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  Pöytäkirja Nro 3 /2021 

 
Kokousaika:  

Torstai 9.12.2021 klo 18.00-19.55 
Kokouspaikka: Hybridikokous Haapaveden kaupungintalon valtuustosalissa 
Saapuvilla kokous-

edustajat: 

 

 

 

 

 

 

 

ja varaedustaja 

 

 

 

 

 

Poissa: 

Pekkala Outi 

Joentakanen Ari 

Vuorenmaa Heino 

Härmä Pilvi 

Ojantakanen Liisa  

Ojakoski Ilmari 

Leiviskä Matti 

Kyllönen Tarja 

 

Bäckman Tarja 

Ollila Päivi 

 

Tahkola Liisa  

 

Haapavesi         

Haapavesi 

Haapavesi 

Siikalatva 

Siikalatva 

Siikalatva 

Pyhäntä 

Pyhäntä 

 

seutukuntajohtaja 

seutuhallituksen puheenjohtaja 

 

Pyhäntä 

 

 
  
 

Asiat: 
27-35 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat 

 

 

Valittiin Liisa Ojantakanen ja Matti Leiviskä 

  
 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus ja 

varmennus: 

 

 

Päivi Ollila (27-30 §)         Heino Vuorenmaa (31-35 §)              Tarja Bäckman 

puheenjohtaja                     puheenjohtaja                                     sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastus: 

 

 

  

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  

 
 Pöytäkirjan allekirjoitus tapahtuu sähköisesti VISMA-järjestelmässä 
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Yhtymäkokous  PÖYTÄKIRJA 3/2021 

 
Kokousaika 

 
  

Torstai 9.12.2021 klo 18.00-19.55 
Kokouspaikka 

 
  

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali 
Käsiteltävät asiat liite  

§ 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Kokouksen avaus 

 

Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen 

 

Päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokouksen puheenjohtajan valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-

2024 

 

Muut asiat 

 

Ilmoitusasiat 

 

Kokouksen päättäminen 

 

 

 
Pöytäkirjan 

nähtävänäpito 
 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 

 

Kuntayhtymän toimistossa virka-aikana. 
   
  Tämä kokouskutsu on julkipantu Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ilmoitustaululle 
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27 §  

KOKOUKSEN AVAUS 

 

 

Seutuhallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen 

 

 

Päätösesitys: 

 

Hyväksytään 

 

Päätös: 

 

Seutuhallituksen puheenjohtaja Päivi Ollila avasi kokouksen. 
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28 §  

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN EDUSTAMANSA ÄÄNIVALLAN TO-

TEAMINEN 

 

Perussopimuksen 3§:n mukaan kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokouk-

seen edustajia seuraavasti: Haapaveden kaupunki kolme (3), Siikalatvan kunta kolme 

(3) ja Pyhännän kunta kaksi (2). 

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnan läsnä olevalla edustajalla on ääniä yhtä paljon kuin 

jäsenkunnassa oli asukkaita yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä ja-

ettuna ko. kunnasta läsnä olevien edustajien lukumäärällä. 

 

Asukasluvut 31.12.2020: 

Haapavesi 6670 asukasta 

Siikalatva 5206 asukasta 

Pyhäntä 1594 asukasta 

 

Päätösesitys: 

 

Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat ääni-

määrät: 

Pekkala Outi, Haapavesi  2223,3 ääntä 

Joentakanen Ari, Haapavesi 2223,3 ääntä 

Vuorenmaa Heino, Haapavesi 2223,3 ääntä 

   

 

Härmä Pilvi, Siikalatva  1735,3 ääntä 

Ojantakanen Liisa, Siikalatva 1735,3 ääntä  

Ojakoski Ilmari, Siikalatva  1735,3 ääntä 

 

Kyllönen Tarja, Pyhäntä      797 ääntä 

Leiviskä Matti, Pyhäntä    797 ääntä 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 
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29§ 

PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus, joka määrää kokouk-

sen ajan ja paikan.  

Seutuhallitus on kokouksessaan 26.8.2021 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen 

koolle 9.12.2021 klo 18.00. 

 

Ennakkotieto yhtymäkokouksen ajankohdasta ja paikasta on toimitettu jäsen-

kunnille 16.11.2021 

 

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu jäsenkuntien kun-

nan/kaupunginhallitusten valitsemille yhtymäkokousedustajille 3.12.2021. Sa-

mana päivänä on postitettu kokouskutsu ja esityslista tiedoksi myös jäsenkun-

nille. 

 

Kuntalain mukaan yhtymäkokous (kuntalain mukainen muu toimielin) on pää-

tösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet yhtymäkokousedustajista.  

 

Päätösesitys: 

Päätetään kokouksen päätösvaltaisuus. 

 

Päätös: 

Kokous on päätösvaltainen. 
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30§ 

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

 

 Päätösesitys: 

 

Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.  

 

 

Päätös: 

 

 Valittiin puheenjohtajaksi Heino Vuorenmaa.  

 

 

 Päivi Ollila poistui kokouksesta tämän asiakohdan jälkeen.  
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31 § 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

 

 

Päätösesitys: 

 

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

 

 Päätös: 

 

 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Ojantakanen ja Matti Leiviskä 
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32§ 

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 TOIMINTASUUNNITELMA 

VUOSILLE 2021-2024 

 

 

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 

on esitetty liitteissä numero 1 ja 2. 

 

 

Seutuhallituksen esitys:  

 

Talousarvio vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 esitetään hy-

väksyttäväksi yhtymäkokoukselle liitteiden 1 ja 2 mukaisena. 

 

 

Päätös: 

  

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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33§ 

MUUT ASIAT 

 

 

 Käsitellään muut mahdolliset asiat 

 

 Käytiin keskustelua kuntayhtymän toiminnasta. Keskustelussa nostettiin esille: 

- Seutukunnan yritysten kipeä työvoiman tarve 

- Tarve tiivistää yhteistyötä JEDU:n kanssa 

- Uusien yritysten ja seutukunnan hankkeiden esittelyä voisi tehdä seutukunnan uu-

tiskirjeessä, joka säännöllisenä toimintona olisi hyvä ottaa käyttöön.  

 

 

 Päätös: 

 

 Merkittiin tiedoksi. 
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34§ 

ILMOITUSASIAT 

 

  

 

 

 Päätös: 

 

 Ei ollut ilmoitusasioita.  
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35 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 Puheenjohtaja päättää kokouksen 

 

 Päätös: 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 
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Haapaveden-Siikalatvan seudun ky. TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2022 (vertailukausi TA 2021)
Pulkkilantie 5 päivitetty 19.11.2021
92600 PULKKILA
Y-tunnus: 1059660-2

Hallinto Hallinto Projektit Projektit
Koko kunta-
yhtymä

Koko kunta-
yhtymä

Talous-
arvio 2021

TALOUS-
ARVIO 
2022 vertailu

Talous-
arvio 2021

TALOUS-
ARVIO 
2022

vertai-
lu

Talous-
arvio 2021

TALOUS-
ARVIO 
2022 vertailu

Vuosi 2020 
toteuma koko 
kuntayhtymä

TOIMINTATUOTOT

%:a 
budjetist
a

%:a 
budjetis
ta

%:a 
budje-
tista 1.1.-31.12.2020

    Myyntituotot
    Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä
      3105 Hankkeiden kuntaosuudet   37000 0 % 37000 0 0 % 57155,26
      3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja korvaukset kuntayhtymille 302300 280000 93 % 0 0 302300 280000 93 % 247102,81
    Muut suoritteiden myyntituotot 0
      3116 Myynti 0% 0 0
    Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0
       3140 Muut myyntitulot 0 5800
    Myyntituotot 302300 280000 93 % 37000 0 0 % 339300 280000 83 % 310058
    Tuet ja avustukset 0 0
      3321 Tuet ja avustukset valtiolta 0 77700 212240 273 % 77700 212240 273 % 9119,85
      3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0
      3340 EAKR:n ja valtion tuet ja avustukset 0 0 168470 0 168470 53958,13
      3341 ESR:n ja valtion tuet ja avustukset 0 323000 447883 139 % 323000 447883 139 % 319095,23
      3342 EU:n maatalousrah.,valtion tuet 0 556000 321146 58 % 556000 321146 58 % 341559,85
    Tuet ja avustukset 0 956700 1149739 120 % 956700 1149739 120 % 723733
    Muut toimintatuotot 0 0 0 0
      3521 Yksityisrahoitusosuudet 0 112000 35000 31 % 0 35000 23586,7
      3522 Ed.tilikauden tuet ja avustukset 0 0 0
      3530 Muut tuotot 0 0 12000 0 12000 12245,4
      3555 Oppisopimuskorvaus 0
    Muut toimintatuotot 0 112000 47000 42 % 112000 47000 42 % 35832
    TOIMINTATUOTOT 302300 280000 93 % 1105700 1196739 108 % 1408000 1476739 105 % 1069623,23
  TOIMINTAKULUT 0
    Henkilöstökulut 0
    Palkat ja palkkiot 0
      4000 Kuukausipalkat -106000 -145800 138 % -537000 -541000 101 % -643000 -686800 107 % -607569,34
      4035 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot -7000 -8000 114 % -1000 -1000 100 % -8000 -9000 113 % -7860
      4050 Lomarahat -7200 -10000 139 % -13000 -34700 267 % -20200 -44700 221 % -40931,24
      4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 40463,67
      4094 Puhelinedut -200 -200 100 % 0 -200 -200 100 % -140
      4095 Luontoisetujen vastatili 200 200 100 % 0 200 200 100 % 140
    Henkilöstökorvaukset ja muut hlö.menojen korjauserät 0 0 0
      4230 Sairasvakuutuskorvaukset 2000 2000 100 % 1000 1000 100 % 3000 3000 100 % 1769,4
    Henkilöstökorvaukset ja muut hlö.menojen korjauserät 2000 0 % 1000 0 % 3000 0 0 %

    Palkat ja palkkiot -116200 -161800 139 % -549000 -575700 105 % -665200 -737500 111 % -614127,51
    Henkilösivukulut 0
    Henkilösivukulut -26000 -33242 128 % -131000 -133086 102 % -157000 -166328 106 % -116800,95
    Henkilöstökulut yhteensä -142200 -195042 137 % -680000 -708786 104 % -822200 -903828 110 % -730928,46
    Palveluiden ostot 0
    Muiden palveluiden ostot 0
      4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv. -1500 -1500 10000 % 0 -1500 -1500 100 % -22,65
      4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 0% -1200 -1200 100 % 0 -1200 -1200,00 100 % -1766,55
      4342 Asiantuntijapalvelut -10000 -10000 100 % -353000 -350000 99 % -363000 -360000 99 % -161941,29
     4343 Asiantuntijapalvelut 10% -71,82
      4344 Atk-palvelut  -3500 -12000 343 % -8000 -15000 188 % -11500 -27000 235 % -11259,23
      4345 Asiantuntijapalvelu 0% 0 -6098
      4350 Painatukset ja ilmoitukset -2500 -6500 260 % -5000 -5000 100 % -7500 -11500 153 % -25641,43
      4351 Painatukset ja ilmoitukset 0% 0
      4360 Posti- ja telepalvelut -3500 -3500 100 % -4200 -5500 131 % -7700 -9000 117 % -7681,03
      4370 Vakuutukset -500 -1000 200 % -1700 -2500 147 % -2200 -3500 159 % -1075,95
      4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -500 -6000 1200 % 0 -300 -500 -6300 1260 % -58,37
      4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossapito 0 -150 ####### 0 0 -150 -90,15
      4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut 0% -3000 -3000 -73,5
      4412 Majoitus ja ravitsemispalvelut -1000 -1000 100 % -3000 0 % -4000 -1000 25 % -2642,05
      4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut -10000 -10000 100 % -80500 -60000 75 % -90500 -70000 77 % -20517,01
      4421 Matkustus ja kuljetuspalvelut 10% 0 -512,66
      4422 Matkustus ja kuljetuspalvelut 24% 0 -648,96
      4431 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0% -1000 -1500 150 % -3000 -4000 133 % -4000 -5500 138 % -7007,31
      4432 Työterveyshuollon kustannusten korvaus 0 2207,1
      4440 Koulutus ja kulttuuripalvelut -2000 -2500 125 % -1000 -1500 150 % -3000 -4000 133 % -186,45
      4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 -1319,24
      4461 Seutukuntaosuudet 0 -15000 -21613 144 % -15000 -21613 144 % -15371,77
      4470 Muut palvelut 0 -453,56
      4471 Kokouspalvelut -500 -500 100 % -2000 -2000 100 % -2500 -2500 100 % -111,25
      4472 Hlö.kunnan virkistyspalvelu -600 -800 133 % -2000 -2500 125 % -2600 -3300 127 % -1250
      4473 Henkilökunnan lahjat -200 -200 100 % -600 -800 133 % -800 -1000 125 % -1479
    Palveluiden ostot -38500 -58350 152 % -479000 -473713 99 % -517500 -532063 103 % -265072,13
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
    Ostot tilikauden aikana 0
      4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1000 -1000 100 % -1000 -1000 100 % -2000 -2000 100 % -540,44
      4502 Atk-tarvikkeet -1000 -2500 250 % -1000 -2000 200 % -2000 -4500 225 % -26140,71
      4510 Kirjallisuus -1000 -1000 100 % -200 -200 100 % -1200 -1200 100 % -1524,81
      4520 Elintarvikkeet -500 -500 100 % -1500 -1500 100 % -2000 -2000 100 % -517,89
      4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 0
      4571 Sähkö 0 -120
      4572 Vesi 0 -120
      4580 Kalusto -700 -700 100 % -2500 -1000 40 % -3200 -1700 53 % -12751
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      4600 Muu materiaali -500 -500 100 % -1000 -1000 100 % -1500 -1500 100 % -963,5
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4700 -6200 132 % -7200 -6700 93 % -11900 -12900 108 % -42678,35

0
    Avustukset 0
    Avustukset yhteisöille 0
    Avustukset yhteisöille 0
    Muut toimintakulut 0
    Vuokrat 0
      4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -10000 -10000 100 % -12000 -12000 100 % -22000 -22000 100 % -26195,45
      4860 Muut vuokrat -200 -200 100 % -1000 -1000 100 % -1200 -1200 100 % -1177,91
      4861 Muut vuokrat alv 10% -200 0 % -1000 0 % -1200 0 0 % -750
      4862 Muut vuokrat alv 0% -200 -600 300 % -1000 -1000 100 % -1200 -1600 133 %

    Vuokrat -10600 -10800 102 % -15000 -14000 93 % -25600 -24800 97 % -28123,36
    Muut toimintakulut 0
      4931 Ed. tilik.saamatta jääneet tuet -725,11
      4940 Muut kulut -100 -100 100 % -500 -500 100 % -600 -600 100 % -534,03
      4945 Muistamiset -500 -500 100 % -100 -100 100 % -600 -600 100 % -207,07
    Muut toimintakulut -600 -600 100 % -600 -600 100 % -1200 -1200 100 % -1466,21
    Muut toimintakulut -11200 -11400 102 % -15600 -14600 94 % -26800 -26000 97 % -29589,57
    TOIMINTAKULUT -207200 -270992 131 % -1196800 -1203799 101 % -1404000 -1474791 105 % -1068268,51
TOIMINTAKATE 95100 9008 9 % -91100 -7060 8 % 4000 1948 49 %

    Rahoitustuotot ja -kulut
          6120 Verotilitysten korot ja korotukset 0 0,00 0 0 0,00 0,82
        Muut rahoitustuotot 0 0,82
          6240 Maksuliikennetilien korot -50
        Korkokulut -400 -400 100 % 0 -400 -400 100 % -50
        Muut rahoituskulut 0
          6300 Pyöristyserot 0,00 0,00 0,5
          6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 -6,04
          6350 Luottoprovisiot -1548 0 -1548 -1300
        Muut rahoituskulut -1100 -1548,00 141 % -2500 0,00 -3600 -1948,00 54 % -1305,54
    Rahoitustuotot ja -kulut -1500 -1948,00 130 % -2500 0 0,00 -4000 -1948,00 49 % -1354,72
VUOSIKATE 93600 7060,00 8 % -93600 -7060,00 8 % 0 0,00 0
TILIKAUDEN TULOS 93600 7060,00 8 % -93600 -7060,00 8 % 0 0,00 0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 93600 0 % -93600 0 0

Budjetti v. 
2021

Budjetti v. 
2022

%:a 
budjetist

a

Budjetti v. 
2021

Budjetti v. 
2022

%:a 
budjetis

ta

Budjetti v. 
2021

Budjetti v. 
2022

%:a 
budjetist

a

TOTEUMA 2020 
koko 

kuntayhtymä
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Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitel-

ma vuosille 2022 - 2024 

 

 

 

1 YLEISLÄHTÖKOHDAT 

 

Kuntayhtymän talouteen sovelletaan kuntalain 110 § säädöksiä soveltuvin osin. Kuntayhtymän val-

tuuston (meillä yhtymäkokous) pitää vuoden loppuun mennessä hyväksyä kuntayhtymän seuraavan 

vuoden talousarvio ja sen yhteydessä toimintasuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.  

 

Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän pe-

russopimus, jossa kuntayhtymän toiminta-ajatukseksi on määritelty edistää Haapaveden-Siikalatvan 

seudun kilpailukykyä ja kehittymistä. 

  

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymään kuuluvat Haapaveden kaupunki sekä Siikalatvan ja 

Pyhännän kunnat.  
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Kuntayhtymän perussopimuksen toiminta-ajatuksen ydin on kuntayhtymän jäsenkuntien seutukun-

nallinen yhteistyö alueen ja erityisesti sen elinkeinojen kehittämisessä. Tehtäviensä suorittamista 

varten kuntayhtymä ylläpitää perussopimuksen mukaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehit-

tämiskeskusta. 

 

Seutukunnan kehittämistä ja kilpailukykyä sekä asukkaiden viihtyvyyttä edistävien kehittämishank-

keiden toteuttaminen on keskeisin osa kuntayhtymän työtä. Kuntayhtymän hankerahoitus tulee pää-

asiassa kahdesta lähteestä, jotka ovat Suomen rakennerahasto-ohjelma (EAKR ja ESR) sekä Maaseu-

tuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, johon kuuluu myös LEADER-rahoitus.  

 

Kuntayhtymän rahoituksesta perusosa muodostu jäsenkuntien perusrahoitusosuudesta. Valtaosa 

toiminnasta toteutuu ja tapahtuu hanketoiminnan kautta, johon rahoitus saada hankkeiden rahoi-

tuspäätösten kautta. Hankerahoituksen kautta tapahtuva toiminnan rahoitus vaikeuttaa pitkäjänteis-

tä toiminnan suunnittelua, koska rahoituspäätösten saamiseen liittyy aina epävarmuus. Jo yksivuoti-

nen toiminnan suunnittelu on sen vuoksi kehittämiskeskuksen kannalta vaikeaa ja useampi vuotisen 

suunnitelman laatiminen sitäkin vaikeampaa. Toiminnan suunnitteluun lisäepävarmuutta tuo edel-

leen ohjelmakausien vaihtuminen, joka parhaillaan on meneillään ja siihen liittyvä epävarmuus rahoi-

tuksen saatavuudesta.  

 

Yleiset kehitysnäkymät  

 

Koronakriisin aiheuttama epävarmuus taloudessa jatkuu vielä tulevana vuonnakin. Vuonna 2020 

tapahtuneen yhteiskunnan ja ihmisten seisahtumisen seurauksena kulutus- ja tuotantotarvikkeiden 

kysyntä räjähti v. 2021. Tuotantotoiminnassa tarvittavien komponenttien, polttoaineiden ja raaka-

aineiden kysyntä välillä ohitti tarjonnan. Tämä nosti esiin pitkään poissa pysyneen inflaation, joka 

nousi n. 3 %:iin.    

 

Kuntayhtymän toiminnan kannalta vuoden 2022 aikana on edelleen tärkeää koronakriisin aiheutta-

man poikkeustilanteen hoitaminen yhdessä alueen kuntien ja yritysten kanssa. Koronakriisistä selviy-

tymiseen EU:n taholla suunniteltu elvytyspaketti on viivästynyt pahasti. Se on pääosiltaan tulossa 

rahoitushakuun vasta v. 2022. Suomessa etenkin turpeen energiatuotannon päättämisen sivuvaiku-

tuksiin kohdistuva oikeudenmukaisen siirtymän tukipaketti (Just Transition Fund, JTF) tulee rahoitus-

hakuun aikaisintaan vuoden 2022 syksyllä.  

 

Ensi vuonna käyttöön on siis tulossa tavallista enemmän erilaisia rahoitusvälineitä, jotka tulee saada 

mahdollisimman hyvin hyödynnettyä seutukunnan elinkeinoelämän kehittämisessä. Tässä kuntayh-

tymän tuottamat yritysten neuvonta- ja tukipalvelut sekä vankka kokemus hankkeiden toteuttami-

sessa ovat tärkeässä asemassa. Nämä palvelut tuotetaan edelleen tehokkaasti ja tuloksellisesti.  
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Seutukuntamme alueella ja koko Suomessakin koronapandemian vaikutus yrityksiin jäi ennakoitua 

pienemmäksi, mitä auttoi saatavilla ollut kansallinen tukirahoitus. Etenkin palvelualojen liiketoiminta 

on ottanut suurimman iskun. Ihmisten kokoontumis- ja matkustusrajoitukset näyttävät jatkuvan 

edelleen tulevan vuoden puolellakin ja se hankaloittaa edelleen juuri palvelusektorin, etenkin ravin-

tola- ja matkailusektorin tilannetta. On tärkeää, että yrityksillä olisi resursseja ja mahdollisuus käyttää 

tämä hiljainen aika oman toimintansa kehittämiseen.   

 

Koronapandemian jälkeen työmarkkinoilla näyttää tapahtuvan jonkinlaista uusjakoa. Pitkään lo-

mautettuina olleiden palvelualojen työntekijät ovat siirtyneet muille toimialoille, mikä vaikeuttaa 

edelleen palvelusektorin käynnistymistä. Koronakriisin jälkeinen kysyntäpiikki on aiheuttanut vaikean 

työvoimapulan, joka näkyy myös meidän seutukuntamme alueella etenkin teollisuuden sekä sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattitaitoisen työvoiman puutteena.  

 

Suomi saa arviolta 2,3 mrd. euroa EU:n ns. elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta, jonka 

hakeminen pääsee vauhtiin ensi vuoden alkupuoliskolla, kuten myös vuosien 2021-27 uuden raken-

nerahasto-ohjelmakauden hankehaun.  

 

RRF-rahoitusta halutaan käyttää merkittäviin, suuriin kansallista kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on määritellyt maakunnan kärjiksi rahoitusvalmisteluun seuraavat toimet: 

Tutkimusinfrastruktuuri tehostamassa TKI-toimintaa ja kestävää kasvua, hiilineutraali teollisuus ja 

liikenne sekä digisiirtymä. RRF-hankkeiden toteuttamisaika lienee lyhyempi kuin normaalissa raken-

nerahastorahoituksessa. 

 

 

2 RAKENNERAHASTOT 

 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 alueellinen 

valmistelu tehdään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisellä suuralueella. Kansallista valmistelua johtaa Työ- 

ja elinkeinoministeriö. Uuden kauden ohjelma-asiakirja on hyväksytty valtioneuvostossa ja ohjelman 

toteutuksen tulisi alkaa hetkenä minä hyvänsä. Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan 

rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uu-

tena rahastona ohjelmaan tullee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Pohjois- ja Itä- 

Suomen EAKR-rahoitus ohjelmakaudella tulee olemaan 508,5 milj. € ja ESR-rahoitus 233,5 milj. €. 

Suomen JTF-rahoituksesta suurin osa kohdistuu Pohjois- ja Itä-Suomeen, mikä vähentää alueelle 

kohdistuvan EAKR-rahoituksen määrää. JTF-rahoitusta alue saa 301,5 milj. €. Näin ollen koko ohjel-

makauden EU-rahoituksen määrä Itä- ja Pohjois-Suomeen on 1 043,5 milj. €.  
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Ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia ml. kehittyneiden teknologioiden käyttöönot-

toa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen 

hiilineutraalisuustavoitteita, erityisesti energiatehokkuuden, uusiutuvan energian edistämisen ja 

kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuutta parantavat 

paikalliset infrastruktuuri-investoinnit ja laajakaistainfrastruktuurit sisältyvät komissiolle esitettävään 

ohjelmaluonnokseen. Ohjelmassa edistetään myös sosiaalisemman Euroopan tavoitetta mm. työ-

elämään pääsyn parantamisen, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemisen kautta. 

Uutena sisältönä ohjelmaan on tulossa mukaan myös lapsien köyhyyden torjunta. 

 

 

Nykyisen komission aloittaessa toimintansa sen ohjelman johtotähdeksi otettiin EU:n ilmastoneut-

raalius v. 2050. Välitavoitteeksi v. 2030 on asetettu kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen v. 

2030 mennessä 55 prosentilla. Tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa monin tavoin EU:n talouselä-

mään, etenkin energia-, liikenne-, rakennus- ja maankäyttösektoreille.  

 

 

Ilmastoneutraalius tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden käytön ratkaisevaa vähentämistä sekä niitä 

paljon käyttävien teollisuudenalojen uudistamista. Näiden muutosten taloudellisia vaikutuksia kor-

vaamaan paikallistasolla jäsenmaissa on suunniteltu EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). 

Rahaston toimien tavoitteena on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita 

ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla helpotettaisiin siir-

tymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista sekä 

lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. 

 

 

Suomessa JTF:n rahoitusta käytetään etenkin raskaan terästeollisuuden uudistamiseen ja turpeen 

energiakäytöstä luopumiseen.  

 

 

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjat ovat 1. Innovatiivinen Suomi Pk-

yritysten kilpailukyky (EAKR) 2. Hiilineutraali Suomi (EAKR) 3. Saavutettavampi Suomi (EAKR) 5. Sosi-

aalisten innovaatioiden Suomi (ESR) 6. Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR). Ohjelman sisällöissä 

korostuvat ilmastonmuutoksen torjuminen ja muutokseen sopeutuminen, kiertotalous, energiate-

hokkuus, digitaalisuus ja uudet teknologiat sekä syrjäytymisen ehkäisy.   

 

Useimmat näistä ovat ajankohtaisia myös Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa ja olemme jo 

aiemmin näihin panostaneet.  

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoivat pääosaa kaikkien edellä 

mainittujen ohjelmien varoista.  

 

Kokonaan kansallista AKKE-rahoitusta on myös haettavissa heti vuoden alussa. Rahoitusta hallinnoi 

Pohjois-Pohjanmaan liitto.  
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3 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 

 

 

Uuden maatalouden ja maaseudun politiikkakauden (CAP) valmistelu on viivästynyt EU:ssa siinä mää-

rin, että uuden ohjelmakauden toimiin siirrytään täysimääräisesti v. 2023 alusta lähtien. Ohjelma-

kauden nyt päättyessä maaseuturahaston hakukatkoilta kuitenkin vältytään. EU hyväksyi loppukesäl-

lä 2020 maatalouspolitiikan siirtymäkauden lainsäädännön, joka mahdollistaa maatalouden tukien ja 

maaseudun kehittämistukien maksamisen likimain entisellä tasolla kahden vuoden siirtymäjaksolla 

vuosina 2021 ja 2022. Vuodet 2021 – 2022 mennään siis periaatteella: Vanha ohjelma – uudet rahat. 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2023-2027 on valtioneuvosto hyväksynyt ja se 

siirtyy komission käsiteltäväksi . 

 

Maaseuturahaston rahoituksessa Leader-rahoitus jatkuu edelleen tärkeänä työvälineenä seutukun-

nassamme. Oulun eteläisen alueella Leader-toimintaryhmien (Keskipiste ja Rieska) toimiminen pai-

kallistasolla, ryhmien hyvä paikallistuntemus sekä toiminnan kansalaislähtöisyys ja ihmisläheisyys 

tekevät toimintamallista tehokkaan. Haapaveden-Siikalatvan seutukunta kuuluu kokonaisuudessaan 

Keskipiste-Leaderin toiminta-alueeseen. Keskipiste-Leaderin toimintaa ohjaa sen kehittämisstrategia 

vuosille 2014-2020, jonka painopisteinä ovat olleet yrittäjyyden edistäminen, paikallisyhteisöt ja lähi-

demokratia sekä nuoret voimavarana. 

 

Myös Leader-ryhmät ovat valmistemassa ohjelmakaudelle 2021-2027 uusia ohjelmiaan, mutta niiden 

käyttöön ottaminen viivästyy muun politiikkauudistuksen viivästyessä. Rahoitusvälineissä ei kuiten-

kaan tapahdu katkeamaa vuosina 2021-2022.   

 

Kuntayhtymä on pyrkinyt tukemaan seutukunnan pieniä toimijoita hakemaan Leader-rahoitusta itse-

näisesti ja kuntayhtymän omat maaseuturahastohankkeet ovat isompia, suoraan ELY-keskuksesta 

haettavia hankkeita. Maaseudun yritysryhmähankkeiden rooli seutukunnan hankekorissa on kasvus-

sa, mitä voidaan pitää hyvänä hankkeiden vaikuttavuuden kannalta.   

 

Maaseuturahaston ohjelmarahoitus siis pysyy Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2021 aikaisemmalla ta-

solla. Lisäksi EU:n elpymisrahoituspaketista on varattu Suomeen n. 200 milj. euroa maaseutualueiden 

toipumiseen koronapandemiasta. Rahoitettavissa toimenpiteissä korostuvat vihreä talous, digitali-

saatio ja sosioekonominen kestävyys. 
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4 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA  

 

Vuoden 2021 aikana noudatettiin vielä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2021, joka 

sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Nykyinen maa-

kuntaohjelma poikkeaa rakenteeltaan ja tavoitteiltaan aikaisemmista siten, että hankelistoista ja 

toimenpidetasoisista kirjauksista on luovuttu. Sen sijaan ohjelma sisältää strategisia tavoitteita, jotka 

tarkentuvat ohjelman toimeenpanosuunnittelussa.  

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2020 ja se on 

valmistumassa v. 2021 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 

linjataan maakunnan kehittämisen tavoitteet. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvoin-

tia ja elinvoimaa koko maakuntaan. 

 

5 YLISEUDULLINEN YHTEISTYÖ 

 

Kolmen seutukunnan eli Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnilla on 
takanaan 15 vuoden yhteistyö Oulun Eteläisen nimikkeen alla. Nykyisen ohjelmakauden alkaessa 
Raahen seutukunta on tullut käytännössä osaksi Oulun Eteläistä samalla kun alueesta käytetään yhä 
useammin nimeä Pohjois-Pohjanmaan eteläosa tai Jokilaaksot.  

 

 

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa kaikki suuremmat hankkeet on valmisteltu yhteistyössä Niva-

la-Haapajärven, Raahen ja entisen Ylivieskan seutukuntien kanssa. Myös maakuntarajan ylittävää 

yhteistyötä on tehty Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon suuntaan. Ylivieskan seutu-

organisaation toiminnan loputtua sen tilalle seutujen yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen ovat 

tulleet neljän kunnan kehittämisyhtiöt. Tämä on jossain määrin vaikeuttanut seutuyhteistyötä Oulun 

Eteläisen alueella. Tilanne on vakiintumassa toimijoiden työnjaon täsmentyessä, mutta toimijoiden 

lisääntynyt lukumäärä tekee mm. säännölliset kokoontumiset vaikeammiksi.  Uuteen ohjelmakau-

teen valmistauduttaessa maakunnan eteläosan seutukuntien ja kuntien yhteistyötä pitää kehittää. 

Yhteistyön syventäminen olisi kaikkien etu.   

 

Yhteistyönlinjaukset on kirjattu syksyllä 2020 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan strategi-

sessa kehittämisohjelmassa Kasvun suunta 2030. Siinä painopisteet ovat: 

1. Laadukkaan koulutuksen turvaaminen 2. Yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen 3. 

Kansainvälisten verkostojen kehittäminen 4. Klusterin kehittäminen 
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Strategian tavoitteiden toteuttamiseen suuntautuminen on vuoden 2022 aikana yliseudullisen yh-

teistyön keskiössä.  

 

Yhteistyö Oulun Eteläisen alueella on toisaalta hankeyhteistyötä ja toisaalta yhteistyötä koulutuksen, 
logistiikan ja edunvalvonnan saralla. Alueen seutukuntarakenteen muututtua edunajamisen organi-
soiminen osin uudella tavalla on noussut esille. Tai nykyistä mallia pitäisi tehokkaammin hyödyntää 
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja alueen kansanedustajien kautta sekä Brysselin päätöksentekoon.   

Koulutuksen osalta yhteistyö tulee vuonna 2022 edelleen keskittymään yliopiston, ammattikorkea-
koulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämiseen ja alueen koulutuspaik-
kojen puolustamiseen. Sektorikohtaista yhteistyötä tehdään tulevaisuudessa mm. Fennovoiman 
ydinvoimalahankkeen työllisyys ja muiden vaikutusten jakamisessa laajemmalle alueelle sekä esim. 
Vetytalouden edistämisessä.  

 

 

6 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

 

7 YLEISTÄ 

 

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän strateginen tavoite on ylläpitää ja lisätä seudun elin-

voimaa toimimalla alueen kuntien tukena niin, että työpaikkojen määrä lisääntyy ja niiden laatu pa-

ranee, seudulla on toimivat työmarkkinat, kilpailukykyiset julkiset ja yksityiset palvelut, riittävät kou-

lutusmahdollisuudet ja asukkaiden tarpeita vastaavat vapaa-ajan-viettomahdollisuudet sekä hyvät 

asumisen olosuhteet. Tällöin alueesta muodostuu veto- ja pitovoimainen ja muihin alueisiin nähden 

kilpailukykyinen seutu nykyisille asukkaille ja todellinen vaihtoehto alueen ulkopuolisille, potentiaali-

sille tulomuuttajille. Tämän toteutuessa seutukunnan väkiluvun laskun odotetaan pienenevän, sitten 

pysähtyvän ja lopulta kääntyvän nousuun. Koronapandemia on tuonut mukanaan etätyöskentelyn 

lopullisen läpimurron, mikä antaa uusia mahdollisuuksia maaseutualueiden väkiluvun kasvattami-

seen.  

 

Seutuorganisaation tehtävänä on ohjelmaperusteisen aluekehitystyön ja muiden kehittämisresurs-

sien voimavaroin edistää seudun elinkeinojen kehitystä, joka on konkreettisimmillaan olemassa ole-

van yritystoiminnan kilpailukyvyn ylläpitoa ja vahvistamista sekä uuden yritystoiminnan syntymisen 

edistämistä siten, että se vahvistaa ja monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta. Perusmittareita 

ovat työpaikkojen ja yritysten lukumäärän brutto- ja nettokehitys sekä työllisyys. Samoin yritysten 

investointien ja investointiavustusten määrää seurataan säännöllisesti.  
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Haapaveden-Siikalatvan seudulla aluekehitysresursseja on kohdennettu myös koulutushankkeisiin, 

työllistämishankkeisiin sekä moniin alueen palveluja ja viihtyvyyttä lisääviin hankkeisiin. Rajanveto 

elinkeinojen kehittämishankkeiden ja muiden alueen elinvoimaisuutta edistävien hankkeiden välillä 

on madaltunut, ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaista toiminta-ajatusta on tulkittu siten, että 

seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn edistäminen monipuolisesti on tärkeää. Esimerkiksi vesistöjen 

parantamiseen ja hoitoon liittyvät hankkeet ovat nyt nousseet esiin seutukunnan hankesalkussa. 

Yleisesti tavoitteena on alueen veto- ja pitovoiman kaikkinainen kehitys. 

 

Monilla mittareilla, esimerkiksi työpaikkojen ja yritysten lukumäärän perusteella, seudun yritysten 

saamilla ELY:n kehittämisavustuksilla ja Finnveran takauspäätöksillä, kehittämistyön tulokset ovat 

olleet yleisesti ottaen hyviä jo usean vuoden ajan. Myös työttömyysaste on alentunut merkittävästi 

viime vuosina. Näin myös verrattuna muihin vastaaviin alueisiin Pohjois-Pohjanmaalla. Seudun työt-

tömyysaste on v. 2021 painunut seitsemän prosentin tuntumaan, joka yleisen taloustieteellisen käsi-

tyksen mukaan on jo lähellä täystyöllisyyttä. Ammattitaitoisesta työvoimasta on alueella suuri pula. 

Työperäiseen maahanmuuttoon ja työpaikkalähtöisen koulutuksen lisäämiseen panostetaan jatkossa 

myös hanketoiminnassa.  

 

Vuonna 2021 seudun yleinen talouskehitys ilmenee jopa ylikuumenemisena etenkin puutuote- ja 

metallisteollisuudessa. Seudulla on käynnistynyt ja vireillä uusia investointeja. Investoinnit tuovat 

alueelle myös uusia työpaikkoja, joihin osaavan työvoiman saaminen ja alueelle muuttaminen on 

tärkeä tavoite. Seudun tunnettuuden ja houkuttelevuuden esille tuominen on selkeä kehittämiskoh-

de.    

 

Opiskelu- ja työikäisen väestön nettomuuttotappiosta johtuva seudun väkiluvun aleneminen on ollut 

tosiasia huolimatta elinkeinojen kehittämisessä saavutetuista hyvistäkin tuloksista. Peruskoulun ja 

lukion päättävien nuorten ikäluokkien suuruus korreloi vahvasti muuttotaseeseen. Työpaikkojen ja 

yritysten lukumäärän lisääntyminen ei riitä kompensoimaan nuorten opiskelupaikkojen sijainnista ja 

valinnasta aiheutuvan muuttoliikkeen vaikutusta.  

 

Kun myös ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan osittain seudun ulkopuolelle, väkiluvun säilyttä-

miseksi pitäisi saada pääosin työikäisen väestön muuttovoittoa. Seudun suuri työpaikkaomavaraisuus 

muodostaa merkittävän muuttopotentiaalin alueelle. Tämä edellyttää myös asuntorakentamista, 

johon haetaan uusia ratkaisuja ja jossa alueella on omasta takaa merkittävää osaamista.  

 

Haapaveden-Siikalatvan seudun elinkeinorakenteelle on tunnusomaista se, että alueella on useita 

vahvoja toimialoja. Puutalo- ja puutuoteteollisuus alueella on monipuolista ja voimakkaasti kehitty-

vää. Seudulla on ollut jo pitkään käynnissä yrityksille kohdennettua työvoimakoulutusta ja yritysten 

henkilöstön kehittämiskoulutusta ja konsultointia ja tätä ovat käyttäneet erityisesti puutuotealan 

yritykset, mutta myös elintarviketeollisuudessa on näitä mahdollisuuksia hyödynnetty lisääntyvästi ja 

toiminta jatkuu vilkkaana. Seudun maatilojen viljelykasvien valikoiman monipuolistamiseen tähdä-
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tään Vihannesviljelyn maamieskoulu ja erikoiskasvien tuotanto -hankkeilla.  Konkreettinen, räätälöity 

yritysten koulutushanke on Osata-hanke. 

 

Seudun metalliteollisuudelle on tyypillistä varsin selkeä jako suuriin ja pieniin yrityksiin, mutta viime 

vuosina osa seudun konepajoista on kasvanut merkittävästi, ja niitä voidaan pitää jo keskisuurina 

yrityksinä. Sektorin kehittämisessä seutukunta voi auttaa normaalin yritysneuvonnan lisäksi viennin 

ja investointien edistämishankkeilla, kuten Think Big  ja Oulu South Goes Global -hankkeet sekä edel-

lä mainitut Osata -hanke. 

 

Elintarviketeollisuudella ja maataloudella on vahva asema seutukunnan elinkeinorakenteessa ja alan 

merkittäviä yrityksiä on kaikissa kunnissa. Erikoiskasvien tuotantoon ja keräämiseen panostetaan 

jatkossa hanketoiminnassa. Maatalouden ja turvetalouden sopeutumiseen ilmastonmuutokseen 

aiheuttamaan politiikkamuutokseen tähdätään hanketoiminnalla tulevina vuosina. Maatalouden 

tuotantosuuntien ja peltojen käytön monipuolistaminen tulee ajankohtaiseksi uuden maaseutuoh-

jelman ja ilmastopolitiikan takia. Käynnissä on yksi maatalousyritysten yritysryhmähanke, joka keskit-

tyy maan rakenteen analyysiin. Lisäksi osallistumme maakunnallisiin mm. ProAgrian ja OAMK:n hal-

linnoimiin maaseutuelinkeinojen edistämishankkeisiin.  

 

EU:n kiristyneen ilmastopolitiikan takia turpeen energiakäyttö on joutunut nopean alasajon kohteek-

si. Vaikka turvetta ei yksiselitteisesti ole rinnastettu fossiilisiin polttoaineisiin, sen energiakäyttöä 

pidetään hiilidioksidipäästöjen takia ongelmallisena. Kaikenlainen turpeen hyötykäyttö on samalla 

joutunut kriittisen tarkastelun kohteeksi. Turve kärsii imago-ongelmasta. Merkittävät energiantuotta-

jat ovat alkaneet muuntaa polttolaitoksiaan turpeesta muihin raaka-aineisiin. 

 

Seutukuntamme alueella toimii kymmeniä turvealan yrityksiä ja niiden alihankkijoita. Sektori on hätä-

tilanomaisessa muutoksessa turpeen myyntikanavien vähetessä. Seutukunta pystyy auttamaan seu-

tukunnan turvealan yrittäjiä Yritykset edellä -hankkeen hautomotoiminnan kautta.  On ehdottoman 

tärkeää, että turvetaloudesta elantoa saaneen seutukunnan on pystyttävä hyödyntämään oikeu-

denmukaisen siirtymän rahoitus (JTF) mahdollisimman monipuolisesti. 

 

Matkailutoimialan kehittämisessä seudulla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Sektorilla on 

alettu edetä maastoreitistöjen kehittämisen kautta ja tätä jatketaan laajeten kaikkiin seutukunnan 

kuntiin. Hankkeissa haetaan myös kytkentöjä seutukuntarajojen yli reitistöhin ja matkailupalveluihin. 

Majoituskapasiteetin tarve alueella on ilmeinen. Mm. käynnistyneet ja käynnistyvät tuulipuistohank-

keet edellyttävää merkittävää majoituskapasiteetin kasvua koko seutukunnan alueella. Samoin ret-

keilymatkailun mahdollinen viriäminen.  

 

Digitaalisuuden edistämisen kehittämiselementit tulevat sisältymään muihin hankkeisiin, ensisijaises-

ti Nuorista tuotannollisia yrittäjiä-, Virtu- sekä Osata -hankkeisiin. Digitaalisten palvelujen, robotiikan 

ja virtuaalisen todellisuuden hyödyntämisen tarjoamia mahdollisuuksia tuodaan esille alueen yrityk-

sille hankkeiden kautta. 
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Seutukunnassa on tehty pitkään työtä bioenergian ja laajemmin uusiutuvan energian tuottamisessa 

ja hyödyntämisessä. Myös vuonna 2022 koko seudun kehittämisen yksi merkittävimmistä painopis-

teistä on paikallisen ja erityisesti tilakohtaisen bioenergian, lähtökohtaisesti kaasun, tuotanto. Kaasua 

käytetään tilakohtaisesti sähkön ja lämmön tuotantoon, mutta lopullisena tavoitteena on myös lii-

kennepolttoaineen tuotanto ja jakelu. Biokaasuinvestointien tukien turvaaminen tulevissa kehittä-

mishankkeissa ja tukiratkaisuissa mm. maataloustukien osalta on edunvalvonnan yksi kärkikohde.  

 

 

Seutukunnan alueella on käynnistynyt ja suunnitteilla useita tuulipuistohankkeita, useat näistä ovat 

suuria, usean kymmenen tuulivoimalan hankkeita. Toteutuessaan hankkeilla on erittäin suuret työlli-

syys- ja talousvaikutuksen seutukunnan kunnille. Seutukunta osallistuu maakunnallisen tuulivoiman 

suunnitteluun ja sijoittamiseen keskittyvän TUULI-hankkeen toteuttamiseen.  

 

 

 

8 HANKETOIMINTA 

 

Vuoden 2022 aikana kuntayhtymä on toteuttajana tai osatoteuttajana seuraavissa hankkeissa, jotka 

ovat jo käynnissä tai hakemusvaiheessa: 

 

OMAT HANKKEET JA OSATOTEUTTAJA-HANKKEET 

 
 

1. VIHANNESVILJELYN MAAMIESKOULU 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Maaseuturahasto 

• toteutusaika 1.12.2018-31.12.2022  

• Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 165 100 €, yksityinen rahoitus  

18 345 €, yhteensä 183 445 € 

• Projektipäällikkö Veli Hyttinen (sivutoiminen) 

• Koulutushanke, jossa Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan maatiloille luodaan valmius 

ja osaaminen kannattavaan avomaan vihannestuotantoon. Merkittävänä asiakkaana 

toimii pyhäntäläinen elintarviketeollisuus. Hankkeen toteutus viivästynyt, koska sopivaa 
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projektin vetäjää ei helposti löytynyt. Nyt hanke päässyt vauhtiin ja useita viljelijöitä koe-

viljelee eri kasvilajeja.  

 

 

2. NUORISTA TUOTANNOLLISIA YRITTÄJIÄ i4.0 AIKAKAUDELLA 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus /ESR 

• 01.04.2020 - 31.03.2023 

• Hankkeen kustannusarvio on 581 778  €, josta ESR-rahoitus 465 423 €, kuntien rahoitusosuus 

75 480 € ja muu julkinen rahoitus 40 875 €.  Seutukunnan osuuden kustannusarvio on 94 350 

€, josta ESR-rahoitus 75 480 € ja kuntayhtymän rahoitus 18870 €. 

• Päähallinnoija Centria, yhteistyöhanke Nivala-Haapajärven stk, Raahe ja Ytek sekä Haapave-

den-Siikalatvan stk. 

• 40 % yrittäjyysasiantuntija Soila Nyman. 

• Kartoitetaan toimivien yritysten tarpeita uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi 

nuorille. Toisaalta kartoitetaan seudun tai seudulta kotoisin olevat alle 30-vuotiaat nuoret, 

jotka olisivat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Saatetaan heitä matkaan yrittäjyyteen erilaisin 

koulutuksin. Painopisteinä tuotannollinen yrittäjyys sekä myynti ja markkinointi.  

 

 

3. TYÖPAJATOIMINNAN JA SOSIAALISEN OSALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE (TYSO) 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus /ESR 

• 1.8.2020-31.1.2023 

• Kustannusarvio: 291 049 € 

• Rahoitus: ELY-keskus 232 839 €, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 58 209 € 

• Toteutusalue Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva 

• projektipäällikkö Kirsti Träskelin (80 %), työpajaohjaaja Jaana Takalo  

• Kehitetään aktivointitoimenpiteitä tehokkaamman ja laadukkaamman palvelun ja ohjauksen 

tuottamiseksi työpajatoiminnassa, tavoitteena laadukkaammat, kiinnostavammat ja asiakas-

lähtöisemmät työpajapalvelut 

 

 

4. SIIKAJOEN VESISTÖALUEEN KUNNOSTUSVERKOSTO 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualue 30 000 € kansallista rahoitus-

ta. Loput kunnilta, seutukunnan osuus 2500 €. 

 

• Projektinvetäjä Mikko Hyvärinen (50 %) 

 

• Toteutusaika 1.1.2021 – 28.2.2022. 
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• Mukana Siikajoen, Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kunnat, Haapaveden-Siikalatvan seu-

dun kuntayhtymä ja POPELY 

 

• Yhteishanke, jossa kartoitetaan Siikajoen tila ja etsitään vesistön kunnostuksen kannalta 

keskeisiä kohteita. Toteutetaan 1-2 pilottikohdetta 

 

 

5. INNOVAATIOILLA TUOTTAVUUTTA VILJELYYN: MAAPERÄN JA KASVUN ANALYSOINTITYÖKALU-

JEN KEHITTÄMINEN 

• Rahoitus POPELY:n maaseutuosastolta 85 533 €. 

 

• Maatilatalouden yritysryhmähanke, jossa Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 

toimii hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Hallintokustannusten kattamiseen hankeha-

kemukseen on sisällytetty 24 % flat rate sekä 8 100 € palkkakuluja. Seutukunnalta tule 

rahoitusosuutta hankkeeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 114 044 €. 

 

• Mukana kolme yritystä. Seutukunnan alueelta ydinyrityksenä on Siikalatvalla toimiva Mi-

kan Farms Oy.  

 

• Vastuuhenkilö seutukunnassa Tarja Bäckman 

 

• Toteutusaika 1.1.2021-31.12.2022. 

 

6. FRESH AND LOCAL FOOD – COMPETETIVE ADVANTAGES IN RURAL AREAS 

• Rahoitus Keskipiste-Leaderiltä.  

• Seutukunnan kehittämiskeskus toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeeseen ei tarvita 

seutukunnan omarahoitusta. Loput rahoituksesta yksityisrahoituksena elintarvikeyrityk-

siltä.  

• Projektinvetäjä Mikko Hyvärinen (50 %) 

• Hankkeen kustannusarvio on 56 441 €. 

• Toteutusaika 1.1.2021-30.6.2022. Aloitus lykkääntynyt koronan takia. 

• Hanke on paikallisten Leader-ryhmien, Keskipiste- ja Rieska-toimintaryhmien, alueella 

toimivien elintarvikeyritysten kehittämishanke, jossa keskitytään tuotteiden parempaan 

tuotteistamiseen ja markkinointiin. Hankkeessa tutustutaan Hollannissa ja Saksassa si-

jaitsevien yritysten hyviin käytäntöihin. 

 

7. YRITYKSET EDELLÄ – seutukunnan yrityspalveluiden kehittämishanke 

• Hankkeen tehtävänä on kehittää seutukunnan yhteiset yrityspalvelut yrityshautomomuo-

toisesti. Suunnittelu sisältää tarjottavien palveluiden tuotteistamisen, kuntien maksupe-

rusteet sekä yhteistyökäytännöt kuntien elinkeinovastaavien kanssa. 
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• toteutus 1.6.2021-31.5.2023 

 

• Hankkeeseen saatu Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoitusta 160 230 €. 

 

• Seutukunnan rahoitusosuus 40 000 € hankkeen koko toteutusaikana. 

 

• Projektipäällikkö Pasi Anttila. Omistajanvaihdospalveluissa Tuija Sorvala (20 %) 

 

 

 

8. OSATA - muuttuvan työelämän OSAamisTArpeet 

 

• Päähakija Nivala-Haapajärven seutukunta NIHAK ry. HSSK osatoteuttaja.  

• Seutuhallitus hyväksynyt hakemuksen jättämisen, kun uusi rakennerahastorahoitus avau-

tuu haettavaksi. 

• Suunniteltu toteutus 1.1.2022-31.12.2024 

• Hankkeeseen haetaan rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta/ESR 

• Kuntayhtymän rahoitus vuonna 2022-2024 16 640 € €/vuosi.   

• Tavoitteena on yritysten osaamistason nostaminen digitaalisessa viestinnässä ja tuotan-

nollisten yritysten toiminnanohjauksessa. Palvelualoilla on tavoitteena nostaa osaamista-

soa sähköisessä kaupankäynnissä. Hanke toteutetaan koulutus-, ohjaus-, neuvonta-, ja 

asiantuntijapalvelua käyttäen. 

 

9. Tilke-hanke 

• Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia tukipalveluja alueen työttömille, 

työllisyyspalvelujen asiakkaille ja työttömyysuhan alaisille. 

• Hakemus jätetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle REACT/ESR-rahoitukseen, neuvot-

telut käynnissä 

• Hankkeen toteutusaika 3.1.2021-31.8.2023 

• Hankkeen kokonaiskustannusarvio 382 883 €, josta 76 576 € seutukunnan omarahoitus 

koko hankeaikana.   

 

 

OSAKKUUSHANKKEET 

 

 

10. AVAIMET YRITTÄJYYTEEN 

 

• ProAgria Oulu päähakijana 

• toteutus 1.3.2019-31.5.2022 

• Hankkeeseen saatu rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta/Maaseuturahasto 

• Kuntayhtymän rahoitus vuonna 2019-2021 750 €/vuosi.   

• Hanke tarjoaa tukea maaseutuyrittäjyyden aloittamisessa ja muutostilanteissa mukaan 

lukien omistaja- ja sukupolvenvaihdostilanteet. 

• Ohjausryhmässä Tarja Bäckman 
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11. ViVa- Vihreä Vastuullisuus mikroyrityksissä 

• Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti 

• Hankkeessa toteutetaan mikroyritysten yritysvastuullisuusosaamisen valmennus, jolla 

parannetaan yrittäjien kykyä vastata tulevaisuudessa toimintaympäristön muutoksiin 

sekä asiakkaiden vaatimuksiin.  

• Toteutusaika 1.9.2021 - 31.8.2023 

• Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus osallistuu hankkeeseen 2500 

€/v rahoitusosuudella, yht. 5000 €.  

• Ohjausryhmässä Tarja Bäckman 

 

 

12. R4H2 – REACTIONS FOR HYDROGEN 

• Hankkeen päätoteuttaja on Raahen seudun kehitys 

• Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto REACT / EAKR 

• Hankkeen tavoitteena on kehittää ja laatia tiekartta vetytalouteen siirtymiseksi Poh-

jois-Pohjanmaan alueella. 

• Toteutusaika 1.9.2021 - 30.06.2023 

• Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus osallistuu hankkeeseen 2000 

€/v rahoitusosuudella, yht. 4000 €.  

• Ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Bäckman 

 

 

13. THINK BIG 

• Hankkeen päätoteuttaja on NIHAK ry. 

• Toteutusaika on 1.10.2019-31.12.2022 

• Hankkeessa tunnistetaan ja aktivoidaan kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia 

toiminta-alueen yrityksissä.  

• HSSK seutukunnan rahoitusosuus 6000 €/ v. 

• Ohjausryhmässä Tarja Bäckman 
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14. YRITYSKAUPPAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN POHJOIS-POHJANMAALLE 

• Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sekä Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tutki-

muskeskus MicroENTREn valmistelema maakunnallinen hanke.  

• Hankkeella tehostaan omistajanvaihdoksien toteutumista Pohjois-Pohjanmaan alueel-

la, lisätään tietoisuutta yritysostoista ja eri rahoitusmahdollisuuksista. Toiminta ke-

hittää Pohjois-Pohjanmaan yrityskauppakulttuuria sekä vahvistaa yrittäjän myyntiin 

liittyvää henkistä valmistautumista. 

• Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021 - 31.12.2022 

• Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitusosuus hankkeeseen sen koko aikana on 

2 848 €.  

 

 

 

15. OULU SOUTH GOES GLOBAL 

• Raahen seudun yrityspalvelut  

• toteutus 1.1.2020-31.12.2022 

• Toteutusalueena Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seu-

tukunnat 

• Hankkeen keskeinen tavoite aktivoida (käytännössä käynnistää) Invest in -toiminta alu-

eelle. Toiminta kattaa alueen ulkopuolisen, erityisesti kansainvälisen, pääomasijoittami-

sen alueen yrityksiin ja uuden, muualta tulevan yritystoiminnan sijoittumisen alueelle. 

• Hankkeeseen haettu Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoitusta, päätöstä ei ole saatu 

• Hankkeen kustannusarvio 623 064 €, seutukunnan rahoitusosuus 3115 €/vuosi vuosina 

2020-2022 eli yhteensä 9345 € 

• Ohjausryhmässä Tarja Bäckman 

 

 

16. HANHIKIVI 1- YDINVOIMALAN ALIHANKINTAVERKOSTOJEN KOORDINAATIOPALVELU 

 

• Hallinnoija Raahen seudun kehitys 

• Sopimuskausi alkaa 1.5.2022.  

• Tavoitteena vaikuttaa hankkeessa toimivan koordinaattorin avulla siihen että mahdollisim-

man moni seudun yritys pääsee mukaan Hanhikiven ydinrakennustyömaan urakoihin 

• Neljä seutukuntaa palkkaa yhteisen koordinaattorin 

• Sopimuskausi toiminnasta yhteistyötahojen kanssa on 3v kiinteä + 3 v optio. 

• Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitus on 2000 € vuodessa 

• Kyseessä ei ole EU-hanke 
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17.  OULUN ETELÄISEN SEUTUKUNTIEN YHTEINEN KV-HANKEKOORDINAATIO 

• Hankkeen hallinnoija Raahen seudun kehitys  

• Tässä hankkeessa kartoitetaan hankealueen julkisten ja yksityisten toimijoiden halukkuus 

käynnistää yhteinen EU- ja kansainvälinen hankevalmistelu sekä hankkeiden toteutus.  

• Hankkeeseen saatu AKKE-rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liitolta 

• toteutus 17.8.2021-16.2.2022 

• HSSK seutukunnan osuuden kustannusarvio on 1360 € koko hankkeen ajalle.  

• Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Bäckman 

 

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi talousarviossa on varauduttu seuraavien, vielä hankevalmiste-

lussa olevien hankeaihioiden hankkeistamiseen, mikäli seutuhallitus hyväksyy lopulliset hankehake-

mukset: 

 

- Luonnontuotteet ja monipuolistuvat tuotantokasvit 

- Puurakennusteollisuuden vihreä noste  

- Luontomatkailun reitistöt, Haapavesi ja Pyhäntä 

- Ulkomaisen työvoiman rekry-hanke 

- Koulutusyhteistyöllä osaajia 

- Siikajoen yläosan koskien kunnostus 

 

Hankkeiden toteutuminen edellyttää luonnollisesti myös rahoittajan myönteisen rahoituspäätöksen.  

 

Seutuhallitus päättää aina hankekohtaisesti uusien kehittämishankkeiden rahoitushakemusten jät-

tämisestä ja hankkeiden toteutuksesta mikäli ne saavat myönteisen rahoituspäätöksen. 

Jokaiselle hankkeelle on hankehakemuksessa ja/tai -suunnitelmassa määritelty tavoitteet, toteutus-

tapa, tulosodotukset sekä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. 

Hankkeiden tuloksia seurataan hankekohtaisesti ja kaikissa suurimmissa hankkeissa on ohjausryhmä, 

joka ohjaa ja seuraa hankkeiden toteutusta ja tulostavoitteiden saavuttamista yhdessä rahoittajien 

kanssa. 

 

 

Kansainvälistyminen 

 

EU:n osalta keskeinen toimija on Brysselissä European North – Itä- ja Pohjois-Suomen toimisto, jonne 

on toimivat henkilöyhteydet samoin kuin MTK:n ja Pellervon Brysselin toimistolle.  

 

Seutukunta jatkaa edelleen kansainvälistä toimintaansa Euroregion r.y.:n kautta.  

 

Lähin Europe Direct -tietopiste toimii Pohjois-Pohjanmaan liitossa Oulussa.   
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Tavoitteena on, että seutukunnalla on vuoden 2022 aikana kaksi käynnissä olevaa hanketta, joihin 

liittyy kansainvälistymisosio. 

 

 

9 YRITYSNEUVONTA 

 

Yritysneuvontaa tehdään hankkeiden kautta.  

 

Vuodesta 2020 lähtien kuntayhtymän kehittämiskeskuksessa ei ole ollut vakinaisessa henkilökunnas-

sa yritysneuvojaa. Kukin kunta tuottaa oman henkilöstönsä kautta yrityspalvelut. Seutukunnan mah-

dollisuudet tuottaa yritysneuvontapalveluja ja toisaalta kuntien puolelta tuleva tarve niille ovat em. 

henkilömuutosten takia oleellisesti pienentyneet.  

 

Seutukunnassa on käytössä yritysrekisterijärjestelmä, joka uudistetaan v. 2022.  

 

Kuntayhtymä tehostaa seutukunnan markkinointia siten, että seutu tuodaan nykyistä näkyvämmin 

esille asumiseen, koulutukseen, työntekoon ja yrittämiseen erinomaiset mahdollisuudet tarjoavana 

alueena. Kuntayhtymän näkyvyyttä on parannettu uusimalla www-sivut, sivujen rakennetta ja ylläpi-

toa kehitetään uudelleen vuoden 2022 kuluessa. Kuntayhtymällä on käytössä facebook-sivut ja in-

stagram-tili.  

 

 

10 TOIMINNAN TULOSMITTARIT V. 2022 

 

Tavoitteena on, että vuonna 2022 seutukunnan alueelle syntyy vuonna 80 uutta yritystä ja että net-

tolisäys on 40 uutta yritystä. Seuraavina vuosina kasvu jatkuu vähintään tämän suuruisena.  

 

Seutukunnan työttömyysprosentin tulee olla edelleen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialu-

een keskiarvon alapuolella.  

 

Yritysrekisterijärjestelmä uudistetaan v. 2022. 
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Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämisstrategia  

 

Vuonna 2022 saadaan valmiiksi Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän strategia 2022-2027. 

Jakso noudattelee EU:n rakennerahasto-ohjelmien ja maaseuturahoituksen ohjelmakauden rytmiä. 

Strategian laatiminen ajoittuu myös yhtä rintaa uuden maakuntaohjelman laatimisen kanssa sekä 

täydentää v. 2020 valmistunutta maakunnan eteläisten alueiden yhteistä Kasvu 2030 ohjelmaa.  

11 PERIAATTEELLINEN TAVOITE 

 

Kehittämiskeskuksen tavoite on osaltaan vaikuttaa siihen, että yhdenkään seutukunnan kunnan väki-

luku ei laske vuoden 2022 aikana. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttavat paljolti yleinen yhteiskunnal-

linen kehitys ja seutukunnan ulkopuolisten toimijoiden toimenpiteet. Koronakriisin myötä muuttunut 

tilanne on vaikeasti ennakoitavissa, mutta sisältää myös uusia mahdollisuuksia.  

 

 

12 KÄYTTÖTALOUSOSA 

 

Käyttötalousosassa sitovuustaso on tulosaluetaso, joka muodostuu toimielinten tuloista ja menoista. 

Toimielimiä ovat hallinto ja projektit. Erityisesti on huomattava, että hallinto tarkoittaa kehittämis-

keskuksen toimintaa kokonaisuutena pois lukien projektit eikä esimerkiksi pelkästään kehittämiskes-

kuksen hallintoa. 

 

Kuntayhtymän rahoituksessa ovat keskeisessä asemassa peruskunnat ja niiltä saatava rahoitus sekä 

maakunnan liitolta ja ELY-keskukselta saatavat avustukset kehittämiskeskuksen asettamien projek-

tien toimintaan. Yksityisen rahoituksen osuus kehittämishankkeissa on viime vuosina kasvanut.  

 

Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on ollut, että kuntien yleinen jäsenmaksuosuus koko-

naiskuluna säilyy v. 2022 edellisen vuoden tasolla. Seuraavina vuosina odotettavissa oleva hanketi-

lanne sekä seutukunnan koko tehtäväkenttä määrittelevät rahoituksen tason. Yritysneuvonnan kulu-

jen erillislaskutus on ainakin toistaiseksi päättynyt, koska seutukunnassa ei ole vakinaista henkilökun-

taa palveluja tuottamassa. Budjetoinnissa on käytetty 30.9.2021 asukaslukuja, tilinpäätöksessä käyte-

tään 1.1.2020 asukaslukuja.  
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Alla olevassa taulukossa on arvioitu kuntakohtaiset maksuosuudet vuonna 2022. Summat tarkiste-

taan vuoden 2022 aikana vastaamaan 1.1.2022 asukaslukuja.  

 

 

 asukasluku 

30.9.2021 

 yleinen jäsenkuntaosuus yhteensä 

Haapavesi 6641  138 457,10 138 457,10 

Pyhäntä 1609  33 545,77 33 545,77 

Siikalatva 5159  107 559,13 107 559,13 

yhteensä 13409  279 562,00 279 562,00 

 

Hankkeiden rahoituksessa noudatetaan edelleen periaatetta, jonka mukaan suunnitteluvaiheen 

hankkeet rahoitetaan seutukunnan budjetista, samoin toteuttamisvaiheen hankkeet silloin, kun ne 

kohdistuvat koko seutukunnan alueelle tai merkittävään osaan siitä. Muissa tapauksissa kuntarahoi-

tuksesta vastaavat ne kunnat, joihin hanke kohdistuu.  

 

Kuntayhtymän vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä v. 2022 on 3 henkilöä: Seutujoh-

taja, talous- ja projektiasiantuntija sekä projektisihteeri.  

 

Taloussuunnitelman käyttötalousosa on jaettu sitovuustasoittain hallintoon ja projekteihin.  

 

Mikäli talousarvion rakenne muuttuu yli sitovuustason, hallituksella on valtuudet tehdä tarvittavat 

muutokset. 

 

 

TULOSLASKELMA OSA 

 

Tuloslaskelma on ulkoinen tuloslaskelma sisältäen suunnitteluvuodet 
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13 RAHOITUSOSA 

 

Tuloslaskelman osoittama vuosikate on 0, joten rahoituslaskelmassa ei ole lukuja. 

Kuntayhtymän rahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuusennakoihin ja projektirahoituksen tuot-

toihin. 

 

Maksuvalmiutta hoidetaan tarvittaessa luotollisen shekkitilin avulla. Samoin kuntayhtymän taseessa 

on kuntayhtymän velaksi merkitty kumulatiivisesti aikaisempien vuosin kulujen vähemmyys menoihin 

verrattuna. Myös tämä vahvistaa maksuvalmiutta. 
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