
Hankeyhteenveto 14.12.2021 
Hankkeet, jotka koskevat myös oulaistelaisia yrityksiä:  
 
AKKE – kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella 

- Hankkeella on tarkoitus kartoittaa hankealueen julkisten ja yksityisten toimijoiden 
halukkuus käynnistää yhteinen EU- ja kansainvälinen hankevalmistelu sekä hankkeiden 
toteutus. 

- Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys, Mari Rannisto; p. 040 130 
8216; mari.rannisto@raahe.fi 

- 17.8.2021 – 16.2.2022 
 
Avaimet yrittäjyyteen 

- Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyrityksiä, nuoria 
yrittäjiä ja maatilojen sivuelinkeinoja erityisesti muutostilanteissa. 

- Pro Agria, Soila Hiltunen, p. 0400 182 584; soila.hiltunen@proagria.fi 
- 1.3.2019 – 31.5.2022 

 
Bergströmin talo -  kohtaamisten, kulttuurin ja osaamisen keskittämö 

- Hankkeessa selvitetään Bergströmin kiinteistön käytön mahdollisuudet.  
- Oulaisten kaupunki, Sirpa Nevanperä, p. 044 479 3207; sirpa.nevanpera@oulainen.fi 
- 1.9.2021 – 28.2.2022 

 
Digilii  /Digitaalista liiketoimintaa ja markkinointiosaamista työelämään 

- Hankkeen tavoitteena on lisätä ja kehittää työelämässä jo toimivien henkilöiden 
digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamista ja samalla kehittää erityisesti PK -
yritysten digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia ja kilpailukykyä Pohjois-Pohjanmaalla. 

- OAMK, Mika Petri Määttä, p. 040 652 5861; mika.maatta@oamk.fi 
- 2.9.2019 – 31.8.2022 

 
Duunitie 

- Edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien 
työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä yhteistyössä 
paikallisen TE-hallinnon, oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien 
toimijoiden kanssa.  

- Raudaskylän Kristillinen Opisto ry, Tuomo Haapala, p. 044 7427 625; 
tuomo.haapala@rko.fi 

- 1.1.2020 – 31.12.2022 
 

ITE – innovatiivisesti työelämään 
- ITE-hankkeen tarkoituksena on mm. saattaa yhteen taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja 

muotialan opiskelijat, vasta valmistuneet, yrittäjät ja työnantajat siten, että he 
verkostoituvat keskenään, tuottavat yhteisiä tapahtumia ja samalla myös jakavat omaa 
osaamistaan toinen toisilleen. 

- JEDU, Katja Lahti, p. 0401508477; katja.lahti@jedu.fi 
- 1.9.2020 – 31.3.2023 

 
KASKI 

- Hanke tukee alueen yrityksiä jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön hallitsemisessa. 
- Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus, Ilkka Tahvanainen, p. +358 40 3552 861;  
- ilkka.tahvanainen@kalajoki.fi 
- 1.3.2020 – 28.2.2023 
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KETTERÄT JA HYVINVOIVAT YRITYKSET 
- Kohderyhmänä ovat yksin, mikro- ja pienyrityksen seuraavilla toimialoilla: sosiaali- ja 

terveysala, henkilökohtaiset palvelut (kampaamo, hyvinvointi jne.) sekä matkailu- ja 
ravintola-ala. Hankkeen toiminta on yrittäjälle maksutonta. 

- Yritystoiminnan ja työhyvinvoinnin kehittäminen samanaikaisesti. 
-  Työterveyslaitos, Oulu;  Eveliina Korkiakangas erikoistutkija, projektipäällikkö; p. 043 

8243 247 / 030 4746 014; eveliina.korkiakangas@ttl.fi 

- 1.9.2021–31.8.2023 
 

Kyläillen! – Elämää ja elinvoimaa koko kaupunkiin /alkaa 1.3.2022 
- Hankkeessa kehitetään Oulaisten kyliä ja niiden tarjoamia palveluita lisäämällä kylien 

houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Samalla vahvistetaan kylien ja kaupungin 
keskusta-alueen yhteistyötä ja verkostoitumista. Päivitetään kyläsuunnitelmat.  

- Oulaisten kaupunki, Sirpa Nevanperä, p. 044 479 3207, sirpa.nevanpera@oulainen.fi 
- 1.3.2022 – 29.2.2024 

 
LUOTA 

- Hankkeessa kehitetään turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia 
yhdessä maaseudun mikroyrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa. Hanke järjestää tälle 
kohderyhmälle työpajoja ja turvallisuuskoulutusta eri aihealueista. Kohdealueena on 
koko Pohjois-Pohjanmaa.  

- Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), projektipäällikkö Päivi Aro, p. 050 5298364; 

paivi.aro@oamk.fi 

- 1.3.2021 - 31.12.2022  
 

Monikampus 
- Hankkeessa kehitetään ja tarjotaan alueen kasvualojen tarpeisiin paremmin vastaavaa 

koulutusta. 
- Koulutuskeskus Brahe, Sari Alajoki, p. 040 135 7163; sari.alajoki@brahe.fi 
- 1.6.2019 - 30.4.2022 

 
My Way 2 

- Hanke on suunnattu ensisijaisesti toisen- ja korkea-asteen koulutuksen saaneille 
työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille, mutta käytännössä koskee lähes kaikkia. 

- Centria, Mari Murto, p. 040 184 8237; myway2@centria.fi 
- 1.4.2019-31.3.2022 

 
Oulaisten työllisyyshanke 

- Hankkeen tavoitteena on lisätä työllisyyttä, luoda monialainen matalankynnyksen 
palvelupiste ja lisätä tietoutta työllistymisen vaihtoehdoista työntekijöille ja 
työnantajille. Hankkeessa etsitään erilaisia vaihtoehtoja työllistymiseen niin työkokeilun, 
palkkatuen kuin oppisopimuksenkin kautta. Työllistymistä tuetaan muun muassa 
hankkeen tarjoamilla korttikoulutuksilla, erilaisilla ryhmätoiminnoilla ja 
palveluohjauksella. Monialainen matalankynnyksen palvelupiste tuo palvelut 
lähemmäksi asiakasta. 

- Oulaisten kaupunki, Ulla Löytynoja, p. 0444793218; ulla.loytynoja@oulainen.fi 
- 1.6.2020-31.5.2023 
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Oulu South Goes Clobal 
- Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, edistää ulkomaisten 

investointien tekemistä ja yritysten etabloitumista erityisesti Oulun Eteläisten 
seutukuntien alueelle.  

- Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, Hillevi Ylitorvi; p. 040-830 3185; 
hillevi.ylitorvi@raahe.fi 

- 1.1.2020 – 31.12.2022 
 

Peili 
- Projektissa parannetaan erityisesti alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta sekä 

vaikutetaan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen sekä asukasmäärän ja elinvoiman 
kehittymiseen.  

- Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, Merja Louet, p. 040 130 3863; 
merja.louet@raahe.fi 

- 1.9.2019 – 31.5.2022 
 

Think Big – Think Global – Menossa maailmalle 
- PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. 
- NIHAK ry, Janne Hietaniemi, p. 050 5919 399;  

janne.hietaniemi@nihak.fi 
- 1.10.2019 - 31.12.2022 

 
Tuotanto 2027 (T27) 

- Yhtenä päätavoitteista on kehittää ja laajentaa Pohjois-Suomen valmistavaa teollisuutta 
sekä sitä tukevien TKI -toimijoiden toimintaa tiivistämällä niiden kumppanuuksia ja 
yhteyksiä kansallisiin ja etenkin eurooppalaisiin aloitteisiin, ohjelmiin ja TKI-verkostoihin.  

- Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Future Manufacturing Technologies FMT -
tutkimusryhmä sekä Oulun ammattikorkeakoulu; Kari Mäntyjärvi. p. +358400843050; 
kari.mantyjarvi@oulu.fi 

- 1.1.2021 - 31.12.2022 
 

ULPO 
- ULPO (Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle) -hankkeen tavoitteena on 

mm. helpottaa maahanmuuttajien tuloa Oulun eteläiselle alueelle, ohjata 
maahanmuuttajia koulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen, ammattitaitoista 
työvoimaa yritysten tarpeisiin, edesauttaa maahanmuuttajia ja työnantajia löytämään 
toisensa, työllistymisen koordinointi alueen yrityksiin, lisätä maahanmuuttajataustaisten 
osallistumista työmarkkinoille.  

- Koulutuskeskus JEDU, Hilkka Kulju, p. 0447692256; hilkka.kulju@jedu.fi 
- 1.10.2020 – 30.6.2023 

 
UMBR-ELLA 

- Kansainvälisen liiketoiminnan valmennusohjelma. Hanke, joka auttaa pieniä ja isompia 
yrityksiä kansainvälistymisen askelissa lähinnä Puolan ja Saksan markkinoita ajatellen.  

- Centria, Anna-Mari Simunaniemi, p. 050 466 2832;  
anna-mari.simunaniemi@oulu.fi 

- 01.12.2019 - 31.12.2021 
 

Vaikuttavuus esiin 
- Hankkeessa lisätään toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista 

kehittäjätapaamisilla, joissa pureudutaan maaseudun kehittämisen ajankohtaisiin ja 
tulevaisuuteen katsoviin teemoihin ja haasteisiin. 
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- Nouseva rannikkoseutu, Harri Kontio, p. 050 321 5031; 
harri.kontio@nousevarannikkoseutu.fi 

- 1.10.2019 - 30.9.2022 
 
WetoWoima, kehittäminen ja investointi 

- Hankkeella toteutetaan tapahtumia talkoilla ja yhteistyössä sekä tehdään mm. torikojut 
ja esiintymislava torille.  

- Oulaisten kaupunki, Sirpa Nevanperä, p. 044 479 3207, sirpa.nevanpera@oulainen.fi 
- 1.11.2019 – 31.3.2022 

 
Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle 

- Hankkeessa tullaan keskittymään ostajiin ja yrityksiin, jotka voisivat kasvaa yrityskaupan 
avulla.  

- Oulun yliopisto, PPY ja MicroEntre / Yliopistotutkija Kai Hänninen, p. +358 40 5747951;  
kai.hanninen@oulu.fi 

- 1.4.2021 – 31.12.2022 
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