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POSITIIVISTA KEHITYSTÄ. Nivala-Haapajärven seutukunnan elinkeinoelämän kehitys oli vuoden 2018 aikana vahvaa
ja ajankohtaisimmat haasteet liittyvät osaavaan työvoimaan
ja kansainvälistymiseen.
Uusia yrityksiä perustettiin aktiivisesti ja yritykset tekivät investointeja. Aktiivinen yritystoiminta näkyi myös työpaikkojen syntynä ja niinpä seudun työttömyys on tällä
hetkellä Pohjois-Pohjanmaan alhaisin. Teollistuneelle maaseudulle tyypillinen haaste on siis kasvavien yritysten tarvitsema työvoima.
Koulutuspakettien tuotteistaminen joustavasti yritysten tarpeisiin ja niistä tiedottaminen parantaa osaavan työvoiman saantia alueella. Myös hyvin hoidettu työperäinen
maahanmuutto nousee yhdeksi varteen otettavaksi ratkaisuksi työvoimahaasteita ratkottaessa, kuten myös alueella
olevien ulkomaisten opiskelijoiden tehokkaampi integrointi
paikalliseen elinkeinoelämään.
Työn tekeminen on yhä vähemmän sidoksissa asuinpaikkaan, joten tulevaisuudessa osa alueen yritysten työntekijöistä voi olla myös muualla asuvia etätyöntekijöitä ja päinvastoin: globaali yritys voi palkata alueemme osaajia, jotka
saavat tehdä töitä täältä käsin ympäristössä, jossa harrastaminen on helppoa ja arki sujuu mutkattomasti.
ALUEEMME TUNNETAAN vireästä metalli- ja rakennustuoteteollisuudesta, mutta silti kansainvälisillä markkinoilla
toimii vain muutamia vahvoja yrityksiä omilla tuotteillaan.
Alueen yritykset toimittavat välillisesti paljon tuotteita
ulkomaille, kansainvälisillä markkinoilla toimivien asiakkaidensa kautta.
Kansainvälistyminen vaatii vakaan päätöksen, luottoa
omaan tekemiseen ja paljon aikaa. Kansainvälistymistä oppii
vain tekemällä.
NIHAK paikallisena kehittämisorganisaationa on aktiivisesti edistämässä niin työvoiman saatavuuteen kuin yritysten kansainvälistymiseen liittyviä uusia kokeiluja sekä alueen
mahdollisuuksien markkinointia alueen ulkopuolelle.
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VIIDEN KUNNAN VOIMALLA
Yrittäjänä saat apua liiketoiminnan kaikkiin vaiheisiin, aina yrityksen
perustamisesta kansainvälistymiseen tai liiketoiminnan myymiseen saakka.

NIHAK ry palvelee yksittäisiä yrityksiä, jotta koko seutukunnan elinvoima
vahvistuisi. Yhdistyksen viiden jäsenkunnan – Haapajärven, Kärsämäen,
Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven –
yhteistyö mahdollistaa erillistä kuntaa
paremmat mahdollisuudet tuottaa
maksuttomia palveluita yrittäjille.
Kuntien yhteispanostuksena yritys saa
syvällisempää palvelua, jossa pureudutaan liiketoiminnan kehittämisen
ytimeen, ja apua rahoituskysymyksiin.
NIHAKIN YRITYSPALVELUN

Neuvoilla alkuun
Nivala Haapajärven seudun kunnissa perustetaan yrityksiä tasaiseen
tahtiin. Vilkkainta on Nivalassa, jossa viime vuonna rekisteröitiin 50
yritystä. Jani Anttila perusti Urheilupiste Anttila Oy:n vuoden 2018
maaliskuussa. Yrityksen perustaminen kävi Anttilan mukaan nopeasti.
– Soitin NIHAKin yrityspalveluun ja siellä olivat juuri kartoittaneet lähialueen urheiluliiketilanteen. Junnon Arton kanssa tehtiin
budjettilaskelmat, liikevaihtosuunnitelmat aina rahoitushakemuksia
myöten. Asiantuntijoiden neuvoilla
yrityksen perustaminen oli sujuvaa.
Myymälätilat löytyivät nopeasti.

Yrityksellesi maksuttomasti palvellen
Tuotamme yrityksille asiantuntijapalveluita. Yrittäjänä saat apua liiketoiminnan kaikkiin vaiheisiin. Palvelumme
on aina henkilökohtaista, ja yrityksesi
tilanteeseen perehdytään syvällisesti.
Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma,
kannattavuusarviointi, rahoitus – yritystoiminnan pääotsikoiden sisällöt
käydään läpi ja kehitystyö kohdistuu
juuri sinun yrityksesi liiketoimintaa
parhaiten tukevalla tavalla. Asiantuntijamme käytännön palvelu kattaa myös
rahoitusvaihtoehtojen hakumenettelyn. Opastamme, neuvomme ja työstämme yhdessä tarvittavat asiapaperit.
Hankkeet yritystoimintasi
kehittämiseen
Yrityksesi ja sen menestyminen on kaiken toimintamme ytimenä. Niin myös

hankkeissa, joita tuotamme yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden
sekä muiden seutukuntien kanssa.
Hankkeissa kehitetään mm. johtamisja esimiestaitoja, sosiaalisen median ja
sähköisen kaupankäynnin osaamista,
laatu-, työturvallisuus-, työhyvinvointi-, hankinta- ja Lean-osaamista sekä
myynti-, brändäys- ja kansainvälistymistaitoja. Vuosittain toteutamme
kymmeniä yritystoimintaa kehittäviä
tilaisuuksia ja tapahtumia, ja niihin on
osallistunut satoja yrityksiä. Kaikki lähtee yrityksesi tarpeesta ja resurssiesi
maksimoimisesta.
Onko yrityksesi
kansainvälistymässä
Meillä on matala kynnys. Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme kartoittavat
kansainvälistymisen edellytykset, ja
antavat näkemyksensä askelmista kohti kansainvälisyyttä. Autamme rahoitusmahdollisuuksien löytymisessä, ja
kontaktien ja verkoston rakentamisessa kohdemaahan. Valtakunnallisten
toimijoiden kautta (esim. Business
Finland) yrityksellesi voidaan hakea
rahoitusta asiantuntijapalveluiden
ostamiseen tai läsnäolon avaukseen
ulkomailla mm. messuavustuksena.
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Vau!haus

AVASI OVET YRITTÄJILLE

– Tämä Pyhäjärven VAU!HAUS-työtila on kuin meille tehty. Tuomme omat
läppärit ja puhelimet, kaikki muut tykötarpeet kuuluvat palveluun, toteavat
Pyhäjärven Yrittäjien puheenjohtaja Virpi Jaatinen (vas) PehuTecin Pekka
Päivärinta (takana) ja Kotihoiva Helmin yrittäjä Sirja Kähärä (oik.).

VAU!HAUS on yrittäjille tarkoitettu moderni työtila. Tarvitset mukaasi vain oman tietokoneesi ja
puhelimesi, muu on valmiina. Nettiyhteys, työpisteet, tietokoneeseen kytkettävä Tv:n näyttö,
tulostus- ja skannausmahdollisuus, lukittava
säilytystila, kokoustila, keittiötila…
VAU!HAUS on käytettävissä satunnaista tarvetta varten esimerkiksi kokouksiin tai pidempään
työtilakäyttöön. Lisäksi tarjolla on NIHAKin asiantuntijan liiketoiminnan kehityspalvelut.
Jos siis yksityisyrittäjänä tai aloittavana yrittäjänä sinulla on tunne, että kotoa olisi mukava
lähteä töihin ja saada muista yrittäjistä työkavereita tai asiantuntijalta sparrausta, niin
VAU!HAUS löytyy Nivalan Nitekistä, Pyhäjärveltä Liikekeskus Woltista ja Haapajärveltä Puistokadulta. Alkuvuoden 2019 aikana VAU!HAUS
aukeaa myös muille paikkakunnille.
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NIHAK palvelee ja opastaa henkilökohtaisesti, ja antaa
mahdollisuuden kehittää yrityksesi sisäisiä toimintoja
ja kasvattaa kannattavaa liiketoimintaa.

YRITYSPALVELUT

- SPARRAUSTA, TUKEA JA YHTEISTYÖTÄ

PALVELUUN LISÄVOIMIA
Harri Jokela
valittiin NIHAK ry:n
uudeksi yrityspalvelupäälliköksi.
Jokela on maatalous- ja metsätieteiden maisteri
sekä tuotantotalouden tohtorikoulutettava.
Hän on työskennellyt vuodesta 2006
lähtien Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin palveluksessa Nivalassa. Jokela aloitti yrityspalvelupäällikön tehtävänsä 1.1.2018 Reisjärven
toimipisteessä.
Marika Kumpula
aloitti yrityspalvelupäällikön tehtävänsä 14.5.2018
Nivalan toimipisteessä. Kumpulalla on monipuolinen
kokemus pk-yritysten kanssa toimimisesta ja hänen vahva
osaamisensa etenkin yritysten taloushallinnon eri osa-alueista täydentää
erinomaisesti NIHAK:in ammattilaistiimin osaamista.

Yrityspalvelutoimintaa tehdään koko
organisaation voimin, työskentelemällä
joustavasti yli kuntarajojen, ja hyödyntämällä aina parhaita käytettävissä
olevia resursseja. Vahvuutenamme
on asiantunteva henkilöstö, jolla on
korkeatasoinen tieto-taito yrityksen
liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityspalvelupäälliköiden tekemä neuvontapalvelu tukee yrityksiä kasvuun
ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.
Henkilökohtaista neuvontapalvelua
täydennetään hankkeilla, joissa yritykset saavat esimerkiksi koulutus-,
kehittämis- ja tutkimuspalveluita.
Taloudellista tukea yrityksille
Varsinkin aloittavalle yrittäjälle omatoiminen hakemusasiapapereiden toimittaminen liitteineen ja laskelmineen
voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä.
Asiantuntijamme vankka kokemus
auttaa tässäkin henkilökohtaisesti
palvellen: tilannekartoituksen ja keskustelujen perusteella määrittelemme miltä taholta ja millä perusteilla
yrityksellesi olisi mahdollisuus hakea
tukirahoitusta.
Vuonna 2018 tukea sai yhteensä
37 alueemme yritystä. Myönnettyjen
tukien kokonaissumma oli 2,8 M€.

Eli keskimäärin myönnetty tukimäärä
yritystä kohden oli noin 75 000 €.
Tukia ja avustuksia myönsivät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (15 kpl)
ja Leader-toimintaryhmä (22 kpl).
Vertaistukea mikroydinryhmistä
Alun perin Oulun Yliopiston alla toiminut palvelu siirtyi vuoden 2018 alussa
NIHAKin palveluksi, ja sen tarkoituksena on antaa mahdollisuus päästä
kosketuksiin vastaavankokoisten yritysten kanssa.
Mikroyritysten ydinryhmän vahvuutena onkin jaettu tieto, jonka saat
vertaistuen, sparrauksen ja muiden
toteuttamien kehitysaskelten myötä. Ydinryhmä on verkostoitumisen
kautta myös oma markkinointi- ja
myyntikanavasi.
Kun tieto yrityksestäsi laajenee samankokoisissa yrityksissä, huomaat
pian, että yllättäviä yhteistyömahdollisuuksia ja -tapoja avautuu.

Toimintakertomus 7

MAKSUTTOMAT
YRITYSPALVELUT:
Liikeidean
kehittäminen

START

P

€

Yrityksen
perustaminen
Rahoituksen
järjestelyt
Liiketoiminnan
kehittäminen
Yrityskaupat ja
omistajan vaihdokset
Kansainvälistymispalvelut
Mikroyritysten
ydinryhmä
VAU!HAUS
-työtilat

VUOSI 2018

34

KEHITTÄMISHANKETTA

110

TAPAHTUMAA

266

TILAISUUTTA/
YRITYSKOHTAISTA
TOIMENPIDETTÄ

MIKROYRITYKSESI
MUKAAN

ydinryhmään
Jos yrityksessäsi on alle 10 henkilöä
töissä ja liikevaihtosi on alle 2M€, niin
voit tulla mukaan mikroyrittäjien ydinryhmään.
Käytännössä toiminta perustuu
ydinryhmäläisten kokoontumisina aina
vuorollaan eri mikroyrityksen tiloissa.
Ilta-aikaan tapahtuvien kokoontumisten teemoista päättää aina vuorossa
oleva isäntäyritys.
Kun tulet mukaan ydinryhmään, niin
tulet huomaamaan miten toimialasta
riippumatta yritykset ratkovat samoja
asioita toiminnassaan kuin omassa yrityksessäsi.
Ryhmään pääsee mukaan ilmoittautumalla ydinryhmän koordinaattori
Marika Kumpulalle.
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HANKETOIMINNALLA TIETOTAITOA JA
VIPUVOIMAA YRITYKSEN ARKEEN
NIHAKin toimintaan kuuluu olennaisena osana omien asiantuntijapalveluiden lisäksi projektiluonteisia hankkeita. Niillä edistetään
yritystoiminnan ja palveluiden kehittämistä,
koulutusta ja tutkimusta, sekä kehitetään organisaatioiden omia sisäisiä prosesseja. Kuten asiantuntijapalveluissakin, toimenpiteet
toteutetaan aina yritysten tarpeiden pohjalta.
Konkreettisina aiheina ovat olleet esimerkiksi
myynti- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen
koulutushankkeissa, kansainvälistymistaitojen
kehitys, mikroyritysten verkostoitumiseen ja
toimintaedellytysten parantamiseen liittyvät
kehittämistoimenpiteet, metallin 3D-tulostaminen ja erilaiset kaivosympäristön uusiokäyttöön liittyvät kokeilut. Lopullisena maalina on
koko seutukunnan elinvoiman ja vetovoiman
parantaminen.
Yhteistyö on voimaa
NIHAKin rooli hankkeissa on olla rahoittajana
tai pää- tai osatoteuttajana. Mukana voi olla
useita seutukuntia, yksittäisiä kuntia, Oulun
Yliopisto tai alueen oppilaitokset, kuten JEDU
tai Centria. Kaikkiaan sana ”Hanke” merkitsee
yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä,
koulutusta ja tutkimusta.
NIHAK luo hankkeilla yrityksellesi lisäpuitteita toimintasi kehittämiseen. Olemme aktiivisesti yhteydessä seutukunnan yrittäjiin akuuttien kehitysprojektien tiimoilta, tiedotamme
niistä omissa digikanavissamme ja meihin saa
olla myös kehitysideoista yhteydessä.

NIHAKIN HANKKEET VUONNA 2018
Luovat ratkaisut
Sales is a King
Business Model Innovation and Internationalization of Process Industry
Kilpailukyvyn avaimet
Ratkaisumylly-kiihdyttämön perustaminen
SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri
Europe Direct 2019
Kaivososaamisen alihankintayritysten verkoston kehittäminen
NetXport – yhdessä maailmalle
Pro Studio
Yhdessä yrittäen eteenpäin
Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen
Callio Pyhäjärvi Bioenergiaterminaalin toteutettavuusselvitys
KELPO – Kehitysvammaisen polku työelämään
Kumppanuuskampus
Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella
Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen
My Way – Minun Polkuni
Oulu South Goes Global – Kansainvälisen invest in -toimintamallin luominen
Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö
Tehokkaat rakenteet (TeRa)
Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta – HYBRIDI
Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen
Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat
TYKY 50+
Biokaasun puhdistus liikennekaasuksi
Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittäminen
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Rakennustuotantoinsinööri RTI2015
Teollinen internet liiketoiminnan tukena – TILT
Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus
Rajaton
SoteYboost – Sote-yrittäjän boosteri
Mikroyritysten kasvualusta
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HANKE-ESITTELY

HANKKEET VUONNA 2017

1. PK-yrityksen kansainvälistymisen askeleet
2. Luovat ratkaisut
3. TYKY 50+
4. Rajaton
5. Oulu South Crea
6. Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus
7. P-P Verkkopalvelu
sia eväitä8.oppilaitosten
Process SME opetukseen.
9. ovat
Europe
Direct 2017keskittyTyökaluina
tekemiseen
10. Yhdessä yrittäen eteenpäin
vät työpajat.
11. Maataloustekniikan markkinointiyhteistyön kehittäminen ja pilotointi
Hankkeeseen
pääsee mukaan 50 yri12. PK-yritysten muutostilanteiden hallinta
tystä Raahen,
Ylivieskan,
Haapavesi-Sii13. Kustannustehokas tuotantoautomaatio
kalatvan ja
Nivala-Haapajärven
seutu14. Kevyet ja kestävät rakenteet
kuntien alueilta.
15. Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittämisprojekti
16. Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio
17. Metallien
3D valmistuslaboratorion
käynnistäminen
Valmennukset
etenevät
työpajoissa
18. Kaivos energiavarastona
Myynnistä vastaavien henkilöiden työ19. Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K ympäristöksi
pajat keskittyvät
myynnin esimiestehtä20. Mikroyritysten kasvualusta
vien ja myynnin
johtamisen haasteisiin.
21. Yrittäjyyskasvatuksen
kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Myyjille
seitsemän
työ- tukena
22.suunnatut
Teollinen Internet
liiketoiminnan
23. Rakennustuotantoinsinöörin
pajaa liittyvät
myyntituloksen paranta-aikuiskoulutus
Kumppanuuskampus
miseen ja24.myyjien
toimimiseen osana
25. Sote YBoost
yrityksen tuotantoprosessia.
26. Kehitysvammaisten työllistymisedellysten edistäminen ja työmarkkinoille saattaminen
Yrityksen
sisäiset työpajat puhaltavat
27. Monikulttuurinen neuvonta
kaupallisia
kokobiokaasutuotannon
henkilöstöön. kehittäminen
28.tuulia
Hajautetun
Yhteisissä29.työpajoissa
My Way valmennuksesta
Pohjois-Pohjanmaan
vastaavat30.
alan
ammattilaiset. alueelliset prosessivirrat
31.
Pyhäsalmen
kaivoksen
maanalaisen
infran uusiokäyttö
Mukana ovat Centrian,
Raahen
ja

Valmennusta myyntitaitoihin
Sales is a King -hanke keskittyy yrityksen kaupallisen kokonaisymmärryksen
lisäämiseen koko henkilöstössä, oppilaitoksissa ja yrityskehitysorganisaatioissa.
Tavoitteena on henkilökohtaisten
myyntiin liittyvien taitojen ja yhteistyömallien kehittäminen hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välillä. Myyntitaitojen siirtäminen opettajien kautta
yrityksen tuleville työntekijöille ja yrittäjille on myös tärkeää.
– Myynnin kokonaisuuden hyvä hallinta on edellytys yrityksen kasvulle.
Myyntiprosessin on oltava kunnossa
asiakashankinnasta tavaran toimittamiseen ja jälkimarkkinointiin. Pienikin
haparointi myynnin eri osa-alueissa heijastuu yrityksen tulokseen, sanoo projektipäällikkö Timo Liimatainen NIHAKista. Hanke on Liimataisen mukaan
kunnianhimoinen.
– Haemme voimakasta myynnillistä
impulssia alueemme yrityksiin ja uu-

Vuonna 2018
starttasi
kunnianhimoinen
hanke, joka antaa
yrityksille työkaluja
myynnin kehittämiseen.

Haapaveden-Siikalatvan seudun yrityspalvelujen sekä NIHAK ry:n toimijat.
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NIVALAN-HAAPAJÄRVEN SEUTU
Rekisterissä voimassa olevat yritykset ja
Rekisteröidyt uudet yritykset (2018)

NIVALA

759 KPLNivala
+50
HAAPAJÄRVI

603 KPL
+26

Haapajä

REISJÄRVI

222 KPL
+16

ärvi
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VUOSI 2018

2 329 YRITYSTÄ
+132
-102
+ 30
uutta yritystä

KÄRSÄMÄKI

295 KPL
+18

lakanneet yritykset

yritystä (nettomuutos)

SEUDUN YRITYKSILLE
MYÖNNETTIIN SUORIA TUKIA
2,8 MILJOONAA EUROA,
YHTEENSÄ 37 KAPPALETTA.

PYHÄJÄRVI

450 KPL
+22
Pyhäjärvi

TUKIEN JAKAUMA:
Haapajärvi, 8 kpl, 120 927 euroa
Kärsämäki, 7 kpl, 726 993 euroa
Nivala, 10 kpl, 1 197 912 euroa
Pyhäjärvi, 8 kpl, 344 791 euroa
Reisjärvi, 4 kpl, 416 520 euroa
4% Haapajärvi
26 %

Kärsämäki
43 %

12 % Pyhäjärvi
15 %

Reisjärvi

Nivala

12 Toimintakertomus

HANKE-ESITTELY

UUSIOKÄYTTÖÄ KAIVOKSELLE

Kuva: Jari Joutsenvaara

PYHÄJÄRVELLÄ on Euroopan syvin tunnettu paikka,
Pyhäsalmen kaivos 1 445 m. Maan alla vapautuu yli
100 km tunneliverkostoa, sisältäen isojakin maanalaisia halleja, kun kaivos lopettaa toimintansa vuoden 2019
lopussa.
Yksi kaivoksen uusiokäytön mahdollisuuksista on
maanalainen kasvintuotanto. Vuoden 2017 alussa käynnistyneessä hankkeessa rakennettiin kaivokseen 660
metrin syvyyteen koetuotantoympäristö, jossa kasvatetaan kasveja kahdessa eri osastossa.
YRITTÄJÄ PASI AINASOJA on
kehittänyt erikoiskasvinviljelyä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Koulutuskuntayhtymä Jedun kanssa.
– Eettiset, luonnonmukaiset ja kestävää kehitystä edustavat tuotteet ovat yhä
halutumpia kansainvälisillä markkinoilla. Luonnolliset, ympäristöä vähemmän kuormittavat väriaineet, kuten indigo, tarjoavat hyvän vaihtoehdon
synteettisille väriaineille. Viljelemme kesäaikaan Nivalan Aittoperän pelloilla morsinko-kasvia, josta saadaan
indigo-väriä. Kaivosolosuhteiden ansiosta tuotannon
voisi saada ympärivuotiseksi, Ainasoja kertoo.
– Uskon vahvasti yritysideaani, ja tuotteemme ovatkin jo herättäneet kiinnostusta merkittävien brändien
suunnalta. Etsin verkostoja yrityksistä, joiden arvopohja
on luonnonmukaisessa tuotannossa ja kestävässä kehityksessä.
www.naturalindigo.fi
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Edelläkävijä ELME Studio
Nivalassa sijaitseva ELME Studio on
uusien tuotantoteknologioiden tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteisö.
ELME Studioon on rakennettu
asiantuntijoiden osaamiseen perustuva yrityspalvelukonsepti, joka palvelee
ensisijaisesti Oulun eteläisen alueen
metallin ja elektroniikan mekaniikan
alan yrityksiä niiden kilpailukyvyn nostamiseksi tutkimuksen, tuotekehityksen
ja koulutuksen keinoin.
Nivalan Teollisuuskylässä ELME
Studio on metallin 3D-tulostuksen
edelläkävijä. Metallin 3D-tulostuslaitteistolla tehdään merkittävää alan
tutkimustyötä. Laitteistolla toteutetaan
teknologiatutkimukseen liittyviä vaativia
materiaalitestejä ja kokeiluajoja alueen
yritysten tarpeisiin. ELME Studiossa
metallin 3D-tulostuksen parissa työskentelee kymmenkunta henkilöä.

Alan tietoa tarvitaan, jotta alueen yritykset pysyvät metallin 3D-tulostuksen
kärjessä, ja voivat vastata kilpailukykyisellä teknologialla nopeasti kehittyviin
kansainvälisiin markkinoihin.
www.elmestudio.fi

ELME Studion
metallin 3D-tulostuksella saadaan aikaan
ainutlaatuisia
metallituotteita, joita
ei muilla tekniikoilla
voi valmistaa.
Kuten esimerkiksi
sisäkkäisiä seinämiä,
kanavistoja tai
rei’ityksiä.
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ASUKASLUVUT NIHAK-KUNNISSA
Muutos edelliseen vuoteen 2017

7 149

Haapajärvi
Kärsämäki

10 %

2 612 +1

Nivala

10 732

Pyhäjärvi
Reisjärvi

9%

-102

5 247
2 742

-86

Yhteensä
asukkaita
28 482

18 %

38 %

-91
25 %

-71

SEUTUKUNNAN TYÖTTÖMYYS 2017–2018
koko Pohjois-Pohjanmaa

NIHAK

16 %
14 %
12 %

10,8 %

10 %
8,6 %

8%
6%

MUUTTOLIIKENNE 1990–2016
NIHAK-alueelta muuttaneiden kohdekunnat TOP 8

NIHAK-alueelle muuttaneiden lähtökunnat TOP 8

Oulu
Ylivieska
Helsinki
Jyväskylä
Kokkola
Tampere
Haapavesi
Kuopio

Oulu
Ylivieska
Helsinki
Haapavesi
Jyväskylä
Sievi
Kokkola
Kuopio

12,8 %
9,3 %
6%
5,5 %
3,6 %
3,3 %
3,3 %
3,2 %

10,1 %
8,1 %
5,5 %
4,6 %
3,3 %
3,1 %
3,0 %
2,6 %
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TULEVAISUUS ON KOULUTUKSESSA,
KANSAINVÄLISTYMISESSÄ JA
OMIIN VAHVUUKSIIN LUOTTAMISESSA
Nivala-Haapajärven seutukunnassa elinkeinoelämällä on edellytykset
kehittyä, sillä seudun vahvuutena ovat mm. kasvu- ja kansainvälistymishaluiset teollisuusyritykset sekä hyvät koulutuslaitokset.

Nivala-Haapajärven seutukunnan positiivinen vire, elinkeinoelämän ja koululaitosten yhteistyö sekä luotto omiin
vahvuuksiin toimivat hyvänä pohjana
alueen kehitystyössä. Ennakkoluuloton
rajaton ajattelu, niin opiskelijarekrytoinnissa kuin yritysten kansainvälistymisessä, ovat tulevaisuuden avaintekijöitä.
Vaikka nuoren ikäluokat ovat vahvat,
alueen haasteena on negatiivinen väestökehitys. Alueen kehityksen kannalta
Oulun Yliopisto (Kerttu Saalasti Instituutti), Centria- ammattikorkeakoulu
ja Koulutuskuntayhtymä JEDU:n ammattiopistot ovat tärkeitä instituutioita,
joiden palvelukyky tukee paikallisen
elinkeinotoiminnan kilpailukykyä.
Ennakointikyky yritysten koulutuksen järjestämisessä tulee olemaan
entistäkin merkittävämmässä roolissa
tulevaisuudessa, elinkeinoelämän muutoksen nopeutuessa. Koulutuksen ja
elinkeinoelämän syventyvä yhteistyö
korostuu, ja sen järjestämisessä paikallisen kehittämisyhtiön ja yksityisten
työnvälityspalvelujen rooli kasvaa.

Yleistilanne seudulla on positiivinen
ja alueella luotetaan edelleen kykyyn
tarjota asukkaille hyvät elinolosuhteet
ja yrityksille tarkoituksenmukainen toimintaympäristö hyvine palveluineen.
Osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut ja hidastaa joidenkin toimialojen
nopeaa kasvua. Siksi myös seutukunta- ja kuntatasolla pitää luottaa omiin
vahvuuksiin. Yhä enemmän ihmisten
valintojen perusteena on eettisyys ja
elämisen laatu työajan ulkopuolella.
Hektisen työelämän vastapainoksi hakeudutaan seuduille, joissa vapaa-ajan
”hidas elämä” on mahdollista ja elinkustannukset urbaania ympäristöä pienemmät ja elämän turvallisuus taattua. Tätä
kaikkea Nivala-Haapajärven seutukunta
pystyy tarjoamaan.

Yleistilanne
seudulla on
positiivinen
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TAPAHTUMIA YMPÄRI VUODEN

MATCH & REKRY
-TAPAHTUMA

yli odotusten
NIHAKin alueella tammi-helmikuun
vaihteessa järjestetyt Match & Rekry
-tapahtumat onnistuivat yli odotusten.
NIHAK koordinoi yritysten ja työnetsijöiden tapaamisfoorumia. Yritysten kohtaamis- ja rekrytointitilaisuuksia järjestettiin
yhdessä paikkakuntien yrittäjäyhdistysten kanssa. Yrittäjäjärjestöjen lisäksi
mukana olivat kaupungit/kunnat, koulut, paikallislehdet ja Yhdessä yrittäen
eteenpäin -hanke. Neljällä paikkakunnalla
tapahtumissa kävijöitä oli vuoden 2018
aikana yhteensä lähes 1200.

www.nihak.fi/tapahtumat

KV-RIIHESTÄ TYÖKALUJA
KANSAINVÄLISTYMISEEN
Seutukunnan yrittäjät ottivat hyvin vastaan tilaisuuden,
jossa oli kattavasti eri asiantuntijoita kertomassa yritysten
kansainvälistymisestä. Vinkkejä tuli niin pohjatyöhön kuin
käytännön toimenpiteisiin ja eri rahoitusmahdollisuuksiin.
Pro Estoren toimitusjohtaja Tommi Löytynojaa kiinnosti
kansainvälistymisen uudet ideat.
– Tapahtuma tuli kuin tilauksesta. Meillä on tarkoitus
ruveta itse tekemään kansainvälistä kauppaa. Parhaillaan
myynti tekee selvitystyötä, miten Euroopan markkinoille
päästään, Löytynoja sanoi.

TERVETULOA YRITTÄJIEN AAMUKAHVILLE
NIHAK järjesti seutukunnan paikallisten yrittäjäjärjestöjen
kanssa aamukahvitilaisuuksia tasaisin väliajoin. Suosionsa
lunastaneissa tapahtumissa oli jokaisessa oma ajankohtainen
aihe. Yrittäjien aamukahvit -tilaisuudet pidetään jatkossakin lyhyinä, noin tunnin mittaisina tietoiskutyyppisinä
tapahtumina aina aamuisin klo 8–9. Seuraa ilmoitteluamme
Facebookissa ja nettisivuillamme milloin seuraava aamukahvitilaisuus on omalla paikkakunnallasi.
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Seudun keskeiset toimialat ovat metalli- ja rakennustuoteteollisuus, cleantech, perusmaatalous ja niitä
palveleva toiminta.

Kuva: Satu Kangas-Viljamäki

ELINKEINOELÄMÄN TILANNE
Nivala-Haapajärven seudulle perustettiin uusia yrityksiä, yritykset investoivat aktiivisesti ja työpaikkoja syntyi.
Seudun työttömyysaste laski edellisvuodesta 2,1%, ollen vuonna 2018
keskimäärin 8,4%. Tämä on 2,4%
koko maakuntaa alhaisempi, ja tällä
hetkellä Pohjois-Pohjanmaan seutukunnista alhaisin.
Seudulla perustettiin vuoden 2018
aikana yhteensä 132 uutta yritystä. Seudun yrityksille myönnettyjen suorien
investointiavustuksien arvo pysyi hyvällä, edellisen vuoden tasolla. NIHAK
toteutti elo-syyskuussa 2018 työvoimakyselyn alueen yritysten työvoimatarpeista. Kyselyyn vastanneista lähes
joka toisella (48%) on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa viimeisen kahden
vuoden aikana.
Metalliteollisuus on keskeisesti sopimusvalmistusta sekä maa- ja metsätalousteknologian tuotteiden valmistusta. Rakennustuoteteollisuus on pääosin
puu- ja hirsitalojen, ovien ja ikkunoiden
valmistusta sekä metalli- ja betonituotteiden valmistustoimintaa. Seudulla on
myös lasiteknologian tuotteiden valmistusta, mm. ovi-, ikkuna- ja talotehtaita
palveleva eristyslasituotanto on kasvanut alueella merkittävästi. Kiertotalous
nähdään mielenkiintoisena kasvavana
toimialana ja alueella on tehty merkittäviä investointeja ja kehittämistyötä
mm. alkaliparistojen kierrätyksessä ja
hyödyntämisessä.
Maatalous ja sitä palvelevat toimialat
ovat merkittävä alueen elinvoimaisuudelle ja taloudelle.

Pyhäjärvellä isona haasteena on
ennakoitavissa oleva nopea rakennemuutos, jonka aiheuttaa louhinnan
päättyminen Pyhäsalmen kaivoksessa
vuonna 2019. Kaivoksen uusiokäytön
eri mahdollisuuksien selvittämistä jatkettiin myös vuoden 2018 aikana aktiivisesti useamman eri hankkeen toimesta.
Ajankohtaisia investointeja alueella
ovat mm. Akkuser Oy:n paristojen ja
akkujen kierrätyslaitoksen laajennus,
Hero Mechanics Oy:n uusi tuotantolaitos ja Rikitec Oy:n varaosamyymälä Nivalassa. Kärsämäen yritysten
suurimpia investointeja olivat LujaBetoni Oy:n betoniasema sekä Finnsvalan Oy:n tehdas ja myymälä, joiden
lisäksi kunnassa tehtiin useita eri alojen tuotantotilojen investointeja: metsäkoneiden telakorjaamo (Tmi Jori
Laitila), rakennuselementtien valmistus (Rakennuspalvelu T. Karhu), lastenvaatteiden valmistus (NAPIKAS)
ja uusi katsastusasema (Kiuruveden
Autokatsastus Oy). Pyhäjärvellä aloitti
toimintansa uusi liikekeskus Woltti sekä
matkustajalaivaristeilyt (Pyhäjärven Laivaristeilyt Oy) Pohjois-Pohjanmaan maakuntajärvellä, jonka lisäksi paikalliset
matkailuyritykset kehittivät aktiivisesti
toimintaansa. Kansainvälisen TV-sarjan
The White Wall -draamasarjan kuvaukset käynnistyvät Pyhäjärven kaivosympäristössä. Reisjärvellä merkittävimmät
investoinnit olivat Steel-Prisma Metallit
Oy:n investoinnit tuotannon koneisiin
ja tuotannonohjaukseen sekä Bioactive
Bone Substitutes Oyj:n investointi
tuotantoympäristön kehittämiseen.
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TALOUS JA HALLINTO
TALOUS
Yhdistyksen tilikauden 1.1.–31.12.2018
tulos oli 1 211,55 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen taseen loppusumma oli 858 746,40
euroa ja oma pääoma tilikauden lopussa 21
212,81 euroa. Yhdistyksen toiminnassa ja
taloudessa ei oleteta tapahtuvan oleellisia
muutoksia vuoden 2019 aikana.

SEUTUHALLITUKSEN
JÄSENET 2018
Varsinaiset jäsenet
Henrik Kiviniemi, Pyhäjärvi
Esa Jussila, Kärsämäki
Juha Uusivirta, Haapajärvi
Päivi Karikumpu, Nivala

HANKETOIMINNAN RAHOITUS

Raija Potila, Reisjärvi

NIHAKin toiminnan rahoitus muodostuu
jäsenkuntien maksamien jäsenmaksujen
sekä yrityspalveluiden maksuista. Aluekehityspalvelujen tuottamien kehityshankkeiden kustannukset pyritään kattamaan
ensisijaisesti julkisella, EU:n tarjoamalla
projektirahoituksella, jota täydennetään
seutuyhdistyksen omarahoitusosuuksilla.
Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa, joissa voidaan
hyödyntää merkittävästi oman rahoituksen
”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. Jäsenmaksuilla kerättävää kuntien vastinrahoitusta
aluekehitykseen kanavoi seutuhallitus, jolle
rahoitusesityksiä voi tehdä jatkuvan haun
periaatteella. Vuonna 2018 jäsenmaksua
kerättiin alueen kunnilta 15,50 €/asukas/
vuosi. Seutuhallitus kokoontui 7 kertaa
vuoden 2018 aikana.

Leena Vähäsöyrinki, Nivala

Mauri Tenkula, Haapajärvi
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi
Esko Ristinen, Kärsämäki
Jouni Tilli, Reisjärvi
Varajäsenet
Jukka Lehtosaari, Pyhäjärvi
Pekka Anttila, Kärsämäki
Teija Myllylä, Haapajärvi
Jarmo Vuolteenaho, Nivala
Kaarlo Paavola, Reisjärvi
Maritta Niska, Haapajärvi
Eija-Riitta Niinikoski, Nivala
Asko Kauranen, Pyhäjärvi
Mika Autio, Kärsämäki
Antti Vedenpää, Reisjärvi
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Henkilökunta
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y.,
etunimi.sukunimi@nihak.fi

Toni Krankkala
toimitusjohtaja
puh. 050 327 7254

Harri Jokela
yrityspalvelupäällikkö
puh. 050 304 9317

Ari Alakangas
vientiasiantuntija
puh. 040 684 6400

Tuomas Anttila
projektipäällikkö
puh. 044 445 7007

Mirja Jaakola
projektisihteeri
puh. 044 445 7228

Sami Kaarto
toimistopäällikkö
puh. 044 274 8827

Arto Junno
yrityspalvelupäällikkö
puh. 044 445 7011

Timo Liimatainen
projektipäällikkö
puh. 044 445 7001

Anne-Mari Kukkola
talouspäällikkö
puh. 044 445 7002

Marika Kumpula
yrityspalvelupäällikkö
puh. 046 5040 8480

Markku Mehtälä
projektipäällikkö
puh. 050 339 7723

Mikko Niskanen
Markkinoinnin asiantuntija
puh. 040 709 3203

AUTAMME
TEKEMÄÄN
BISNESTÄ
www.nihak.fi

