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Sisältö

Vuoden 2021 aikana olemme päässeet jo ajoittain elämään 
rajoituksista vapaata elämää ja matkustaminen tuli taas mahdol-
liseksi. Järjestimme tapahtumia, ja pääsimme myös tekemään 

kansainvälistymistyötä ulkomailla.
NIHAKin toiminnassa kansainvälistyminen on yksi tärkeimmistä paino-

pisteistä, ja sitä on edistetty laajalla rintamalla jo pitkään. Työn tuloksina 
on kertynyt osaamista, tietoa, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa sekä 
laajat kansainväliset verkostot. 

Vuosien varrella kansainvälistä yhteistyötä on vauhditettu erilaisten 
hankkeiden avulla. Tälläkin hetkellä on meneillään useita hankkeita, joissa 
kehitetään yritysten valmiuksia kansainvälistymiseen. Tulokset näkyvät 
alueella lopulta kasvavana ulkomaankauppana ja yritysten investointeina, 
mutta myös ulkomaisen työvoiman lisääntymisenä yrityksissä. NIHAK on 
myös kumppanina alueen oppilaitosten kv-hankkeissa, joissa edistetään 
oppilaitosten yhteistyötä ja oppilasvaihtoa sekä samalla kasvatetaan 
uutta kansainvälistä työntekijäpohjaa.

Yritykset ovat alueemme voimavara, sillä ne tarjoavat elintärkeitä 
työpaikkoja ja palveluja. Yritykset tuovat mukanaan myös inhimillistä 
pääomaa: osaamista, uudistumiskykyä, innostusta ja ideoita. Jokaisen 
yrityksen tavoitteena on toimia kannattavasti, mielellään myös kasvaa. 
Kasvun pullonkaulaksi muodostuu valitettavasti yhä useammin osaava 
työvoima – siis ihmiset. 

On hyvä muistaa, että muualta tulevat työntekijät tuovat yrityksille 
mukanaan muutakin kuin pelkän työpanoksen. Kansainvälinen henki-
lökunta tuo uutta ajattelutapaa yritykseen ja on tänä päivänä etu myös 
kotimaisten asiakkaiden silmissä.

Koska alueen työikäisten määrä vähenee, uusia osaajia tarvitaan 
alueen ulkopuolelta, myös ulkomailta. Alueemme ei ole tässä tilanteessa 
suinkaan yksin, sillä osaavista työntekijöistä on pulaa koko maassa ja 
useilla eri aloilla. Mikään yritys ei kuitenkaan pysty yksin ratkaisemaan 
tilannetta. Mukaan tarvitaan myös kuntia, oppilaitoksia ja yhteisöjä. 

Kun yrityksiin houkutellaan uusia osaajia muualta, kyse ei ole pelkistä 
työpaikoista vaan myös asumisesta ja palveluista. Yhä tärkeämpää on 
huolehtia viihtyvyydestä ja vapaa-ajasta: seudun pitää olla tulijoille tar-
peeksi houkutteleva paikka asua ja elää. Siksi tarvitaan yritysten, kuntien, 
oppilaitosten sekä kulttuuri- ja muiden harrastus- ja vapaa-ajan toimijoi-
den tiivistä yhteistyötä. Näin pystymme entistä paremmin tukemaan koti- 
ja ulkomaisten työntekijöiden osallisuutta ja asettautumista alueellemme. 
Samalla luomme meille kaikille parempaa yhteistä elinympäristöä.

yhteistyötäToni Krankkala, toimitusjohtaja
Pääkirjoitus
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NIHAKIN PALVELUT
– mukana ratkomassa  
yrittämisen haasteita  
koko yrityksen  
elinkaaren ajan 

Asiantuntijoilta vinkkiä KV-Caféssa
KV-Café on NIHAKin järjestämä tapahtuma 
yrityksille, jotka tekevät tai suunnittelevat kan-
sainvälistä liiketoimintaa. Tapahtumassa yrittäjät 
pääsevät tapaamaan yritysrahoituksen ja kansain-
välistymisen asiantuntijoita sekä verkostoitumaan 
muiden yrittäjien kanssa rennossa ympäristössä 
tarjoilujen äärellä. 

 KV-Café kokoaa yhteen useita rahoittajien edus-
tajia (Business Finland, ELY, Finnvera ja Leader).  
Tapahtuman yhteydessä on mahdollista varata 
yksityinen tapaamisaika ja keskustella rahoittajan 
kanssa kehittämisajatuksista ja -mahdollisuuksista.

NIHAKin yrityspalvelut auttavat valmistautu-
maan tapaamiseen rahoittajan kanssa etukäteen 
erillisessä palaverissa, jossa voidaan valmistella 
esimerkiksi investointi-, kehittämis- tai kansain-
välistymissuunnitelmaa.

Tapahtumassa voi keskustella rahoittajan kanssa 
yksityisesti ja löytää vastauksia muun muassa 
seuraaviin kysymyksiin: 

• Onko kehittämistarve rahoituskelpoinen?
• Kuka voi rahoittaa? 
• Millaisella rahoitusinstrumentilla?

Yrittäjien aamukahvit

Yrittäjän niin halutessa NIHAKin yrityspalveluiden edustaja voi olla 
mukana tapaamisessa ja myöhemmin hankesuunnitelmaa tai toi-
menpiteitä valmisteltaessa.

 Tapahtumassa ovat esillä myös käynnissä olevien alueellisten kehit-
tämishankkeiden tarjoamat mahdollisuudet yrittäjille. Tapahtumassa 
on lisäksi mukana muita kansainvälistymiseen liittyviä tukipalveluita.

Yrittäjien aamukahvit ovat alueen yrittäjille suunnattuja tilai-
suuksia, joissa tarjotaan mahdollisuus verkostoitua muiden 
yrittäjien kanssa ja saada tietoa ajankohtaisista asioista. Va-
paan keskustelun lisäksi aamukahveilla yrittäjiä koskettavia 
teemoja tuovat esille yrityksiä tukevat organisaatiot kuten 
NIHAK, Oulun yliopisto ja Keskipiste-Leader.

Vuonna 2021 aamukahveilla keskusteltiin muun muassa 
vastuullisuudesta ja sen vaikutuksesta rahoitukseen sekä 
yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Yrittäjien aamukahveja 
järjestettiin vuoden aikana myös virtuaalisena. Tilaisuudet 
järjestetään yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Liikeidean kehittäminen

Kansainvälistymis- 
palvelut

Mikroyritysten  
ydinryhmätoiminta

VAU!HAUS-yhteistyötilat

Yrityksen perustaminen

€

Liiketoiminnan  
kehittäminen

Yrityskaupat ja  
omistajanvaihdokset

Viestintä ja tietopalvelut

EU-yritysrahoituspalvelut

i

Hankekehittäminen ja  
yhteistyön edistäminen

Yritystukien ja  
rahoituksen neuvonta

€

KUNTAKOHTAISET 
YRITYSPALVELUT:

SEUDULLISET 
YRITYSPALVELUT

YRITYSPALVELUT YRITYSPALVELUT

Hyvää 
huomenta!

KV-Café

NIHAKin tehtävänä on auttaa yrityksiä menestymään. Asian-
tuntijoidemme osaamista voivat hyödyntää kaiken kokoiset 
yritykset toimintansa eri vaiheissa. 

Tarjoamme maksuttomia yrityspalveluita Kärsämäellä, Nivalas-
sa, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Lisäksi vientiasiantuntijamme 
palvelee kaikkia alueemme yrittäjiä koko seutukunnan alueella.

Toteutamme myös alueellisia kehittämishankkeita, joiden kaut-
ta yritykset saavat monipuolisia koulutus-, kehittämis- ja  
tutkimuspalveluita.

"NIHAK toimii lähellä yrittäjän arkea, 
ja niin sen kuuluu ollakin. Kun asiantuntijat 
jalkautuvat kentälle, heillä on myös  
tietoa siitä, kuinka eri alojen yritykset  
tällä seudulla toimivat. "

toimitusjohtaja Ville Kyllönen
Konesilta Oy, Kärsämäki

NIHAK on 
mukana yritysten 

arjessa.

P
ST RT
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Yhteistyöllä 
innovaatioita jalostamaan

VAU!HAUTOMO on suunnattu 
NIHAKin alueen yrittäjille ja yrit-
täjäksi aikoville. Hautomo tar-

joaa heille valmennusta kasvupolulla sekä 
apua orastavien ideoiden työstämiseksi 
kaupalliseen muotoon aina kannattavaksi 
liiketoiminnaksi asti. 

– Osallistujilla voi olla hyvin eri korkui-
sia kynnyksiä ideoiden eteenpäin viemi-
seksi. Toiset ovat yrittäjyyden kanssa aivan 
alkumetreillä, toiset jo pitkään toimineita. 
Hautomossa kartoitetaan yrityksen tilan-
ne ja pyritään vastaamaan senhetkiseen 
tarpeeseen, projektipäällikkö Timo Lii-
matainen kertoo. 

Hautomon käytännön työ pitää sisäl-
lään sekä työpajoja että kahdenkeskistä 
työskentelyä. Se voi myös tarjota kokei-
luympäristöjä pilotointeja varten ja tu-
kea kilpailuihin osallistumista. Hankkeen 
aikana laaditaan innovaatioihin liittyvä 
muistikirja yrityksille.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana 
hautomon toiminnassa on ollut mukana 
parikymmentä osallistujaa eri toimialoilta. 
Kaksi uutta yritystä on jo perustettu, ja 
useita muita on perustamisvaiheessa. 

– Tyypillisesti yrittäjällä on vahva tah-
totila sekä idea, jossa on potentiaalia 

PALVELU

Tilaa tekemiselle,  
potkua uusille ideoille

VAU!HAUS

Uudistettujen VAU!HAUS-yhteistilojen avajaisia vietettiin marraskuussa 
Reisjärvellä ja Haapajärvellä. Avajaisissa oululainen yrittäjä Markku 
Laatikainen kertoi oman innovaationsa tarinan.

Laatikaisen perustama Arctic Rides Oy on tuomassa markkinoille 
Skick-sähköpotkukelkan. Aivan uudenlainen kulkupeli on suunniteltu 
ympärivuotiseen käyttöön. 

Ennen kuin käsillä on valmis, toimiva tuote, tarvitaan paljon sitkeyttä, 
oikeita ihmisiä ympärille, apua ja osaamista, testaamista ja palautteen 
keräämistä. Lähtökohtana on kuitenkin idea ja sille selkeä tarve.

Laatikaisen mukaan maaseutumainen alue on mainio kasvualusta 
uusille innovaatioille, sillä täällä on totuttu etsimään ratkaisuja ja te-
kemään asioita itse.

– Itse olen hyvä esimerkki siitä, että omia ideoita kannattaa lähteä 
viemään eteenpäin. Apua kyllä löytyy, Suomessa on hyvät yrityspalvelut 
ja tällaisia mahdollisuuksia kuin VAU!HAUS, Laatikainen totesi.

VAU!HAUS-yhteistyötila on tarkoitettu
• Yrittäjille
• Etätyöntekijöille
• Ryhmätyöskentelyyn
• Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
• Opiskelijalle esimerkiksi lopputyön tekemiseen

VAU!HAUS on maksuton palvelu.

VAU!HAUS-osoitteet paikkakunnittain:
Haapajärvi, Ståhlberginkatu 1
Kärsämäki, Frosteruksenkatu 4
Nivala, Kalliontie 24 7B
Pyhäjärvi, Ollintie 17
Reisjärvi, Kirkkotie 5A

mutta joka kaipaa jäsentämistä. Silloin 
mietitään yhdessä, voisiko ideasta syntyä 
liiketoimintaa, millaisia steppejä se vaatii 
ja missä vaiheessa tulee eteen yrityksen 
perustaminen ja tukien hakeminen, toteaa 
projektityöntekijä Jouni Niskanen.

NIHAKin alueen kuntien yrityspalvelut 
auttavat yrityksiä liiketoiminnan kaikis-
sa vaiheissa. Hautomon avulla voidaan 
kuitenkin tarjota vielä perusteellisempaa 
sparrausta ja yhteisöllistä kehittämistä, 
joka on tärkein elementti uusien tuotein-
novaatioiden ja palvelumallien tuotteis-
tamisessa kaupallisiksi kokonaisuuksiksi.

Yhteistyö Mikroyrittäjyyskeskus Micro- 
ENTREn kanssa takaa, että VAU!HAU-
TOMOn toiminta pohjautuu tutkittuun 
tietoon. Keskus on osa Oulun yliopiston 
Kerttu Saalasti Instituuttia, ja se tuo hau-
tomon käyttöön uusinta tutkimustietoa 
sekä sen pohjalta kehitettyjä työkaluja.

– Yrityshautomosta puhuttaessa ei ole 
kyse pelkästään  yritysideoiden kehittämi-
sestä, vaan myös yrittäjien itsensä kehitty-
misestä. Yhteistyön avulla voidaan luoda 
heihin luottoa lähteä viemään ideoitaan 
eteenpäin, MicroENTREn projektitutkija 
Peetu Virkkala toteaa.

www.nihak.fi/fi/vauhautomo

Hanke rahoitetaan osana Euroopan 
unionin Covid-19-pandemian 
johdosta toteuttamia toimia.  

Timo Liimatainen,  
NIHAK

"VAU!HAUS on toiminut itsellä loistavasti esimerkiksi 
pidempinä työpäivinä, kun tulisi "hyppytunteja" eikä 
jaksaisi ajella kotiin aina välissä. Lisäksi VAU!HAUS  
toimii hyvin siihen, ettei töitä tule vietyä niin paljon 
kotiin. Äänieristetyssä pienemmässä työtilassa olen 
pitänyt muutamia Teams-palavereita, ja siihen se on 
erittäin toimiva. Suosittelen tilaa muillekin yrittäjille 
matalalla kynnyksellä!"

Laura Pihlajaniemi, Hyvinvointikeskus Flowfit

Jouni Niskanen,  
NIHAK

PALVELU

Olipa idea pieni tai suuri, sen kanssa ei kannata jäädä yksin. VAU!HAUTOMO-hanke tarjoaa maksuttoman 
palvelun, jossa yrittäjä saa apua ja sparrausta liikeideoiden kehittelyyn ja kaupallistamiseen.  
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Huomisen kilpailukykyä 
rakentamassa
Maailma muuttuu ja sen mukana myös asiakkaiden tarpeet ja odotukset. NIHAKin alueella 
käynnistyi viime vuonna kaksi uutta hanketta: LAKU, jossa autetaan yrityksiä kehittämään 
vastuullisuutta ja ViVa, jossa kehitetään tuotteistamista ja digitaalista näkyvyyttä.

HANKE-ESITTELY

sekä Kalajoella. Hankkeen päätoteutta-
ja on Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti 
Instituutti.

Matkailun helmet esiin 
Digitaalinen näkyvyys on tänä päivänä 
matkailutoimijan elinehto. Sen avulla on 
mahdollista saavuttaa sekä laajaa näky-
vyyttä että tarkoin kohdennettuja yleisö-
jä. Tärkeää on myös tuotteistaa palvelut 
vastaamaan ajan vaatimuksia. Esimerkiksi 
pandemia-aikana ovat pärjänneet ne, 
jotka ovat pystyneet suuntaamaan pal-
velujaan kotimaan matkailijoille.

 Laaksoista kukkuloille (LAKU) 
-hanke auttaa matkailuyrittäjiä ja -toimi-
joita kehittämään sekä digitaalista näky-
vyyttään että palvelujensa tuotteistamista. 
Samalla he pääsevät verkostoitumaan 
keskenään ja ammentamaan hyviä käy-
täntöjä muilta yrityksiltä.

– Osallistuja voi saada ahaa-elämyk-
siä, vaikka nämä asiat olisivat jo hallus-
sa. Ala kehittyy koko ajan, kun ihmiset 
ovat löytäneet elämyksiä myös läheltä ja 
kotimaan matkailusta. Uusia ja erilaisia 
viestintäkanavia ilmaantuu, ja eri asiakas-
ryhmien tarpeet poikkeavat toisistaan, 
Alina Pihlajaniemi toteaa. 

Hanke tarjoaa osallistujille mm. yhtei-
siä työpajoja, jotka räätälöidään yritys-
ten tarpeiden mukaan alkukartoituksen 
perusteella. Yhtenä työkaluna käytetään 
mystery shopping -menetelmää. Sillä 

testataan, mitä polkua pitkin asiakas 
löytää palvelun ja kuinka yhteydenotto 
ja ostaminen onnistuvat. 

LAKU-hanke on suunnattu pää- ja 
sivutoimisille matkailuyrittäjille sekä alan 
toimijoille Nivala-Haapajärven ja Raahen 
seuduilla. Hankkeen päätoteuttajana on 
Oulun yliopisto. 

Vastuullisesti toimiva yritys ottaa 
huomioon toimintansa talou-
delliset, ekologiset ja sosiaaliset 

vaikutukset. Yritykselle vastuullisuus voi 
merkitä kilpailuetua ja viime kädessä jopa 
edellytystä toiminnalle. ViVa – Vihreä 
vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke 
tarjoaa vastuullisuusvalmennuksen kautta 
tähän tietoa ja työkaluja.

– Vastuullisuus mielletään usein isojen 
yritysten asiaksi, aivan turhaan. Tänä päi-
vänä vastuullisuuskysymykset heijastuvat 
kaikkien arkeen, ja yhä useampi kuluttaja 
on niistä kiinnostunut. Siksi kaiken kokoi-
sten yritysten on otettava ne huomioon 
ja osattava myös viestiä niistä, projekti-
työntekijä Alina Pihlajaniemi sanoo.

Valmennuksessa käydään läpi käy-
tännönläheisiä ratkaisuja vastuullisuu-
den toteuttamiseksi yrityksen arjessa. 
Samalla tuodaan esiin keinoja, joilla yritys 
voi viestiä vastuullisuudesta asiakkaille 
ja yhteistyökumppaneille. Osallistujat 
pääsevät myös tekemään yrityskohtaisen 
vastuullisuussuunnitelman.

Alussa tehdään lähtötilanteen selvitys 
ja haastattelu, minkä jälkeen valmen-
nus etenee verkko- ja lähitapaamisina. 
Ohjelmassa on myös itseopiskelua ja 
yritysvierailuja. 

Valmennukseen voivat osallistua 
toimialasta riippumatta mikroyrittäjät, 
jotka toimivat Nivala-Haapajärven ja 
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa 

ViVa – Vihreä vastuullisuus 
mikroyrityksissä

Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä 
maaseutumatkailuun digitalisaa-
tiolla ja tuotteistamisella (LAKU)

nihak.fi/hankkeet
vastuullisuusvalmennus.fi

Metallin 3D-tulostusmenetelmät ovat 
yksi FMT-ryhmän ajankohtaisista 
tutkimuskohteista. NIHAK on mukana 
jalkauttamassa tietoa alueen yrityksiin.

Hankkeen tavoitteena on, että pk-yri-
tykset voivat valmistaa ja valmistuttaa 
laadultaan varmennettuja 3D-tulostettuja 
tuotteita parhaalla mahdollisella valmis-
tustekniikalla.

Hankkeen toinen tavoite on siirtää 
tutkimustietoa tehokkaasti yritysten 
hyödynnettäväksi. Siksi kehitteillä on 
toimintamalli, jossa NIHAKilla on en-
tistä merkittävämpi rooli tiedon siirtäjänä. 
Toimintamalli on hyödynnettävissä myös 
tulevissa TKI-projekteissa.

FMT-ryhmän tutkimushankkeet pal-
velevat koko maakunnan vahvaa metal-
lialan keskittymää, johon myös NIHAKin 
toimialue kuuluu. Hankeyhteistyö avaa 
yrityksille monenlaisia mahdollisuuksia 
uusien liiketoimintojen kehittämiselle.

– Teollisuuden täytyy uudistua, jos 
halutaan oikeaa kasvua liiketoimintaan. 
3D-tulostus on yksi niistä menetelmistä, 
jotka tukevat tätä uudistumista, Järven-
pää sanoo. 

M3D-hankkeessa hyödynnetään Ni-
valan teollisuuskylän ELME-ympäristöä, 
jossa tutkitaan muualla eri menetelmin 

Tutkimushankkeet vauhdittavat  
teollisuuden uudistumista

tulostettuja kappaleita. Yhteistyö lai-
tetoimittajien kanssa avaa yrityksille 
mahdollisuuksia nopeaan tekniikan 
käyttöönottoon.  

– Tämän kaltaiset tutkimushankkeet 
tarjoavat myös tilaisuuden verkostoi-
tumiseen, sillä hankkeissa on mukana 
suuriakin kotimaisia ja monikansallisia 
yrityksiä, Järvenpää muistuttaa.

NIHAK on mukana useissa tutki-
mushankkeissa sekä rahoittajana 
että osatoteuttajana. Pitkäaikai-

siin yhteistyökumppaneihin kuuluu Tu-
levaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) 
-ryhmä, joka toimii osana Oulun yliopis-
ton Kerttu Saalasti Instituuttia.

– Meidän kannaltamme NIHAK on yksi 
keskeisistä toimintamme mahdollistajista 
ja pitkäjänteinen vakiorahoittaja, samoin 
kuin Nivalan kaupunki ja Nivalan teolli-
suuskylä, FMT-ryhmän tutkimusjohtaja 
Antti Järvenpää kertoo. 

Tutkimushankkeiden menestykselli-
seen läpivientiin yritysten kanssa auttaa, 
kun kumppanina on paikallinen yritys-
palveluorganisaatio. Siksi yhteistyö on 
vuosien varrella syventynyt entisestään.

FMT-ryhmä käynnisti viime vuonna 
M3D-hankkeen, jossa arvioidaan eri-
laisia metallin 3D-tulostusmenetelmiä. 

• Monitieteinen tutkimusryhmä, joka toimii 
osana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti 
Instituuttia.

• Tutkii uusimpien valmistusteknologioiden 
ja materiaalien hyödyntämistä kevyiden 
ja kestävien rakenteiden suunnittelussa ja 
valmistuksessa. 

• Kehittää tekniikkaa yritysten hyödynnet-
täväksi ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. 

• Ryhmä on osa valtakunnallista Terästutki-
muskeskus CASRia (Center for Advanced 
Steels Research).

Tulevaisuuden tuotanto- 
teknologiat (FMT)

Lisätietoa: 
oulu.fi/fi/tutkimus 

ryhmat/tulevaisuuden- 
tuotantoteknolo-

giat-fmt

YHTEISTYÖKUMPPANI
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YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ 2021

Rekisterissä olevat yritykset 628  312  792  466 241

Rekisteröidyt uudet yritykset 32 17 54 24  14

Lakanneet yritykset 14  10 33  21 4

Nettomuutos + 18  + 7  + 21  + 3   + 10

HAAPAJÄRVI KÄRSÄMÄKI NIVALA PYHÄJÄRVI REISJÄRVI

MYÖNNETYT YRITYSTUET 2021

YRITYSTÄ  
SAI TUKEA4 819 380  € MYÖNNETTY  

TUKISUMMA 116 YRITYSTÄ
ALUEELLA2 439 141 UUTTA  

YRITYSTÄ 82 LOPETTANUTTA 
YRITYSTÄ

23 kpl

18 kpl

46 kpl

20 kpl

9 kpl

1 645 597 €

1 176 992 €

1 416 818 €

284 413 €

295 561 €

Haapajärvi

Kärsämäki

Nivala

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Jakautuminen kunnittain, kappalemäärät

Jakautuminen kunnittain, euromäärät

Haapajärvi

Kärsämäki

Nivala

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Valtiokonttori/kustannustuki

Yritystuki (ELY, Leader) ja Business Finland

YRITYSTUET

"NIHAKilta olen saanut hyviä neuvoja yrityksen kaikissa 
vaiheissa. Koronatuestakin tuli tietoa ennen kuin kerkesin 
itse edes miettiä asiaa. Kun esimerkiksi hakemuksiin ja 
tietojen hankintaan saa apua, voi itse paremmin keskittyä 
omaan työhön ja asiakkaisiin."

yrittäjä, fysioterapeutti Jonna Jämbäck
Fysioterapia JONNA Ky, Reisjärvi

"NIHAKin puolelta on pidetty meitä hyvin ajan tasalla, 
ja valmiit koulutuspaketit ovat yritysten kannalta hyvä 
konsepti. Ylipäätään suhtaudumme myönteisesti kou-
luttautumiseen ja haluamme työllistää hyviä osaajia."

toimitusjohtaja Antti Nevalainen
Better Pipe Oy, Haapajärvi

”Omistajanvaihdoksessa isot kysymykset kannattaa ratkoa 
ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kun suunnittelimme 
sukupolvenvaihdosta, otimme yhteyttä NIHAKiin. Saimme 
heti apua ja tietoa myös siitä, miten kannattaa edetä ja 
mistä löytyvät oikeat kontaktit.”

yrittäjät Sofia Laurila ja Saija Laurila-Aitto-oja
Laurilan Kukka ja Hautaustoimisto, Nivala

Aikaa omalle työlle

Valmiit koulutuspaketit

Hyviä neuvoja

YRITYSTUET

NIHAK on yrityksille 
kasvun ja kehittämisen kumppani



Kärsämäki

IKÄRAKENNE

Haapajärvi   Nivala  Pyhäjärvi  Reisjärvi Kärsämäki

Naiset (49 %)

Miehet (51 %) 

Nivala

Haapajärvi

4 962  
asukasta

(-71)

Pyhäjärvi

yhteensä
27 384

muutos -295
(vuodesta 2020)

25 %

38 %

18 %

10 % 9 %

0–14 15–24 25–44 45–64 65–74 75–

ASUKKAITA

Seutukunnan väestön kehitys
VUOSI 2021

Reisjärvi

2 689  
asukasta

(-11) 

6 803
asukasta

(-96)

2 533 
asukasta

(-7)

10 397
asukasta

(-103)

1312
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Verkostoitumista, tietoa ja uusia ideoita 
oli tarjolla elokuisessa Back to Work -ta-
pahtumassa, joka oli suunnattu yrittäjille 
ja yrittämisestä kiinnostuneille nuorille. 
NIHAKin Think Big -hankkeen ja Nivalan 
Teollisuuskylän järjestämä syyskauden 
aloitus kokosi Nitekin tiloihin noin 70 
osallistujaa.

Seminaarin esiintyjiin kuului PING 
Helsingin strategiajohtaja ja Her Fin-
land -yhteisön perustaja Varpu Rusi-
la, joka toi esiin suomalaisten yritysten 
vahvuuksia myynnissä ja kansainvälisten 
osaajien houkuttelemisessa. Sarjayrittäjä 
Ronny Eriksson taas kertoi esimerkkejä 
hankkeista, joilla nuoria kannustetaan 

Back to Work -tapahtuma  
herätteli ajattelemaan isosti

Ida Elina otti yleisönsä tapahtuman verkostoi-
tumistilaisuudessa. Artistin omaleimaisuus, 
osaaminen ja kansainvälisyys käyvät esimerkistä 
myös nuorille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. 

NIHAK ja Nivalan Teollisuuskylä Oy järjestivät 
marraskuussa tilaisuuden otsikolla ”Kansain-
väliset osaajat kasvua vauhdittamassa”. Oulun 
Eteläisen yrittäjille suunnatussa tapahtumassa 
kuultiin yritysten kokemuksia ja tarpeita kan-
sainvälisten osaajien löytämiseksi, houkutte-
lemiseksi ja pitämiseksi.

Monissa alueen yrityksissä on tarvetta uusille 
osaajille, ja keinoja kaivataan tilanteen helpot-
tamiseksi. Esiin nostettiin useita konkreettisia 
ehdotuksia rekrytoitavien perehdytyksen ja pal-
velujen parantamiseksi. Toiveena oli myös saada 
lisää joukkovoimaa rekrytointiin. 

Suomi kilpailee työvoiman näkökulmasta 
samassa sarjassa Saksan ja Hollannin kaltais-
ten maiden kanssa. Taloudellisten seikkojen 
lisäksi asuinpaikan valinnassa painavat myös 
muut arvot, kuten turvallisuus, puhtaus ja muun 
perheen mahdollisuudet viihtyä.  

Kansainväliset osaajat kasvua vauhdittamassa 
-tilaisuus houkutteli paikalle 28 osallistujaa.

KASVUYRITYKSET KAIPAAVAT 
kansainvälisiä osaajia

Tsekkaa 
tulevat ja menneet 

NIHAKin tapahtumat  
nihak.fi

yrittämiseen ja omien ideoiden eteenpäin 
viemiseen. Paneelikeskustelussa kuultiin 
myös alueen yrittäjiä.

Tapahtumassa jaettiin ensimmäistä 
kertaa Think Big -palkinto yrittäjälle, 
joka uskaltaa ajatella isosti. Palkinnon 
sai Hevostaitoakatemian perustaja Mervi 
Pakola. Palkinnon perusteluina olivat 
ennakkoluuloton kansainvälistyminen, 
uskallus tuoda esiin omia suunnitelmia 
ja oman brändin rakentaminen sosiaa-
lisessa mediassa.

Back to Work -tapahtuman paneelikeskuste-
luun osallistuivat yrittäjäksi aikova nuori Juho 

Valkola, FinnSvala 
Oy:n Kimmo  
Aakko, Kivioja 
Engineering Oy:n 
Simo-Pekka Kivi-
oja, Her Finlandin 
Varpu Rusila sekä 
Hevostaitoaka-
temian Mervi 
Pakola.

HANKE-ESITTELY

– Palveluviennin kasvu on selkeä trendi tällä 
hetkellä. Digitalisaation ansiosta maaseudul-
lakin on mahdollista tarjota kilpailukykyinen 
alusta palvelujen tuottamiseen ja viemiseen, 
NIHAKin yrityspalvelupäällikkö Marika Kum-
pula toteaa.

NIHAK tarttui aiheeseen noin vuosi sitten 
ja kokosi yhteen digitaalisesta palveluviennistä 
kiinnostuneita yrittäjiä. Keskipiste-Leaderin 
tuella käynnistettiin neljän yrityksen yritys-
ryhmähanke, joka tarjoaa työpajojen kautta 
apua ja sparrausta muun muassa kansain-
välistymissuunnitelmiin, palvelukonseptin 
hiomiseen ja digimarkkinointiin. 

Mikroyrityksissä on paljon potentiaalia kan-
sainvälistymiseen. Siksi on tärkeää, että myös 
yrityspalveluissa tunnistetaan nämä mahdolli-
suudet ja osataan tarjota yrityksille oikeanlaisia 
tukitoimia. Monet rahoitusmuodot rajaavat 
esimerkiksi toiminimiyrittäjät ulkopuolelleen. 

– Tässä tapauksessa oli tarvetta löytää 
työkalu, jolla voidaan auttaa nimenomaan 
palvelualoilla toimivia pienyrityksiä. Yritysryh-
mähanke vastaa tähän tarpeeseen loistavasti, 
Kumpula kertoo.

Leader-rahoitteisessa yritysryhmähankkees-
sa 3–10 yrityksen ryhmä voi viedä eteenpäin 
sekä yhteisiä että yrityskohtaisia kehittämis-
toimenpiteitä. Hankkeen kokoamisesta ja 
rahoituksen hakemisesta huolehtii NIHAK. 

– Jos yrittäjien keskuudessa löytyy yhteisiä 
kehittämistarpeita, meihin voi olla rohkeasti yh-
teydessä. NIHAK voi myös auttaa kokoamaan 
sopivan ryhmän, eivätkä alue- ja kuntarajatkaan 
ole ongelma. Me huolehdimme hankkeen 
hallinnoinnista, ja yritykset voivat keskittyä 
omaan tekemiseensä, Kumpula sanoo.

MARKO HOLMA
MUON SOLUTIONS OY (PYHÄJÄRVI):

”Digitaalinen palveluvienti -hankkeesta on ollut meille kenties en-
nakoitua enemmän hyötyä. Koulutuspaketit ovat olleet erinomai-
sia ja hyvin käytännönläheisiä, esimerkkinä 
digitaalinen markkinointi, jota olem-
me tehostaneet moninkertaisesti 
verrattuna aikaisempaan. Sen an-
siosta yrityksemme LinkedIn-tilin 
seuraajamäärät ovat jo melkein 
kymmenkertaistuneet, ja koska 
taitomme markkinoida ovat vasta 
kehittymässä, uskon kasvutrendin 
jatkuvan vielä pitkään.

Toisekseen olemme hankkeen aika-
na saaneet NIHAKilta konsultaatiota ja ide-
oita useaan kertaan. Olemme jo tämän vuoden aikana lähdössä 
yhteisvoimin eräiden muiden yritysten ja NIHAKin kanssa aina-
kin yhdelle ulkomaan messulle mukaan. Kaikkiaan Digitaalinen 
palveluvienti -hanke on ollut erinomainen paketti, ja sen hyödyt 
ovat ylittäneet sekä tavoitteemme että odotuksemme.”

Digitaalinen palveluvienti tuo 
kasvua maaseudun yrityksille

TAPAHTUMAT

Verkon kautta yrittäjä voi löytää asiakkaansa 
mistä päin maailmaa hyvänsä. NIHAK auttaa 
alueen yrityksiä kehittämään digitaalisten  
palvelujen vientiä.

MERVI PAKOLA, HEVOSTAITO AKATEMIA (NIVALA):

”Lähdin mukaan digitaalisen palveluviennin hankkeeseen, koska 
halusin tukea ja osaamista kansainvälistyvään verkkokurssiliike-
toimintaan. Verkkokoulutukseni ovat tuoneet paljon asiakkaita 
kotimaassa, ja niiden ansiosta liiketoimin-
tani on jo kasvanut reippaasti. Posi-
tiivisin mielin odotan, että pääsen 
eteenpäin myös kansainvälisillä 
markkinoilla. Pohjatyötä on teh-
ty jo aiemmin, mutta ilman tätä 
hanketta en todennäköisesti olisi 
jatkanut sillä tiellä. 

Olen saanut hankkeen kautta 
ammattilaisia avukseni toiminnan 
kehittämiseen. Hyviä neuvoja ja käy-
tännön apua on löytynyt tuotteistamiseen, 
verkkoalustan muokkaamiseen, markkinointiin ja asiakkaan po-
lun rakentamiseen. Myös hankkeen rahallisella kehittämistuella 
on iso merkitys, samoin sillä, että yksinyrittäjänä saa vaihtaa ko-
kemuksia muiden yrittäjien kanssa.”

TAPAHTUMAT
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NIHAKin toiminnan rahoitus muo-
dostuu aluekehittämiseen suun-
nattavista jäsenkuntien maksamista 
jäsenmaksuista, seudullisista yri-
tyspalveluista sekä kuntakohtais-
ten yrityspalveluiden tuottamisesta 
erikseen laskutettavista maksuista. 

Yhdistyksen tilikauden 1.1.–
31.12.2021 tulos oli 83 270,23  
euroa alijäämäinen. Yhdistyksen 
taseen loppusumma oli 792 112,58 
euroa ja oma pääoma 356 775,81 
euroa.  

Hanketoiminnan rahoitus 
Aluekehityspalvelujen tuottami-
en kehityshankkeiden kustannukset 
pyritään kattamaan ensisijaisesti 
julkisella, EU:n tarjoamalla projek-
tirahoituksella, jota täydennetään 
seutuyhdistyksen omarahoitus-
osuuksilla. 

Tärkeä osa alueellista kehit-
tämistoimintaa ovat kehittämis-
hankkeet, joissa voidaan hyödyn-
tää merkittävästi oman rahoituksen 
”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. 

Vuoden 2021 aikana oli käynnis-
sä 38 projektia. Tämän hankesal-
kun rahoituksen kokonaismäärä oli 
yhteensä 17,4 M€ (mukaan lasket-
tu hankkeiden koko toteutusajan 
budjetit), josta NIHAKin oman 
hanketoiminnan osuus oli yhteen-
sä 3,3 M€.

Jäsenmaksuilla kerättävää kun-
tien vastinrahoitusta aluekehityk-
seen kanavoi seutuhallitus, jolle  
rahoitusesityksiä voi tehdä jatkuvan 
haun periaatteella. Vuonna 2021 
jäsenmaksua kerättiin alueen kun-
nilta 15,50 € / asukas. 

Seutuhallitus kokoontui 8 ker-
taa vuoden 2021 aikana.

TALOUS

26.10.2021–

Varsinaiset jäsenet
Juha Uusivirta pj. Haapajärvi
Esko Peltoniemi, Haapajärvi
Esa Jussila varapj., Kärsämäki
Esko Ristinen, Kärsämäki
Päivi Karikumpu, Nivala
Jarmo Vuolteenaho, Nivala
Henrik Kiviniemi, Pyhäjärvi
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi
Marjut Silvast, Reisjärvi
Sari Huuskonen, Reisjärvi

SEUTUHALLITUKSEN  
JÄSENET 2021

1.1. –26.10.2021

Varsinaiset jäsenet
Juha Uusivirta varapj. Haapajärvi
Mauri Tenkula, Haapajärvi
Esa Jussila, Kärsämäki
Esko Ristinen, Kärsämäki
Päivi Karikumpu pj., Nivala
Jarmo Vuolteenaho, Nivala
Henrik Kiviniemi, Pyhäjärvi
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi
Marjut Silvast, Reisjärvi
Sari Huuskonen, Reisjärvi

26.10.2021–

Varajäsenet
Mauri Tenkula, Haapajärvi
Teija Myllylä, Haapajärvi
Pekka Anttila, Kärsämäki
Mika Autio, Kärsämäki
Liisa Hankonen, Nivala
Jarmo Pihlajaniemi, Nivala
Martti Savolainen, Pyhäjärvi
Jouni Jussinniemi, Pyhäjärvi
Marianne Ahmaoja, Reisjärvi
Arto Vähäsöyrinki, Reisjärvi

1.1. –26.10.2021

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
Johanna Rautakoski, Reisjärvi
Arto Vähäsöyrinki, Reisjärvi

ELINKEINOELÄMÄN TILANNE

Vuoden 2021 aikana Nivala-Haa-
pajärven seudulla perustettiin 
141 uutta yritystä, eli täsmälleen 

saman verran kuin edellisvuonna. Yh-
tenä ilmiönä on ollut osa-aikaisten yri-
tysten perustaminen päätyön rinnalle. 
Myös luovien alojen yrityksiä on perus-
tettu aiempaa enemmän. 

Yritykset käynnistivät jälleen in-
vestointeja, vaikka pandemiasta joh-
tuva varovaisuus näkyi yhä isom-
missa investoinneissa. Useat niistä 
realisoituvat vasta kuluvana vuonna 
2022. Pienempiä investointeja teh-
tiin runsaammin, mikä näkyi muun 
muassa Leader-hankkeiden ennä-
tysmäärässä. 

Seudun yrityksille myönnetty-
jen suorien investointiavustuksien 
määrä kasvoi. Tukia myönnettiin 52 
kohteeseen yhteensä 3 milj. euroa. 
Suorien investointiavustuksien li-
säksi valtiokonttorin kustannustukia 
sekä Business Finlandin tukia myön-
nettiin 64 kohteeseen yhteensä 1,8 
milj. euroa.

Seudun työttömyysaste laski 
vuonna 2021 peräti 2 % ollen keski-
määrin 9,1 % (vuonna 2020 11,1 %). 
Tämä oli 2,4 % koko Pohjois-Poh-
janmaan keskimääräistä työttömyys-
astetta (11,5 %) alhaisempi.

Koronan aiheuttaman tilapäisen 
häiriötilanteen lisäksi yritysten ta-
louteen vaikutti vieläkin enemmän 
työvoimapula, joka näkyy jo lähes 
jokaisella toimialalla. Teollisuusyri-
tyksille haasteita aiheuttivat myös 

materiaalien hinnan nousu ja kom-
ponenttien heikko saatavuus, kun 
samaan aikaan monien yritysten ti-
lauskirjat täyttyivät ennätyspitkäl-
le ajalle.

Yrityspalveluiden  
kuntakohtainen katsaus:

Kärsämäellä rakennustuoteteolli-
suuden kasvu jatkui. Mm. Lujabe-
toni Oy ja Rakennuskaksio Oy kas-
vattivat tuotantoaan, palkkasivat 
työvoimaa, investoivat koneisiin ja 
laitteisiin sekä laajensivat tuotan-
totilojaan. Muiden alojen yrityksis-
tä tilitoimisto EPMT Oy rakennutti 
uudet toimistotilat, T:mi Antti Myl-
lymäki investoi metallintyöstökonei-
siin, ja Kivihyvölä Oy osti Keträlän 
Murske Oy:n liiketoiminnan sekä 
teki koneinvestointeja. Yritykselle 
on rakenteilla myös uusi varastohal-
li. Uusi yritys, Ironpete Oy, tarjoaa 
muun muassa työkoneiden korjaus-
ta ja huoltoa. Uusia palvelualan yri-
tyksiä aloitti huoltoasematoimin-
nassa sekä parturi-kampaamo- ja 
hierontapalveluissa.

Nivalassa toteutui merkittäviä yri-
tyskauppoja ja yhdistymisiä: metal-
lialan yritys LaserComp Oy liittyi 
osaksi Leden Group Oy:tä, maan- 
rakennusalan yritys Takanen MR Oy 
yhdistyi Keski-Suomen Betonira-
kenne Oy:n kanssa sekä NT Cab Oy 
liittyi osaksi Tampereen Konepajat 

Oy -konsernia. RST-Steel Oy:n uu-
sien tilojen rakentaminen alkoi lop-
puvuodesta ensimmäisenä uudis-
kohteena Nivalan Teollisuuskylän 
Tiilimaan alueella. 

Pyhäjärvellä NC-Taso Oy, HR-Be-
toni Oy ja Pasi Lehtinen Ky tekivät 
koneinvestointeja ja uuden tuot-
teen/palvelun kehittämishankkeita. 
Uusi rakennusalan yritys VaakaSuo-
ra Oy aloitti toimintansa. Mielen-
kiintoinen avaus oli myös ActLoop 
Oy, joka kokoaa yhteen pienten toi-
mijoiden tuotteet ja mahdollistaa 
pääsyn globaaleihin verkkokauppoi-
hin. Uusia palvelualan yrityksiä pe-
rustettiin aktiivisesti.

Reisjärvellä Pörssiyhtiö Elecster 
Oyj käynnisti yli miljoonan euron 
laiteinvestoinnin, jonka tuloksena 
Reisjärven-tehtaan pakkauskalvo-
tuotannon kapasiteetti kasvaa ja 
tuotevalikoima monipuolistuu. Ko-
neinvestointeja tekivät mm. Änäk-
kälän Teräs Oy sekä KNK Networks 
Oy, ja kehittämishankkeita käynnis-
tivät mm. Ny-Tek Oy, LVI Suihko-
nen Oy ja Steel-Prisma-Metallit Oy. 
Uusia työntekijöitä rekrytoivat mm. 
pörssiyhtiö Bioactive Bone Subst-
itutes Oyj ja Suomen Ilmanvaihto-
saneeraus Oy. Palvelualan piristäviä 
avauksia olivat Annan Putiikin ”Lan-
kapaku” sekä Café Maalaisunelman 
kahvilavaunu, jotka tuovat kaup-
pa-auton idean tähän päivään.

VUOSITTAIN PERUSTETUT UUDET YRITYKSET (Lähde: Tilastokeskus, *Patentti- ja rekisterihallitus)

HALLINTO

2016 
117 kpl

2015
103 kpl

2013 
131 kpl 2014 

98 kpl

2018* 
132 kpl

2017
124 kpl

2020*
141 kpl2019* 

127 kpl

2021*
141 kpl
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Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry 

Henkilökunta

Arto Junno
yrityspalvelupäällikkö

puh. 044 445 7011
Kärsämäki ja 

Pyhäjärvi

Toni Krankkala 
toimitusjohtaja

puh. 050 327 7254

Marika Kumpula 
yrityspalvelupäällikkö
puh. 046 5040 8480

Nivala

etunimi.sukunimi@nihak.fi 
seutukunta@nihak.fi
puh. 044 445 7002 

www.nihak.fi

Tuomas Anttila
talouspäällikkö 

puh. 044 445 7007

Inka Aitto-oja
projektityöntekijä

puh. 046 921 3153

Janne Hietaniemi 
projektipäällikkö

puh. 050 591 9399

Timo Liimatainen
projektipäällikkö

puh. 044 445 7001

Harri Jokela
yrityspalvelupäällikkö

puh. 050 304 9317
Reisjärvi

Nivala

Jouni Kolvanki
projektityöntekijä

puh. 050 322 3128

Alina Pihlajaniemi
projektityöntekijä

puh. 050 473 9494

ARVO
Digiproces

ViVa
LAKU

Nuorista tuotannollisia
yrittäjiä i4.0:n aikakaudella

Think Big – Think Global

Jenni Helander
projektityöntekijä

puh. 050 462 3356

Think Big –  
Think Global 

Markku Mehtälä
projektipäällikkö

puh. 050 339 7723

Jouni Niskanen  
projektipäällikkö

puh. 044 066 6730

Ari Alakangas
vientiasiantuntija

puh. 040 684 6400

Kansainväliset 
verkostot

UMBR-ELLA

UuLops

Digimuutoksen 
johtaminen

Sales is a King

YHTEYSTIEDOT

Pajatie 5, 85500 Nivala Rannantie 6, 86710 Kärsämäki

Asematie 4 A, Pyhäjärvi Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

TOIMIPISTEET

ARVO

Digiprocess

VAU!HAUS 
yhteyshenkilö

VAU!HAUTOMO

Oulu South 
Goes Global

M3D

VAU!HAUTOMO

1918
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VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKENNE

ALUEEN TYÖTTÖMYYS 2017–2021

Pohjois-Pohjanmaa NIHAK

17 %

12 %

7 %

20182017 2019

10,9 %

8,5 %

ALUEEN VÄESTÖRAKENNE 2020

Koko väestö 
27 677

Lapset ja eläkeläiset
14 129

Työikäiset 
13 548

Ei työvoimassa
2 433

Työvoima 
11 115

Työll iset
9 781

Työttömät
1 334

2020

* Alueella työssäkäyvät vuonna 2019

Yksityinen sektori
69 % *

Julkinen sektori
31 % *

TULOMUUTTO VUONNA 2021 
NIHAKin alueelle muuttaneiden lähtökunnat TOP 8 ( n = 905 )

POISMUUTTO VUONNA 2021 
NIHAKin alueelta muuttaneiden kohdekunnat TOP 8 ( n = 1239 )

2021

Oulu 15,2 %
Ylivieska 10,3 %
Jyväskylä 4,4 %
Tampere 3,7 %

Haapavesi 3,5 %

Kokkola 2,9 %

Rovaniemi 2,9 %

Kuopio 2,8 %

Oulu 11,2 %
Ylivieska 8,6 %
Haapavesi 4,6 %
Kuopio 3,2 %

Helsinki 3,1 %

Vantaa 3,0 %

Pihtipudas 2,9 %

Iisalmi 2,7 %
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HANKKEET 2021

1 NetXport – yhdessä maailmalle 
Tuetaan arvoverkostojen kansainvälisen 
kasvun edellytyksiä hankkimalla kannat-
tavaa kasvua tukevia tietoja ja taitoja os-
topalveluina asiantuntijoilta sekä tunnis-
tetaan uusia toimialoista riippumattomia 
arvoketjuja ja tukea toisilleen lisäarvoa 
tuottavia konsortioita.

2 Kilpailukyvyn avaimet
Autetaan yrityksiä paikallistamaan kil-
pailukyvyn kannalta olennaiset tekijät 
aina asiakasyhteistyöstä suunnitteluun, 
valmistukseen ja toimitusprosessiin.

3 SoloEntre ja yrittävä kulttuuri 
Rakennetaan yhteistyössä yksin- ja mik- 
royrittäjien, yrityspalveluorganisaa- 
tioiden ja tutkimustoimijoiden kanssa 
uuden tyyppinen mikroyrittäjyyden pal-
velukokonaisuus, jolla otetaan käyttöön 
yksinyrittäjien kasvun, työllistämisen ja 
viennin uudet mahdollisuudet.

4 BIO-arvoketjuanalyysi
Aluetalouden näkökulmasta kuvataan ja 
arvioidaan laitoshanketta, jossa tavoitteena 
on bioöljyn tuotanto puubiomassasta ja 
siihen liittyvä korkean jalostusasteen bio-
tuotteiden valmistus puun uuteaineista.

5 Sales is a King 
Tavoitteena positiivinen impulssi myyn-
nilliseen kehittymiseen yritys-, yrityske-
hittäjä- ja  oppilaitostasolla. 

6 Digimuutoksen johtaminen 
Parannetaan samanaikaisesti työn tuot-
tavuutta ja työhyvinvointia pienissä ja mi-
kroyrityksissä digitalisaation keinoin. 

7 Digitaalinen palveluvienti
Tuodaan ulkopuolista näkemystä palve-
luyrityksen kasvuun kohdemarkkinoilta ja 
Suomesta. Hankkeessa kehitetään paikal-
lisia palveluita verkostojen ja digitaalisten 
alustojen kautta vientituotteiksi.

8 ARVO
Edistetään alueen vähähiilisyyttä ja 
energiatehokkuutta mm. auttamalla 
yrityksiä selvittämään energian koko-
naiskulutus ja säästömahdollisuudet 
sekä näkemään materiaalien kierrätys-
mahdollisuudet.

9 UuLops
Kehitetään lukioiden elinkeinoelämä- 
ja korkeakouluyhteistyöhön luontevan 
vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön 
toimintamalli.

10 Digiprocess
Tuetaan pk-yritysten digitaalista kypsyyt-
tä, digitaalisten palveluiden tuottamista, 
sekä pk-yritysten ja teollisuuden muodos-
tamia digitaalisia ekosysteemejä.

11 Think Big – Think Global – Menossa 
maailmalle
Tunnistetaan ja aktivoidaan kansain-
välisen liiketoiminnan mahdollisuuksia 
alueen yrityksissä, monipuolistetaan 
alueen vientiyritys- ja vientituotepohjaa 
sekä nostetaan esille aiemmin tunnista-
matonta tai hyödyntämätöntä poten-
tiaalia.

12 UMBR-ELLA
Tarjotaan paikallisille yrityksille kasvu-
mahdollisuuksia ulkomailla edistämällä 
muutoskyvykkyyttä sekä kansallisia ja 
kansainvälisiä yhteyksiä.

13 Oulu South Goes Global
Käynnistetään Oulun eteläisen seutu-
kuntien alueella aktiivinen kansainvälinen 
Invest in -toiminta.

14 Kansainväliset verkostot
Nostetaan NIHAKin valmiutta verkottua 
kansainvälisesti. Hankkeessa kehitetään 
ja kokeillaan toimintamallia, jossa kehi-
tysorganisaation henkilöstö verkostoi-
tuu suoraan tietyn kohdemaan tietyn 

toimialasektorin/liiketoimintasegmentin 
keskeisiin ja potentiaalisiin sidosryhmiin.

15 VAU!HAUTOMO
Onko sinulla tai yritykselläsi uusi yritysi-
dea? Tule mukaan yrityskiihdyttämöön! 
Tavoitteenamme on auttaa uudet tuote- 
ja palveluideat mahdollisimman laaduk-
kaasti ja nopeasti liiketoiminnaksi.

16 NYT i4.0
Kehitetään alle 30-vuotiaiden yrittä-
jyystaitoja, parannetaan alueen alihan-
kintaverkostoa, opitaan hyödyntämään 
Industry 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia 
sekä lisätään alueelle nuorten käynnistä-
miä tuotannollisia ja teollisen tuotannon 
palvelua harjoittavia yrityksiä.

17 LAKU
Tarjotaan matkailuyrittäjille ja toimijoille 
mahdollisuus verkostoitua alueen matkai-
luyrittäjien kanssa ja kehittää digitaalisia 
palveluitaan sekä tuotteistamista.

18 M3D
Vertaillaan eri 3D-tulostusmenetelmien 
suorituskykyä, laatua ja kilpailukykyä. 
Alueen yrityksiin viedään aktiivisesti tietoa 
ja yritykset voivat hyödyntää hankkeen 
tuottamaa tietoa toiminnassaan uusien 
avauksien käynnistämiseksi ja liiketoimin-
nan kehittämiseksi. 

19 ViVa
Mikroyrittäjä pääsee tekemään yritys-
kohtaisen vastuullisuussuunnitelman ja 
kehittämään yrityksen vastuullisuustoimia 
konkreettisilla keinoilla.

20 KeMu
Kehitetään mikro- ja pk-yritysten sekä 
niiden henkilökunnan muutoskyvykkyyttä 
toteuttamalla muutoskyvykkyyden val-
mennusohjelma.

Hankkeen nimi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rooli Budjetti NIHAK budjetti
1 NetXport Päätoteuttaja 354 840 € 354 840 €

2 Kilpailukyvyn avaimet Osatoteuttaja 519 032 € 55 800 €

3 SoloEntre ja yrittävä kulttuuri Osatoteuttaja 967 081 € 89 910 €

4 BIO-arvoketjuanalyysi Päätoteuttaja 220 000 € 220 000 €

5 Sales is a King Päätoteuttaja 622 520 € 442 409 €

6 Digimuutoksen johtaminen Päätoteuttaja 434 000 € 233 802 €

7 Digitaalinen palveluvienti Päätoteuttaja 80 000 € 80 000 €

8 ARVO Osatoteuttaja 299 544 € 76 142 €

9 UuLops - Uuden osaamisen lukio Osatoteuttaja 588 501 € 34 224 €

10 Digiprocess Osatoteuttaja 1 825 621 € 50 050 €

11 Think Big Päätoteuttaja 499 789 € 499 789 €

12 UMBR-ELLA Osatoteuttaja 252 000 € 23 000 €

13 Oulu South goes Global Osatoteuttaja 623 064 € 311 532 €

14 Kansainväliset verkostot Päätoteuttaja 50 000 € 50 000 €

15 VAU!HAUTOMO Päätoteuttaja 484 911 € 404 873 €

16 NYT i4.0 Osatoteuttaja 581 778 € 94 350 €

17 LAKU Osatoteuttaja 374 928 € 63 694 €

18 M3D Osatoteuttaja 433 200 € 53 710 €

19 ViVa Osatoteuttaja 394 147 € 94 133 €

20 KeMu Osatoteuttaja 562 801 € 100 000 €
10 061 366 € 3 332 258 €

21 Tehokkaat rakenteet Rahoittaja 625 000 €

22 Virtuklubi Rahoittaja 365 409 €

23 Hybridi Rahoittaja 745 926 €

24 Matkailuosaamisen kehittäminen Rahoittaja 329 536 €

25 HyVa Huoltovarmuushanke Rahoittaja 260 000 €

26 My Way 2 Rahoittaja 523 301 €

27 Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri Rahoittaja 796 850 €

28 Monikampus Rahoittaja 361 398 €

29 KAIVASU Rahoittaja 419 320 €

30 MYTTY Rahoittaja 425 184 €

31 Callio Energy Park Rahoittaja 171 350 €

32 TUULI Rahoittaja 392 136 €

33 Callio Underground Rescue Rahoittaja 739 288 €

34 Huomisen metsänomistaja Rahoittaja 201 920 €

35 Duunitie Rahoittaja 363 102 €

36 Tuotanto 2027 Rahoittaja 240 000 €

37 Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Rahoittaja 270 973 €

38 M3D investointi Rahoittaja 140 000 €

7 370 693 €

Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti 17 432 059 €

NIHAK PÄÄ- TAI OSATOTEUTTAJANA

HANKKEET 2021



AUTAMME
TEKEMÄÄN  
BISNESTÄ
www.nihak.fi

http://www.nihak.fi
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