
Hankeyhteenveto, tilanne 26.10.2022  
Hankkeet, jotka koskevat myös oulaistelaisia yrityksiä:  

 
Avaimet yrittäjyyteen  

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

- ProAgria Oulu, osatoteuttajana Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät; Soila Hiltunen; p. 0400 
182 584; soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi 

- 1.3.2019–31.12.2022 
Duunitie 

- Edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnha-
kijoiden 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.haa-
pala@rko.fi 

- 1.1.2020 – 31.12.2022 
 
Eloa ja iloa kylille 

- Hanke lisää ikäihmisten mahdollisuuksia omatoimiseen kotona asumiseen, ja lisäänty-
neet lähipalvelut helpottavat kaikkien kylällä asuvien arkea. Kyläpalvelukeskuksissa jär-
jestettävät yhteisölliset tapahtumat luovat turvallisuutta kylällä asumiseen, vähentävät 
yksinäisyyttä sekä lisäävät kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Palvelupäivät pitävät 
sisällään hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalveluita kyläpalvelukeskuksiin (esim. kylätalo) yh-
teistyössä paikallisten palvelutuottajien, yhdistysten, julkisen sektorin toimijoiden sekä 
asukkaiden kanssa. Palvelupäivät toimivat myös kylien olosuhteiden ja mahdollisuuksien 
esittelytilaisuuksina kunta- ja kaupunkikeskuksissa asuville. 

- Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Tanja Löytynoja, p. 050 356 5144; tanja.lo-
ytynoja@popli.fi 

- 1.1.2022 - 30.9.2024 (Yhteistyö Kyläillen! -hankkeen kanssa) 
 
Hullun älykkäät kylät 

- Hankkeen tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin toimijoihin, joilta toiminta 
on hiipumassa tai hiipunut. Hanke peräänkuuluttaa älykästä osallistumista ja korostaa 
yhteisöllisyyden merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja kylähulluuden 
kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat kyliä omaehtoiseen ja älykkääseen toimintaan. 

- Pohjois-Pohjanmaan kylät ry; Anita Sievänen. p. 040 046 1880; anita.sieva-
nen@gmail.com 

- 1.1.2022 – 31.12.2024 
 

Hyvä pomo 
- Hyvä pomo –hanke keskittyy yritysten henkilöstöjohtamisen tukemiseen. Hankkeen tar-

koituksena on parantaa alle 20 henkilöä työllistävien yritysten henkilöstöjohtamisen käy-
tänteitä ja toimintatapoja asiantuntijapalveluiden ja avoimien koulutustilaisuuksien 
avulla, ja tekemällä tunnetuksi jo olemassa olevia palveluita. Lisäksi hankkeessa ediste-
tään HR-osaamista yrityksissä kohtauttamalla samassa tilanteessa olevia yrityksiä, jotka 
voivat harkita yhteisen HR-resurssin ottamista, tai opastamalla yrityksiä hyödyntämään 
HR-as-a-service –palveluita.  

- Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Minna Paakkola, p. 050-4777 280; minna.paakkola@yritta-
jat.fi 

- Hanke jatkuu toukokuuhun 2023 asti. 
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ITE – innovatiivisesti työelämään 
- ITE-hankkeen tarkoituksena on mm. saattaa yhteen taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja 

muotialan opiskelijat, vasta valmistuneet, yrittäjät ja työnantajat siten, että he verkostoi-
tuvat keskenään, tuottavat yhteisiä tapahtumia ja samalla myös jakavat omaa osaamis-
taan 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 

 
KETTERÄT JA HYVINVOIVAT YRITYKSET 

- Kohderyhmänä ovat yksin, mikro- ja pienyrityksen seuraavilla toimialoilla: sosiaali- ja ter-
veysala, henkilökohtaiset palvelut (kampaamo, hyvinvointi jne.) sekä matkailu- ja ravin-
tola-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 
 
Kulttuurimatkailusta hyvinvointia (KUMA) 

- Hankkeessa edistetään Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Nivalan, Oulais-
ten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkina-
kelpoisuutta ja -potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja verkostoitu-
mista, käynnistää kulttuuritoimijoiden yhteistä innovaatiotoimintaa, tehdä yhteistyötä 
alueellisten kulttuuritavoitteiden saavuttamiseksi mm. OULU 2026 ja muiden hankkeiden 
ja ohjelmien kanssa. Hankkeessa kehitetään valmiuksia ja aktivoidaan kulttuuritoimijoita, 
kuntia, ja yrityksiä yhteistyöhön kulttuuripalveluissa sekä kehitetään uusia toimintamal-
leja kuntien, kulttuuritoimijoiden ja yritysten väliseen toimintaan sekä laaditaan kulttuu-
risuunnitelmia. Hankkeessa edistetään kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden mark-
kinakelpoisuutta ja pilotoidaan yleishyödyllisten kulttuuripalveluiden digitalisointia saa-
vutettavuuden parantamiseksi ja käytetään palvelumuotoilua tuotteiden ja palveluiden 
kehittämisessä. Hanke edistää välillisesti kulttuurialan yritystoiminnan mahdollisuuksia ja 
vahvistaa kuntien matkailunäkyvyyttä. Kulttuuritoiminnan vaikuttavuus lisääntyy hank-
keen myötä. Hanke elävöittää maaseutua tuomalla kulttuurikohteet paremmin esille ja 
tekemällä yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa. 

- Kalajoen kaupunki; Merja Nevalainen; merja.nevalainen@kalajoki.fi 
- 01.04.2022 - 30.09.2024 

 
Kyläillen! – Elämää ja elinvoimaa koko kaupunkiin  

- Hankkeessa kehitetään Oulaisten kyliä ja niiden tarjoamia palveluita lisäämällä kylien 
houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Samalla vahvistetaan kylien ja kaupungin kes-
kusta-alueen yhteistyötä ja verkostoitumista. Päivitetään kyläsuunnitelmat. Tehdään yh-
teistyötä yritysten kanssa.  

- Oulaisten kaupunki, Sirpa Nevanperä, p. 044 479 3207, sirpa.nevanpera@oulainen.fi 
- 1.3.2022 – 29.2.2024 
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LUOTA 
- Hankkeessa kehitetään turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia yh-

dessä maaseudun mikroyrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa. Hanke järjestää tälle koh-
deryhmälle 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  
 

Oulaisten työllisyyshanke 
- Hankkeen tavoitteena on lisätä työllisyyttä, luoda monialainen matalankynnyksen palve-

lupiste ja lisätä tietoutta työllistymisen vaihtoehdoista työntekijöille ja työnantajille. 
Hankkeessa etsitään erilaisia vaihtoehtoja työllistymiseen niin työkokeilun, palkkatuen 
kuin oppisopimuksenkin kautta. Työllistymistä tuetaan muun muassa hankkeen tarjo-
amilla 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 

 
Oulu South Goes Clobal 

- Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, edistää ulkomaisten investoin-
tien tekemistä ja yritysten etabloitumista erityisesti Oulun Eteläisten seutukuntien alu-
eelle.  

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

- 1.1.2020 – 31.12.2022 
- Kaupungin osuus 3.115 € 

 
R4H2 – REACTions for Hydrogen  

- Hanke auttaa yrityksiä olemaan vetyyn liittyvän valmistuksen, varastoinnin sekä kuljetuk-
seen ja jakeluun liittyvän tiedon keskiössä ja näin yritykset voivat hyödyntää vetyyn liitty-
vää tietoutta omassa toiminnassaan ja verkostoissaan. 

- Raahen Seudun Kehitys, Jussi Kemilä; p. 040 830 3018; jussi.kemila@raahe.fi 
- 1.9.2021 – 30.6.2023 
- Kaupungin osuus 2 x 1000 €. 

 
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 yh-
teyksiä kansallisiin ja etenkin eurooppalaisiin aloitteisiin, ohjelmiin ja TKI-verkostoihin.  

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

- 1.1.2021 - 31.12.2022 
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ULPO 
- ULPO (Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle) -hankkeen tavoitteena on 

mm. helpottaa maahanmuuttajien tuloa Oulun eteläiselle alueelle, ohjata maahanmuut-
tajia koulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen, ammattitaitoista työvoimaa yritysten 
tarpeisiin, edesauttaa maahanmuuttajia ja työnantajia löytämään toisensa, työllistymi-
sen koordinointi alueen yrityksiin, lisätä maahanmuuttajataustaisten osallistumista työ-
markkinoille.  

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

 
UMBR-ELLA 

- Hankkeessa on tarjolla valinnaisia toimenpidepaketteja 300 eurosta alkaen. Toimenpi-
teet kohdistetaan pääasiassa kolmelle Pohjois-Pohjanmaan vahvalle toimialalle, joilla on 
kasvupotentiaalia ulkomaisilla markkinoilla: luonnontuotteet: villiruoat, luonnonkosme-
tiikka, puu, suunnittelu: pakkaus, sisustus, käsityö; matkailu: luonto-, ulkoilu-, kulttuuri- 
ja ruokamatkailu, koulutusvienti 

- Hankkeeseen voi osallistua yrityksiä myös muilta toimialoilta. 

- Raahen Seudun Kehitys, Edvard Musijenko, p. 040 135 6967; edvard.musi-

jenko@raahe.fi tai Centria, Katarzyna Jämsä, p. 0444492723; katarzyna.jamsa@cent-

ria.fi 
- 1.12.2019 – 31.12.2022 

 
Vaikuttavuus esiin 

- Hankkeessa lisätään toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista kehittäjätapaami-
silla, joissa pureudutaan maaseudun kehittämisen ajankohtaisiin ja tulevaisuuteen katso-
viin teemoihin ja haasteisiin. 

- Nouseva rannikkoseutu, Harri Kontio, p. 050 321 5031; harri.kontio@nousevarannikko-
seutu.fi 

- 1.10.2019 - 30.9.2022, jatkoaika 
 
Virtu 

- Hankkeen tavoitteena on tukea koronakriisistä kärsiviä pk-yrityksiä uusien palveluiden ja 
tuotteiden innovoinnissa ja kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään virtuaaliteknolo-
giaa.   

- Haapaveden – Siikalatvan seutukunta. Arja Hankonen-Säärelä, p. 0504772870 arja.han-
konen@hspseutukunta.fi 

- 2.8.2021 – 30.6.2023 
- Kaupungin osuus 6.000 €. 

 
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 
- Kaupungin osuus 1.531 € 
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