Mikroyritysten  
ydinryhmätoiminta

VAU!HAUS-yhteistyötilat

Q

Yrityksen perustaminenP
START

€

Liiketoiminnan  
kehittäminen

Yrityskaupat ja  
omistajan vaihdokset

Viestintä ja tietopalvelut

Edunvalvonta
ja vaikuttaminen

EU yritysrahoituspalvelut

Alueen markkinointi

i

Hankekehittäminen ja  
yhteistyön edistäminen

Arto Junno 
toimii yrityspalvelupäällikkönä 
Kärsämäellä ja Pyhäjärvellä.

NIHAKissa Junno on työskennellyt 
vuodesta 2005 lähtien muun muassa 
yhteyspäällikkönä ja erilaisissa pro-
jekteissa. Viimeiset viisi vuotta hän 
on toiminut yrityspalvelupäällikkönä.

”Yrityksen tärkein tavoite on voiton 
tuottaminen. Neuvomme yrityksiä 
kaikkeen lailliseen liiketoimintaan 
liittyvissä asioissa.”

puh. 044 4457 011
arto.junno@nihak.fi
Kärsämäki, Rannantie 6
Pyhäjärvi, Asematie 4 A

Marika Kumpula 
työskentelee yrityspalvelupäällikkö-
nä Nivalan toimipisteessä. 

Kumpulalla on monipuolinen 
kokemus pk-yritysten kanssa 
toimimisesta ja vahvaa osaamista 
etenkin yritysten taloushallinnon eri 
osa-alueilla.

”Jokaisella yrityksellä on oma tari-
nansa ja omat haasteensa. Tiiminä 
pystymme tarjoamaan palvelua 
kaikenlaisiin tarpeisiin.”

puh. 046 5040 8480
marika.kumpula@nihak.fi
Nivala, Pajatie 5

TASOITAMME TIETÄ  

Haaveiletko yrittäjyydestä tai oletko jo hyvää 
vauhtia sillä tiellä? Onko sinulla idea, jonka 
eteenpäin viemiseen kaipaat apua? NIHAK tar-
joaa apua yrittäjyyden ensiaskelissa ja uuden 
yrityksen alkutaipaleella. Perehdymme yhdessä 
liikeideaasi ja erityisesti liiketoiminnan kan-
nattavuuteen ja rahoitukseen. Näin ideallesi 
ja unelmallesi saadaan perustettua tukeva 
kivijalka.

Yrityspalvelupäällikkömme auttavat sinua 
konkreettisesti myös lupa-asioissa, yritysmuo-
don valinnassa sekä perustamisilmoituksen 
tekemisessä.

kannattavaan  
liiketoimintaan 

Aluekehityspalvelut

Yritystukien ja  
rahoituksen neuvonta

€

mailto:arto.junno%40nihak.fi?subject=
mailto:marika.kumpula%40nihak.fi?subject=
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HANKKEISTA EVÄITÄ KASVUUN 
JA KEHITTÄMISEEN 

Kaivososaamisen alihankintaverkosto
Yhdessä yrittäen eteenpäin
Process SME
NetXport
Pro Studio
Luovat ratkaisut
Ratkaisumylly
Solo Entre ja yrittävä kulttuuri
Sales is a King
Kilpailukyvyn avaimet
BIO Arvoketjuanalyysi
Digimuutoksen johtaminen
Think Big
UMBR-ELLA
Digiprocess

2017  2018 2019 2020 2021

Kehitysvammaisten polku työelämään
My Way
Oulu South Goes Global esiselvitys
Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäyttö
Callio bioenergiaterminaali
Kumppanuuskampus
Me3Lab
Tehokkaat rakenteet
Hybridi
Matkailuosaamisen kehittäminen
Virtuklubi
Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri
KAIVASU
Monikampus
Callio Undergroung Rescue
Huomisen metsänomistaja
My Way 2

2017  2018 2019 2020 2021

NIHAK toteuttajana tai osatoteuttajana

NIHAK rahoittajana

NIHAKIN HANKKEET VUONNA 2019

yhteistyöstä

KEHITTÄMISEN VOIMA 
LÖYTYY

32 LISÄTIETOJA 
SIVUILLA16 046 536 €HANKKEITA

YHTEENSÄ
YHTEENLASKETTU  

BUDJETTI 22

NIHAKin kautta yritykset pääsevät hyö-
dyntämään lukuisia alueellisia kehit-
tämishankkeita. Ne tarjoavat työkaluja 
esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin 
kehittämiseen, kouluttautumiseen, kan-
sainvälistymiseen tai digitalisaation  
hyödyntämiseen. Yhteistä hankkeille 
on, että ne tuovat uutta osaamista ja 
kasvua koko seutukunnan alueelle.

NIHAK toimii hankkeissa rahoittaja-
na tai pää- tai osatoteuttajana. Muita 
osapuolia ovat esimerkiksi toiset seu-
tukunnat, yksittäiset kunnat, Oulun yli-
opisto tai alueen oppilaitokset, kuten 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 
JEDU ja Centria ammattikorkeakoulu.  
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Digitalisaatio koskee nykypäivänä kaik-
kia yrityksiä, oli toimiala mikä tahansa. 
Sen tarjoamia mahdollisuuksia voitai-
siin kuitenkin hyödyntää paljon nykyistä 
enemmän, ja siksi yrityksissä tarvitaan 
lisää tietoa ja koulutusta.

Digimuutoksen johtaminen -hank-
keessa autetaan yrityksiä parantamaan 
digitalisaation keinoin työn tuottavuutta 
ja työhyvinvointia. Kohteena ovat pk- ja 
mikroyritykset Nivala-Haapajärven ja 
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa.

– Tarve tähän hankkeeseen on tul-
lut suoraan yrityksiltä. Digitalisaatio 
on kehittynyt vauhdilla viimeiset vuo-
sikymmenet, ja yrityksissä on paljon 
kehitettävää, toteaa projektipäällikkö 
Markku Mehtälä Nihakista.

Yrityksille tarjotaan hankkeen kautta 
koulutusta, neuvontaa ja asiantuntija-
palvelua. Niiden teemat voivat liittyä 
esimerkiksi laatuun, lean-johtamiseen, 

ohjelmistoihin, sähköiseen kaupankäyn-
tiin tai sosiaalisen median hyödyntämi-
seen liiketoiminnassa. Koulutusten ja 
asiantuntijapalvelujen kustannuksista 
puolet jää osallistuvan yrityksen tai yri-
tysryhmän maksettavaksi.

– Yritykset voivat hyödyntää mui-
den palveluja ja kehittää uutta liike-
toimintaa. Verkkojen kehittyminen 
monipuolistaa mahdollisuuksia en-
tisestään. Hankkeen kautta yritykset 
pääsevät myös verkostoitumaan kes-
kenään, Mehtälä toteaa.

Kaksivuotinen hanke kestää vuo-
den 2021 kesään saakka, ja sen aikana 
on tarkoitus järjestää vähintään 500 
koulutuspäivää. Jo vuoden 2019 aika-
na täyttyi reippaasti yli puolet tavoit-
teesta, mutta mukaan ehtii edelleen.

– Yrityksiltä on tullut koulutuksista 
hyvää palautetta, ja ne on nähty erittäin 
hyödyllisinä, Mehtälä kertoo.

Onko yrityksesi digikunnossa?

HA
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www.nihak.fi/fi/ 
digimuutoksen-johtaminen

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, 
Markku Mehtälä  
050 339 7723 
markku.mehtala@nihak.fi

Haapaveden-Siikalatvan seudun  
kuntayhtymä  
Timo Kähkönen 
044 769 2501 
timo.kahkonen@siikalatva.fi

http://www.nihak.fi/fi/digimuutoksen-johtaminen
http://www.nihak.fi/fi/digimuutoksen-johtaminen
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Biotaloudesta uutta kasvua

HA
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Metsien käyttöön pohjautuva biotalous 
on tänä päivänä avainasemassa, kun 
puhutaan kestävästä kasvusta. Puuta 
hyödyntämällä voidaan jo monilla aloilla 
säästää ja korvata uusiutumattomia 
luonnonvaroja.

Haapajärven kaupunki ja NIHAK 
käynnistivät vuoden 2019 lopussa 
selvitystyön siitä, kuinka tällä alueella 
voitaisiin olla biotaloudessa mukana. 
Hanke kulkee nimellä ”Biojalostetuo-
tannon arvoketjuanalyysi ja alueen 
pk-yritysten sitouttaminen”.

Haapajärvelle kaavailtu laitos tuottai-
si bioöljyä puubiomassasta, eli esimer-
kiksi hakkuu- ja korjuutähteistä tai saho-
jen sivutuotteista. Samalla selvitetään, 
voidaanko bioöljytuotannon yhteydessä 
ottaa talteen puun arvoaineita ja hyö-
dyntää niitä muilla teollisuudenaloilla.

– Bioöljyn avulla voidaan eri tavoin 
korvata fossiilisia polttoaineita. Yksi 
käyttäjäryhmä voisi olla isommat öl-
jyä lämmitykseen käyttävät kohteet. 
Bioöljyä voidaan hyödyntää myös tan-
kattavien polttoaineiden jalostukses-
sa, projektipäällikkö Jouni Niskanen 
kertoo.

Vuoden 2020 loppuun mennessä 
on tarkoitus arvioida, kuinka laitos olisi 
toteutettavissa sekä teknisesti että ta-

loudellisesti. Samalla selvitetään, mil-
laista liiketoimintaa laitosinvestointi 
mahdollistaisi alueen yrityksille.

Selvitettäviä asioita ovat myös tuot-
teiden markkinat, raaka-aineiden saata-
vuus, tuotevalikoima ja tehdaskonsepti, 
sekä investointien tarve ja kannattavuus.

– Tavoitteena on, että vuoden lo-
pussa meillä on hyvä kuva siitä, onko 
tämä sellainen polku, jota kannattaa 
lähteä kaupallisesti viemään eteen-
päin. Vai kannattaako ottaa aikalisä 
ja tarkentaa vielä jotain näkökulmaa, 
Niskanen sanoo. 

Haapajärvellä on jo aiemmissakin 
selvityksissä todettu olevan luontaisia 
vahvuuksia biojalostamon sijaintipaikak-
si. Alueelta löytyy raaka-ainetta, ja siellä 
on jo ennestään puunjalostusta sekä 
toimivat raaka-aineen hankintaketjut.

Selvityshankkeen aikana tehdään 
tiivistä yhteistyötä paikallisen sahateol-
lisuuden ja energiantuotannon sekä 
alueen pk-yritysten, mahdollisten si-
joittajien ja rahoittajien kanssa.

– Alueella on ollut hyvä vastaanotto 
ja kiinnostusta tälle asialle. Toiveena 
on, että tästä löytyy toimiva resepti 
hankkeen eteenpäin viemiselle, Nis-
kanen toteaa.

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry  
Jouni Niskanen 
044 0666 730 

jouni.niskanen@nihak.fi

www.nihak.fi/hankkeet Ku
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Millä keinoilla yrittäjä voi parantaa työ-
hyvinvointiaan? Miten luodaan uutta 
yritystoimintaa toimintansa lopettavan 
kaivoksen ympärille? Kuinka pienenne-
tään hiilijalanjälkeä teräsrakenteiden 
valmistuksessa?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin 
haetaan vastauksia Kerttu Saalasti Ins-
tituutin tutkimustoiminnassa. Kerttu 
Saalasti Instituutti on Oulun yliopiston 
alainen kansainvälinen tutkimusinsti-
tuutti. Mikroyrityksiin keskittyvänä se 
on ainoa laatuaan Suomessa ja kan-
sainvälisesti.

– Tuomme tutkimukseen perustu-
vaa tietoa mikroyritysten kehittämisen 
tueksi. Yritysverkostojen kautta saa-
daan mukaan käytännön esimerkkejä. 
Parhaillaan olemme käynnistämässä 
tutkimukseen perustuvaa Oulun yli-
opiston valtakunnallista Mikroyrittä-
jyyden koulutusta, instituutin johtaja 
Matti Muhos kertoo.

Kerttu Saalasti Instituutissa mikro-
yrittäjyyden tutkimus kohdistuu muun 
muassa yritysten kasvuun, kansainvä-

Mikroyritykset valokeilaan

listymiseen ja johtamiseen sekä toimin-
taympäristöön ja yhteiskunnalliseen 
vaikutukseen. Tutkimuksen kohteina 
ovat myös yrittämisen osaaminen, arvot 
ja motivaatio, yrittäjyyskasvatus sekä 
yrittäjyyttä tukeva kulttuuri.

Instituutissa toimivat myös monia-
lainen tulevaisuuden tuotantotekno-
logioiden tutkimusryhmä sekä alueel-
lisen erinomaisuuden tutkimusryhmä. 
Alueellista tutkimusinfrastruktuuria 
edustavat Mikroyrittäjyyskeskus Micro- 
ENTRE, tuotantoteknologioihin kes-
kittyvä ELME-studio ja monitieteinen 
maanalainen tutkimuskeskus CallioLab.

Instituutin toimintaa tukee Kerttu 
Saalasti -säätiö, joka perustettiin vuon-
na 2000 edistämään Oulun Eteläisen 
alueen elinkeinoelämän monipuolistu-
mista ja kilpailukykyä sekä tukemaan 
alueen yliopistollista tutkimus- ja koulu-
tustoimintaa. Säätiön toimintaan osal-
listuvat yliopiston lisäksi alueen kunnat, 
seutukunnat ja koulutusorganisaatiot.
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MIKROYRITYSTEN YDIN- 
RYHMÄTOIMINTA – TIETOA, 

SPARRAUSTA JA VERKOSTOJA

Lähes 95 prosenttia suomalaisista yri-
tyksistä on mikroyrityksiä. On siis syytä 
kääntää katseet siihen, kuinka niiden kas-
vua voidaan edistää ja kuinka yrittämisen 
esteitä voidaan purkaa.

Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus 
MicroENTRE tuo tutkittua tietoa mikroyri-
tysten kehittämisen tueksi ja ottaa yrityk-
set mukaan tähän työhön.

MicroENTREn tutkimushankkeissa 
mukana olleista yrityksistä  on muodostu-
nut alueellisia yritysverkostoja, ydinryhmiä. 
Mikroyritysten ydinryhmätoiminta tarjoaa 
yrittäjille vertaistukea, sparrausta sekä 
mahdollisuuden löytää verkostoitumalla 
uusia asiakkaita ja kumppanuuksia. NIHAK 
kokoaa oman alueensa yritysverkoston ja 
koordinoi ydinryhmätoimintaa. Yritysver-
kosto kokoontuu kiertävällä periaatteella 
ydinryhmään kuuluvien yritysten tiloissa. 
Kokoontumiset järjestetään kuukausittain 
ilta-aikaan, ja aiheen päättää kulloinkin 
vuorossa oleva isäntäyritys. 

Mukaan pääsee ilmoittautumalla ydin-
ryhmän koordinaattori Marika Kumpulalle: 

puh. 046 5040 8480,  
marika.kumpula@nihak.fi

mailto:marika.kumpula%40nihak.fi?subject=
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YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ JA ALUEELLE MYÖNNETYT YRITYSTUET
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Rekisterissä voimassa olevat yritykset (tilanne 3.1.2020) 
ja rekisteröidyt uudet yritykset (2019)

115 km
retkeily- 
reitistö

Teekaupunki

Järvien lukumäärä 95

Nautoja 
13 974 kpl (2018) 

Teollisuus & rakentaminen 
117 yrityksen päätoimiala

37,5 % 8. ja 9. luokan  
oppilaista harrastaa 
hengästyttävää liikuntaa  
vapaa-ajalla vähintään 1 h viikossa 
(koko maa 28,3 %)

Teekuppeja kaupungintalon  
kokoelmassa yli 800

Nivala
757 yritystä

+52 uutta

Reisjärvi
225 yritystä

+15 uutta 

97,9 % 
asuntokunnista  

asuu pien- ja rivitaloissa

Peuranpolku

Haapajärvi
610 yritystä 

+26 uutta

Lähteet: Tilastokeskus 2018, 
Luonnonvarakeskus, THL,  
Nivalan yritysrekisteri, järviwiki.fi

Maitoa   
46 704 328 litraa 

(2018)

Kyösti Kallion koti
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YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ JA ALUEELLE MYÖNNETYT YRITYSTUET

Pyhäjärven kaivos 
Euroopan syvimpiä tunnettuja paikkoja. 

Nelostien risteysalueen 
ohittaa noin 5 000  

ajoneuvoa /vrk

2 339 YRITYSTÄ

+127
-117

uutta yritystä

Seudun yrityksille myönnettiin
suoria tukia 2 miljoonaa euroa,  
yhteensä 40 kappaletta.

TUKIEN JAKAUMA:
Haapajärvi, 7 kpl, 195 637 euroa 
Kärsämäki, 6 kpl, 99 940 euroa
Nivala, 19 kpl, 1 282 520euroa
Pyhäjärvi, 4 kpl, 79 223 euroa
Reisjärvi, 4 kpl, 341 067 euroa

lakanneet yritykset

+ 10 yritystä (nettomuutos)

E7
5

Kärsämäki
293 yritystä

+11 uutta

Pyhäjärvi
454 yritystä

+23 uutta

Rakennettu 2004.  
Noin 52 000 paanua 

Paanukirkko

1 445 metriä  
maanpinnan alapuolelle 
ulottuvassa kaivoksessa 
on maailman syvimmällä 

sijaitseva sauna. 

Täydenkuun  
tanssit



Nivala

Haapajärvi

Pyhäjärvi

Kärsämäki

Reisjärvi

10 %

9 %

25 %

18 %

ASUKASLUVUT NIHAK-KUNNISSA
Muutos edell iseen vuoteen 2018

Yhteensä
asukkaita

28 079
-93

-1377 012

2 575

5 135

2 718

-112

-37

-24

10 639

14

SEUTUKUNNAN TYÖTTÖMYYS 2017–2019
Pohjois-Pohjanmaa NIHAK

38 %

ALUEEN VÄESTÖRAKENNE 2018

Koko väestö 
28 488

Lapset ja eläkeläiset
14 481

Työikäiset 
14 007

Ei  työvoimassa
2 703

Työvoima 
11 304 

Työll iset
 10 280

Työttömät
1 024

Yritykset 
7  048

Julkinen sektori
3 232

15 %

11,25 %

7,5 %

20182017 2019

10,8 %

9,5 %
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Vastavirran kulkija
Anna Luomajärvi on 22-vuotias arte-
saani ja oman tiensä kulkija. Toisin kuin 
moni ikätoverinsa, hän on muuttanut 
etelästä pohjoiseen ja päätynyt yrittä-
jäksi Reisjärvelle.

– Itse näen, että tällä alueella on pal-
jon annettavaa nuorellekin ihmiselle. 
Olen yrittänyt omalla esimerkilläni ma-
daltaa yrittäjyyden kynnystä ja käynyt 
puhumassa aiheesta koululaisillekin. Ja 
onhan täällä päin paljon nuoria yrittäjiä, 
Luomajärvi sanoo.

Juuriltaan Luomajärvi on maatilan 
tytär Pirkanmaan Kurusta. Lukion 
hän kävi Parkanossa, josta hän suun-
tasi nuorisovaihtoon Yhdysvaltoihin ja 
edelleen Raaheen opiskelemaan. Tovin 
Luomajärvi ehti asua myös Kauhavalla.

Matkan varrella vierelle löytyi Reisjär-
veltä kotoisin oleva puoliso. Kun tämän 
vanhempien lypsykarjatilalla tarvittiin 
jatkajaa, nuorenparin suunta oli selvä.  

Ennen muuttoaan Luomajärvi ei 
tiennyt Reisjärvestä paljoakaan. Elä-
mä pienellä paikkakunnalla oli toki 
ennestään tuttua.

– Arvostan omaa rauhaa, mutta 
myös sitä, että ihmiset tuntevat toi-
sensa. Täällä välitetään eri tavalla kuin 
isossa kaupungissa, ja uutta ihmistä 
neuvotaan mielellään.

Luomajärvi on aina halunnut yrit-
täjäksi, ja Reisjärvellä idea alkoi ottaa 
tulta alleen. Tärkeänä apuna yrityksen 
perustamisvaiheessa oli NIHAKin yri-
tyspalvelupäällikkö Harri Jokela.

– Olen saanut yritysneuvonnasta 
todella osaavaa ja joustavaa palvelua. 
Koen myös, että uusi yrittäjä on otet-
tu täällä hienosti vastaan, Luomajärvi 
toteaa.

Vuoden 2019 keväällä perustetusta 
Annan Putiikista löytyy muun muas-
sa lahjatavaraa, alueen käsityöläisten 

tuotteita, vaatteita ja kirjoja. Putiikin 
suojissa toimii myös kahvila, josta saa 
kotileivonnaisten lisäksi kolmesti vii-
kossa myös lounasta.

Toisin kuin Luomajärven aiemmat 
asuinpaikat, Reisjärvi sijaitsee kaukana 
isoista keskuksista. Se ei kuitenkaan 
yrittäjää haittaa. Ohikulkijat ja mök-
kiläiset täydentävät asiakaskuntaa, ja 
kaupunkien vilinää pääsee näkemään 
vaikkapa messumatkoilla.

Nykyiseltä kotiseudulta sen sijaan 
löytyy jotain, mitä toiset hakevat pitkän-
kin matkan päästä: puhdasta luontoa 
ja hyviä retkeilymaastoja. Vieraansa 
Luomajärvi veisi ainakin Peuran polulle.

– Monen mielestä on myös kiinnosta-
vaa nähdä pienen paikkakunnan elämää 
ja perinteisiä ammatteja kuten maan-
viljelyä. Suurkaupunkien keskustoissa 
tarjonta on kaikkialla samanlaista.
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Kohtaamisia, kontakteja 
ja uusia asiakkaita Yritystreffeillä
NIHAK järjesti vuoden 2019 aikana BusinessMakerin Yritystreffit 
toukokuussa Nivalassa ja joulukuussa Haapajärvellä. Tapahtuman 
tarkoitus on auttaa yrityksiä löytämään omiin tarpeisiinsa oikeat 
kontaktit: asiakkaita, yhteistyökumppaneita, alihankkijoita, rahoit-
tajia, rekryapua, oppilaitosyhteistyötä, infoa erilaisista hankkeista 
tai kontakteja yritysasiantuntijoihin. 

Tapahtumia vuoden ympäri

Pestipäivät tuo yhteen  
opiskelijat ja yritykset
Oulun yliopiston Pestipäivät on työelämän ja opiskelijoiden 
kohtaamispaikka, jossa työnantajat saavat kontaktin uusiin 
mahdollisiin työntekijöihin ja opiskelijat mahdollisuuden 
työllistyä omalla alallaan tai saada opinnäytetyöaiheet.

NIHAK oli vuoden 2019 Pestipäivillä yhdessä alueen 
seutukuntien ja kuntien kanssa esittelemässä yritysten 
työvoima- ja opinnäytetyötarpeita. Teemana oli ”Töitä 
tekijöille”.

– Kokonaisuutena Pestipäivät oli hyvä kokemus. Kävi-
jöitä oli paljon, ja päivän aikana käytiin mielenkiintoisia 
keskusteluja, toteaa NIHAKin yhteyshenkilönä toiminut 
yrityspalvelupäällikkö Harri Jokela.

Haapajärven Yritystreffit houkuttelivat paikalle  
yli 60 osallistujaa. Suomen iloisimmaksi yrittäjäksi 

 valittu Olli Ojamo Eumer Finland Oy:stä tarjosi  
omalla tarinallaan inspiraatiota.

Yrittäjien kahvit

Yrittäjien kahvit

Yritystreffit

Kv-Café

Mikroydinryhmä

Pestipäivät

Yritystreffit

Yrittäjien kahvit

Kv-Café

Kerttu Saalasti 
-seminaari

Match & Rekry

Tulevaisuuden 
tuotantotekno- 
logian päivä

KEHITTÄMISHANKETTA33 TAPAHTUMIIN  
OSALLISTUNEET YRITYKSET271TAPAHTUMAA251

KESÄ

KEVÄTTALVI

SYKSY

Vuosikello

Mikroydinryhmä

Mikroydinryhmä
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www.nihak.fi/tapahtumat

Mikroydinryhmä

Kv-Café
Kv-Café

http://www.nihak.fi/tapahtumat
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ELINKEINOELÄMÄN TILANNE

Seudun työttömyysaste pysyi edelleen 
kohtuullisella tasolla ollen vuonna 2019 
keskimäärin 8,2% (vuonna 2018 8,4%). 
Tämä oli 1,9% koko Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan keskimääräistä työttömyys-
astetta (10,1%) alhaisempi. Seudulla 
perustettiin vuoden 2019 aikana yh-
teensä 127 uutta yritystä. Alueella on 
yhteensä 2 339 yritystä. 

Alueen haasteena on edelleen vä-
kiluvun negatiivinen kehitys ja seudun 
väestörakenne. Seutukunnan väki-
luku väheni 403 asukasta vuoden 
2019 aikana, josta noin neljännes on 
luonnollisen väestönkehityksen seu-
rausta (syntyneet – kuolleet) ja loput 
aiheutui muuttoliikkeestä. Vähene-
vän väkiluvun lisäksi lisähaasteen tuo 
alueen ikärakenne, jossa työikäisten 
osuus on keskimääräistä alempi. Mi-
käli väestönkehityksen suunta pysyy 
samakaltaisena myös tulevaisuudessa, 
tulee se aiheuttamaan yhä suuremman 
haasteen elinkeinoelämän kehityksel-
le, osaavan työvoiman saatavuuden 
muodostuessa pullonkaulaksi yrityk-
sien kasvulle. Pyhäjärven erityisenä 
haasteena on rakennemuutos, jonka 
aiheuttaa kaivostoiminnan päättymi-
nen Pyhäsalmen kaivoksessa lähitule-
vaisuudessa. Kaivoksen uusiokäytön 

eri mahdollisuuksien selvittämistä 
jatkettiin myös vuoden 2019 aikana 
aktiivisesti erilaisten hankkeiden toi-
mesta. Yksi merkittävä kehityskohde oli 
kuilu- ja tunnelipelastuksen maanalai-
sen oppimisympäristön kehittäminen 
(Callio Underground Rescue -hanke.) 

Seudun yrityksille myönnettyjen 
suorien investointiavustuksien määrä 
pysyi hyvällä tasolla. Tukia myönnettiin 
yhteensä 40 kappaletta, 2 miljoonaa 
euroa. 

Reisjärvellä merkittävimmät inves-
toinnit olivat Änäkkälän Teräs Oy:n 
investoinnit tuotannon koneisiin sekä 
Ny-tek Oy:n investoinnit tuotannon 
kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. 

Kärsämäen merkittävimpiä inves-
tointeja olivat Nelostien Korjaamo 
Oy:n raskaan kaluston huolto- ja kor-
jaamotilojen sekä varaosamyymälän 
rakentaminen, liikekeskus (Juustoportti) 
kiinteistön laajennus ja Eurofinns Nab 
Labs Oy:n toimitilojen rakentaminen. 

Pyhäjärvellä investointeja olivat mm. 
NC-Taso Oy:n kone- ja laiteinvestoinnit 
sekä Arjen Avuxi Oy:n toiminnan laa-
jentaminen ja investoinnit pesulapalve-
luihin. Pyhäjärvellä tehtiin myös useita 
omistajanvaihdoksia ja palvelusektorille 
tuli uusia yrittäjiä. 

Haapajärvellä on käynnissä Puo-
lustusvoimien materiaalilaitoksen 
varastoalueiden rakentaminen. In-
vestointi jaksottuu useille vuosille ja 
on kustannuksiltaan varsin merkittävä. 
Selänteen Peltituotteelle valmistui uu-
det tuotantotilat ja JR-Kaluste siirtyi 
vuoden alussa myös uusiin suurempiin 
toimitiloihin ja investoi samalla myös 
koneisiin ja laitteisiin. Haapajärvellä 
sote-alan rakentaminen on viime vuo-
sien aikana ollut vilkasta ja kuluneena 
vuonna otettiin käyttöön taas yksi uusi 
palveluyksikkö. 

Nivalassa metallituoteteollisuuden 
yritykset olivat edellisen vuoden tapaan 
aktiivisia investoinneissaan. Mecapinta 
Oy investoi uuden anodisointilinjan, 
LaserComp Oy otti käyttöön uuden 
laserlinjaston, Hero Mechanics Oy 
sai uudet toimitilat vuoden alussa ja 
investoi uusiin koneisiin, ProMecha-
nics Oy muutti huhtikuussa uusiin ti-
loihin ja teki koneinvestointeja. Uusi 
mielenkiintoinen avaus oli Nivalassa 
toimiva Natural Indigo Finland Oy, joka 
aloitti indigo-luonnonvärin tuotannon 
ja kaupallistamisen luonnonmukaista 
teollista tekstiilivärjäystä hakeville kan-
sainvälisille tekstiilibrändeille.

Nivala-Haapajärven seudun taloudellinen aktiivisuus oli hyvä vuonna 2019.  
Monet yritykset investoivat ja hakivat kasvua.



TALOUS
NIHAKin toiminnan rahoitus muodostuu alue-
kehittämiseen suunnattavista jäsenkuntien 
maksamista jäsenmaksuista sekä yrityspalve-
luiden tuottamisesta erikseen laskutettavista 
maksuista. 

Yhdistyksen tilikauden 1.1.–31.12.2019 tulos 
oli 57 852,78 euroa alijäämäinen. Yhdistyksen 
taseen loppusumma oli 821 917,07 euroa ja oma 
pääoma tilikauden lopussa 431 943,54 euroa. 
Kirjaustavan muutoksista johtuen tilinpäätös ei 
ole täysin vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 

Yhdistyksen toiminnassa ja taloudessa ei ole-
teta tapahtuvan oleellisia muutoksia vuoden 
2020 aikana.

HANKETOIMINNAN RAHOITUS
Aluekehityspalvelujen tuottamien kehityshank-
keiden kustannukset pyritään kattamaan ensi-
sijaisesti julkisella, EU:n tarjoamalla projektira-
hoituksella, jota täydennetään seutuyhdistyksen 
omarahoitusosuuksilla. 

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista 
kehittämistoimintaa, joissa voidaan hyödyntää 
merkittävästi oman rahoituksen ”vipuvaikutus-
ta” alueen hyväksi. 

Jäsenmaksuilla kerättävää kuntien vastinra-
hoitusta aluekehitykseen kanavoi seutuhallitus, 
jolle rahoitusesityksiä voi tehdä jatkuvan haun 
periaatteella. Vuonna 2019 jäsenmaksua ke-
rättiin alueen kunnilta 15,50 € / asukas / vuosi. 

Seutuhallitus kokoontui 8 kertaa vuoden 
2019 aikana.

TALOUS JA HALLINTO

30.10.2019–

Varsinaiset jäsenet 

Juha Uusivirta, Haapajärvi

Mauri Tenkula, Haapajärvi

Esa Jussila, Kärsämäki

Esko Ristinen, Kärsämäki

Päivi Karikumpu, varapj., Nivala

Jarmo Vuolteenaho, Nivala

Henrik Kiviniemi, pj., Pyhäjärvi

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi

Marjut Silvast, Reisjärvi

Jouni Tilli, Reisjärvi

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET 2019
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30.10.2019–

Varajäsenet
Teija Myllylä, Haapajärvi

Maritta Niska, Haapajärvi

Pekka Anttila, Kärsämäki

Mika Autio, Kärsämäki

Liisa Hankonen, Nivala

Jarmo Pihlajaniemi, Nivala

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärvi

Asko Kauranen, Pyhäjärvi

Sami Puputti, Reisjärvi

Antti Vedenpää, Reisjärvi

1.1. –29.10.2019

Varsinaiset jäsenet 

Juha Uusivirta, Haapajärvi

Mauri Tenkula, Haapajärvi

Esa Jussila, Kärsämäki

Esko Ristinen, Kärsämäki

Päivi Karikumpu, Nivala

Leena Vähäsöyrinki, Nivala

Henrik Kiviniemi, varapj., Pyhäjärvi

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi

Raija Potila, pj. Reisjärvi 

Jouni Tilli, Reisjärvi

1.1. –29.10.2019

Varajäsenet
Teija Myllylä, Haapajärvi

Maritta Niska, Haapajärvi

Pekka Anttila, Kärsämäki

Mika Autio, Kärsämäki

Jarmo Vuolteenaho, Nivala

Eija-Riitta Niinikoski, Nivala

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärvi

Asko Kauranen, Pyhäjärvi

Marjut Silvast, Reisjärvi

Antti Vedenpää, Reisjärvi



Anne-Mari Kukkola
talouspäällikkö

puh. 044 445 7002

Jenni Juola
projektityöntekijä

puh. 050 462 3356

Harri Jokela
yrityspalvelupäällikkö

puh. 050 304 9317

Toni Krankkala 
toimitusjohtaja

puh. 050 327 7254

Arto Junno
yrityspalvelupäällikkö

puh. 044 445 7011

Marika Kumpula
yrityspalvelupäällikkö
puh. 046 5040 8480

Ari Alakangas
vientiasiantuntija

puh. 040 684 6400

Markku Mehtälä
projektipäällikkö

puh. 050 339 7723

Sami Kaarto
toimistopäällikkö

puh. 044 274 8827

Tuomas Anttila
projektipäällikkö

puh. 044 445 7007

Timo Liimatainen
projektipäällikkö

puh. 044 445 7001

Jouni Niskanen  
projektipäällikkö

puh. 044 0666 730

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry 
etunimi.sukunimi@nihak.fi

Henkilökunta
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Varajäsenet
Teija Myllylä, Haapajärvi

Maritta Niska, Haapajärvi

Pekka Anttila, Kärsämäki

Mika Autio, Kärsämäki

Jarmo Vuolteenaho, Nivala

Eija-Riitta Niinikoski, Nivala

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärvi

Asko Kauranen, Pyhäjärvi

Marjut Silvast, Reisjärvi

Antti Vedenpää, Reisjärvi
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NIHAK-alueelta muuttaneiden  
kohdekunnat TOP8  
% koko määrästä (n = 1 296 hlöä)  

Oulu              15,2 %

Ylivieska      11,3 %

Kokkola             3,6 %

Jyväskylä          3,5 %

Tampere              3,2 %

Helsinki        2,9 %

Kuopio         2,7 %

Pihtipudas       2,6 %

Ylivieska              8,4 %

Oulu              8,3 %

Helsinki   4,1 %

Haapavesi             3,6 %

Pihtipudas           3,4 %

Jyväskylä     2,4 %

Vantaa         2,3 %

Sievi     2,1 %

Väki valuu  
Ouluun

Nivala Haapajärven seutukunnan vii-
destä kunnasta muuttoliike suuntautuu 
Ouluun. Tilastokeskuksen julkaiseman 
maan sisäisen muuton tilastot vuosil-
ta 1990–2018 kertovat, että Ouluun 
muutti alueelta 3 953 henkilöä. Vas-
taavasti Oulusta seutukunnan alueelle 
muutti 2 261 henkilöä. Muuttotappio 
Ouluun 29 vuoden ajalta on 1 692 hen-
kilöä.

NIHAKin alueen kunnista muutti 
Ylivieskaan 2 895 henkilöä, Helsinkiin 
1  799, Jyväskylään 1 672, Kokkolaan  
1 089, Tampereelle 1 026, Kuopioon 974 
ja Haapavedelle 969 henkilöä.

Oulun jälkeen toiseksi eniten alueel-
le tuli uutta väkeä Ylivieskasta 1 814 
henkilöä. Helsingistä muutti alueelle  
1 199, Haapavedeltä 1 009, Jyväskylästä 
726, Kokkolasta 679, Sievistä 674 ja 
Kuopiosta 557 henkilöä.

Yhteensä 29 vuoden aikana Niva-
la-Haapajärven seutukunnan alueelta 
on muuttanut pois 35 281 henkilöä ja 
uusia asukkaita on tullut 26 901. Muut-
totappio on 8 380 henkilöä.

NIHAK-alueelle muuttaneiden  
lähtökunnat TOP8
% koko määrästä (n=969 hlöä)  
vuonna 2018

MUUTTOLIIKENNE NIHAKIN  
ALUEELLA 1990–2018

Poismuutto vuonna 2018

Tulomuutto vuonna 2018
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NIHAK-alueelta muuttaneiden kohdekunnat TOP 8 vuosina 1990–2018 
% koko määrästä (n=35 281 hlöä) (lähde Tilastokeskuksen PxWeb-tietokanta)

NIVALA
KÄRSÄMÄKI

PYHÄJÄRVI

HAAPAJÄRVI

REISJÄRVI

759 KPL

+50 

603 KPL

+26 

295 KPL

+18

450 KPL

+22 
222 KPL

+16 

Nivala

Haapajärvi

Pyhäjärvi

JYVÄSKYLÄ KOKKOLA

 8,2 %

4,7 % 3,1 %

YLIVIESKA

 11,2 %OULU

HELSINKI  

  5,1 %

2,9 %

TAMPERE

 2,8 %

HAAPAVESI2,7 %

KUOPIO
NIHAK

NIVALA
KÄRSÄMÄKI

PYHÄJÄRVI

HAAPAJÄRVI

REISJÄRVI

759 KPL

+50 

603 KPL

+26 

295 KPL

+18

450 KPL

+22 
222 KPL

+16 

Nivala

Haapajärvi

Pyhäjärvi

HAAPAVESI

6,7 %

3,8 % 2,7 %

YLIVIESKA

 8,4 %OULU

HELSINKI  

  4,5 %

2,5 %

KOKKOLA

 2,5 %

KUOPIO2,1 %

SIEVI
NIHAK

NIHAK-alueelle muuttaneiden lähtökunnat TOP8 vuosina 1990–2018 
% koko määrästä (n=26 901 hlöä) (lähde Tilastokeskuksen PxWeb-tietokanta)

JYVÄSKYLÄ
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HANKKEET 2019

Kaivososaamisen alihankintayri-
tysten verkoston kehittäminen
Tavoitteena perustaa kaivososaamisen 
alinhankintayritysten verkoston klusteri 
ja mahdollistaa verkoston toiminnan 
jatkuminen sekä kehittää eri toimijoi-
den keskinäistä yhteistyötä.

Yhdessä yrittäen eteenpäin 
Hanke edesauttaa alueen yritysten 
kasvua ja kannattavuutta yhteisen ta-
pahtuma- ja markkinoinnin keinoin 
sekä edistää alueen vetovoimaa.

Business Model Innovation and 
Internationalization of Process 
Industry SMEs – Process-SME
Hanke parantaa pk-yritysten kilpailu-
kykyä prosessiteollisuudessa, tukee 
niitä liiketoiminnan kehittämisessä ja 
auttaa osallistumaan kv-projekteihin.

NetXport – yhdessä maailmalle 
Tavoitteena on tukea arvoverkosto-
jen kansainvälisen kasvun edellytyksiä 
hankkimalla kannattavaa kasvua tu-
kevia tietoja ja taitoja ostopalveluina 
asiantuntijoilta sekä tunnistaa uusia 
toimialoista riippumattomia arvoketju-
ja ja tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia 
konsortioita. 

Pro Studio
Tavoitteena saada NIHAKin toimin-
ta-alueen yritystoimintaa suunnitte-
levia henkilöitä ”sparraamaan” liikei-
deansa Pro studio -ympäristössä ja 
lisätä seudulla uutta osaamista ja tietoa 
sekä edesauttaa uusien palveluiden 
kehittämistä.

Luovat ratkaisut
Tavoitteena edistää luovien alojen 
kasvua lisäämällä kaupallistamis- ja 
liiketoimintaosaamista.

Ratkaisumylly-kiihdyttämön 
perustaminen Oulun Eteläisen ja 
Raahen seutukunnan alueelle
Luodaan työkalut seutukuntien yh-
teisten yrityspalvelujen tarjoamiselle 
ja nostetaan toiminta käytännön ta-
solle sekä kehitetään kasvuyrityksille 
suunnattu Ratkaisumylly-kiihdyttämö.

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri 
Rakennetaan yhteistyössä yksin- ja mik- 
royrittäjien, yrityspalveluorganisaa- 
tioiden ja tutkimustoimijoiden kanssa 
uuden tyyppinen mikroyrittäjyyden 
palvelukokonaisuus, jolla otetaan käyt-
töön yksinyrittäjien kasvun, työllistämi-
sen ja viennin uudet mahdollisuudet.

Sales is a King 
Tavoitteena positiivinen impulssi 
myynnilliseen kehittymiseen yritys-, 
yrityskehittäjä- ja  oppilaitostasolla. Toi-
mintamalleja ja prosesseja uudistetaan 
sekä edistetään yritysten, koulutus- ja 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä 
ja verkostoitumista.

Kilpailukyvyn avaimet
Autetaan yrityksiä paikallistamaan 
kilpailukyvyn kannalta olennaiset 
tekijät koko toiminnan alueelta aina 
asiakasyhteistyöstä suunnitteluun, 
valmistukseen ja toimitusprosessiin.

Haapajärvelle sijoittuvan biojalos-
tetuotannon arvoketjuanalyysi ja 
alueen pk-yritysten sitouttaminen
Aluetalouden näkökulmasta tehtävässä 

arvoketjuanalyysissä kuvataan ja arvioi-
daan laitoshanketta, jossa tavoitteena 
on bioöljyn tuotanto puubiomassasta 
(hakkuu- ja korjuutähteet, sahauksen 
sivutuotteet, energiapuun tyyppinen 
biomassa) ja siihen liittyvä korkean 
jalostusasteen biotuotteiden valmistus 
puun uuteaineista.

Digimuutoksen johtaminen 
Tavoitteena parantaa samanaikaisesti 
työn tuottavuutta ja työhyvinvointia 
pienissä ja mikroyrityksissä digitali-
saation keinoin. 

Think Big – Think Global –  
Menossa maailmalle
Tunnistetaan ja aktivoidaan kansainvä-
lisen liiketoiminnan mahdollisuuksia 
alueen yrityksissä, monipuolistetaan 
alueen vientiyritys- ja vientituote-
pohjaa sekä nostetaan esille aiemmin 
tunnistamatonta tai hyödyntämätöntä 
potentiaalia.

UMBR-ELLA (Universal Model 
Boosting Resilience – Entrepre-
neurial Learning Lab Abroad)
Tarjotaan paikallisille yrittäjille kas-
vumahdollisuuksia ulkomailla edis-
tämällä muutoskyvykkyyttä sekä kan-
sallisia että kansainvälisiä yhteyksiä. 
Muutoskyvykkyyden kehittäminen 
lisää hyvinvointia, innovaatioita ja 
suorituskykyä ja voi lisäksi tuoda 
nopeampia ja tehokkaampia tuloksia.

Digiprocess
Tavoitteena on tukea pk-yritysten 
digitaalista kypsyyttä, digitaalisten 
palveluiden tuottamista, sekä pk-yri-
tysten ja teollisuuden muodostamia 
digitaalisia ekosysteemejä.
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NIHAK toteuttajana tai osatoteuttajana

Hankkeen nimi Hankeaika Budjetti

1 Kaivososaamisen alihankintaverkosto 15.9.2018–30.4.2019 55 000 €

2 Yhdessä yrittäen eteenpäin 1.8.2015–31.7.2019 129 606 €

3 Process SME 1.9.2016–31.8.2019 665 032 €

4 NetXport 1.10.2017–31.10.2019 248 388 €

5 Pro Studio 1.9.2017–31.12.2019 35 200 €

6 Luovat ratkaisut 1.8.2017–31.1.2020 422 566 €

7 Ratkaisumylly 1.7.2018–30.9.2020 235 408 €

8 Solo Entre ja yrittävä kulttuuri 1.9.2016–31.12.2020 967 081 €

9 Sales is a King 1.1.2018–31.12.2020 622 520 €

10 Kilpailukyvyn avaimet 1.9.2018–31.12.2020 519 032 €

11 BIO Arvoketjuanalyysi 1.9.2019–31.12.2020 220 000 €

12 Digimuutoksen johtaminen 1.3.2019–30.06.2021 434 000 €

13 Think Big 1.10.2019–31.12.2021 499 789 €

14 UMBR-ELLA  1.12.2019–31.12.2021 252 000 €

15 Digiprocess 1.10.2019–30.9.2022 1 825 621 €

7 131 243 €

NIHAK rahoittajana

Hankkeen nimi Hankeaika Budjetti

16 KELPO – kehitysvammaisten polku työelämään 1.3.2016–28.2.2019 338 299 €

17 My Way 1.1.2017–28.2.2019 281 125 €

18 Oulu South Goes Global esiselvitys 1.12.2018–30.4.2019 40 000 €

19 Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäyttö 2.1.2017–30.6.2019 483 540 €

20 Callio bioenergiaterminaali 1.8.2018–31.7.2019 29 433 €

21 Kumppanuuskampus 1.11.2016–30.11.2019 374 104 €

22 Me3Lab 1.1.2016–31.12.2019 1 533 000 €

23 Tehokkaat rakenteet 1.9.2018–31.8.2020 900 000 €

24 Hybridi 1.1.2018–31.12.2020 745 926 €

25 Matkailuosaamisen kehittäminen 1.1.2018–31.12.2020 360 380 €

26 Virtuklubi 1.3.2019–28.2.2021 365 409 €

27 Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri 1.6.2019–30.6.2021 796 850 €

28 KAIVASU 1.4.2019–31.8.2021 841 320 €

29 Monikampus 1.6.2019–31.10.2021 361 398 €

30 Callio Undergroung Rescue 1.1.2019–31.12.2021 739 288 €

31 Huomisen metsänomistaja 1.10.2019–31.12.2021 201 920 €

32 My Way 2 1.4.2019–31.3.2022 523 301 €

8 915 293 €

Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti 16 046 536 €
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AUTAMME
TEKEMÄÄN  
BISNESTÄ
www.nihak.fi

http://www.nihak.fi
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