
                                  Seutuhallitus 24.11.2022 
 

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / seutuhallitus 

 

Pöytäkirja   10/2022 

Kokousaika  Torstai 24.11.2022 klo 14.00 – 15.58 

Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali, Pyhäntä sekä Teams-yhteys 

 

Käsiteltävät  
asiat / liite  

104        Kokouksen avaus 

105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

106 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

107 Esityslistan hyväksyminen 

108        1 Seutukunnan strategia vuoteen 2027 

109        2 Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelma 2023 – 2025 sekä talousarvio 2023 

110 Seutujohtajan päätökset 

111 Muut asiat 

112 Ilmoitusasiat 

113 Kokouksen päättäminen 

 

Pöytäkirjan nähtävänäpito  

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen 
kuntayhtymän toimistolla os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan 
kuntayhtymän verkkosivulla haapavesi-siikalatva.fi/seutuhallitus 
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2 
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 

 
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / seutuhallitus 

Pöytäkirja 10/2022 

Kokousaika  Torstai 24.11.2022 klo 14.00 – 15.58 

Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali, Pyhäntä sekä Teams-yhteys 

Läsnä: Päivi Ollila  pj. Haapavesi (Teams) 
 Matti Konola  vpj. Pyhäntä  
 Seija Junno  jäsen, Siikalatva (Teams) 
 Airi Juntunen  jäsen, Siikalatva (Teams) 
 Pasi Klemetti  jäsen, Siikalatva (Teams) 
 Anri Kolehmainen jäsen, Haapavesi (Teams) 
 Viljo Saukko  jäsen, Haapavesi (Teams) 
 

 Tarja Bäckman seutujohtaja 
  

 Kimmo Hinno KJ, Haapavesi 
 Ismo Mäkeläinen KJ, Pyhäntä 
  

 Matti Leiviskä asiantuntija, KV pj. Pyhäntä (Teams) 
 Heino Vuorenmaa asiantuntija, KV pj. Haapavesi 
 

 Tuija Sorvala  sihteeri 
 
Poissa:  Sami Kamula  jäsen, Pyhäntä  

Pilvi Härmä  asiantuntija, KV pj. Siikalatva 
Pirre Seppänen KJ, Siikalatva 

 
Asiat: 104 – 113 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: Viljo Saukko ja Matti Konola 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: 

 
 Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.  
  
 Päivi Ollila  Tuija Sorvala 
 
Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.  
 
Nähtävänäpito:  Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 

nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoituksesta kuntayhtymän toimistolla 
os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla osoitteessa 
haapavesi-siikalatva.fi/seutuhallitus.  
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3 
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 

104 §  

 
KOKOUKSEN AVAUS 
 
  

Päätösesitys: 

   
Kokous avataan 

 
 

Päätös:  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 

105 §  

 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 
 Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
 

Päätösesitys: 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
 

Päätös: 

Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 
 
106 § 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 
  

Päätösesitys: 

 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 

Päätös:  

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viljo Saukko ja Matti Konola.  
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 

107 § 

 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
 

Päätösesitys: 

 Hyväksytään etukäteen lähetetty esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.  
 
  

Päätös:  

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 
  

https://sign.visma.net/fi/document-check/3643d148-6838-45b0-8f79-08d49a2f856f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



7 
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 

108 § 

 
SEUTUKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2027 
 

Seutukunnan kehittämisstrategiaa on valmisteltu työryhmässä, jonka ovat muodostaneet 
seutuhallituksen päätöksen mukaisesti seutukunnan kuntien kunnan/kaupunginjohtajat 
sekä kunnan/kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Työryhmä on kokoontunut neljä 
kertaa. Seutujohtaja on toiminut ryhmän sihteerinä.  

 
Kevään kokouksessaan 19.5.2022 seutuhallitus päätti, että strategiaa valmistelee 
eteenpäin myös seutuhallitus kokonaisuudessaan. Seutustrategian työpaja 
seutuhallitukselle pidettiin 20.10.2022 seutuhallituksen kokouksen yhteydessä. Lisäksi 
strategiaa on valmisteltu kahdesti seutukunnan henkilöstön yhteisissä kokoontumisissa.   

 

Päätösesitys: 

  
Hyväksytään seutukunnan strategia 2027 esitykseksi yhtymäkokoukselle.  

 
Seutujohtaja valtuutetaan viimeistelemään strategian ulkoasu ennen yhtymäkokouksen 
käsittelyä.  

  

Päätös:  

Hyväksyttiin seutukunnan strategia 2027 tekstimuutoksin. Valtuutettiin seutujohtaja 
viimeistelemään strategian ulkoasu ennen yhtymäkokouksen käsittelyä.  
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
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109 § 

 
KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023 – 2025 SEKÄ TALOUSARVIO 2023 
 

Käsitellään kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelma 2023 – 2025 sekä talousarvio 
2023.  

 

Päätösesitys: 

Hyväksytään esitykseksi yhtymäkokoukselle.  
 
Seutujohtaja esitti kirjattavaksi pöytäkirjaan, että mikäli vuoden 2023 aikana 
hyödynnetään JTF-rahoitusta tehokkaasti ja hankesalkku kasvaa, on mahdollista, että ensi 
vuoden aikaan joudutaan hyödyntämään aikaisempien vuosien ylijäämää.  
  

 

Päätös:  

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.  
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 

110 § 

 
SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 
 Esitellään seutujohtajan tekemät viranhaltijapäätökset.  
 

Päätösesitys: 

 Merkitään tiedoksi ja seutuhallitus ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.   
   
 
  

Päätös:  

 Päätettiin esityksen mukaisesti.   
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
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111 § 

 

MUUT ASIAT 
  

- Päätetään kevätkauden kokousaikataulusta.  

 

Päätösesitys: 

  
 Seuraavat kokoukset pidetään seuraavasti, pääosin läsnäolokokouksina: 
 
 26.1.2023 Siikalatvalla klo 14 
 23.2.2023 Pyhännällä klo 14 
 30.3.2023 Haapavedellä klo 14 
 27.4.2023 Siikalatvalla klo 14 
 25.5.2023 Pyhännällä klo 14 
 29.6.2023 Haapavedellä klo 14 
   
 
  

Päätös:  

Hyväksyttiin kokousaikataulu esityksen mukaisesti, säilytetään Teams-mahdollisuus 
kokouksiin osallistumiseksi.  
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
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112 § 
 
ILMOITUSASIAT 
 
 Tilintarkastajilta on tullut ohje, että kuntayhtymän täytyy määritellä peruspääoma vuoden 

2023 loppuun mennessä. Tämä vaatii perussopimuksen uudistamisen (Kuntayhtymän 
perussopimus, 56§).  

 

Päätösesitys: 

  
 Merkitään tiedoksi.  
 
  

Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi.  
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113 § 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  
 

Päätösesitys: 

  
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  

 
  

Päätös:  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58. 
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 
Liite kokouspöytäkirjaan 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 

Muutoksenhakukiellot 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
Pykälät: 104-107, 110-113 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134§:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin 
ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät: 108, 109 
 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Haapaveden-Siikalatvan seudun 
seutuhallitukselle osoitteeseen Pulkkilantie 5, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla seutukunta@hspseutukunta.fi 
Pykälät: 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.  
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  
 

Hankintaoikaisu 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun 
Pykälät: 

Hankintaoikaisu tehdään Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimistoon ks. oikaisuvaatimusohjeet yllä. 
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 

Valitusosoitus ja valituskirjelmä 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen tai muu valitukseen oikeutettu. 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot: os. Isokatu 4 3. kerros, PL 189, 90101 Oulu, sähköposti: pohjois-
suomi.hao@oikeus.fi; fax 029 564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15. Valituksen voi tehdä myös 
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 kunnallisvalitus, pykälät  valitusaika 30 pv 
 hallintovalitus, pykälät   valitusaika 30 pv 
 muu valitusviranomainen, pykälät  valitusaika       pv 

 

Valituskirjelmän muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on 
ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.  

 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja 
tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa  
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 24.11.2022 
 
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut 
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.  
 
Valitukseen on liitettävä: 

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) säädetään. 
 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 
aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimistosta: 

Postiosoite: Pulkkilantie 5, 92600 PULKKILA    
Käyntiosoite: Pulkkilantie 5, 92600 PULKKILA 
Sähköpostiosoite: seutukunta@hspseutukunta.fi  
Puhelinnumero: +358 (0)44 7692 500 
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Haapaveden-Siikalatvan 
seutukunnan strategia 

2022-2027
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Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
• Seutukunta muodostuu kolmesta sinnikkäästä ja yritteliäästä kunnasta: Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä

• Seutukunnan yhteenlaskettu väestö oli v. 2021 lopussa 13 376 asukasta.

• Seutukunta on jo pitkään kärsinyt väestötappiosta, jonka suuruus vuositasolla on ollut merkittävä. Mutta vuosina 2020 ja 
2021 väestön menetys on tasaantunut  ja asettunut vajaaseen 100 henkilöön/v., mikä sekin tietysti on liikaa.

• Väestörakenteessa vanhimmat ikäluokat painottuvat, mutta lapsiakin syntyy. Syntyvyys on viime vuosina kääntynyt 
lievään nousuun. Huonoin tilanne on 20-25 –vuotiaiden opiskeluikäisten kohdalla, koska opiskeluikäiset muuttavat 
muualle. 

• Seutukunnassa on toimii kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymä (JEDU) sekä Haapaveden opisto eikä lainkaan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.  

• Seudun työpaikkaomavaraisuus on korkea. Työvoimapula on selkein yritystoiminnan kehitystä hidastava tekijä. 

• Alueelle kohdistuu kasvavaa työperäistä maahanmuuttoa. Nettomaahanmuutto kompensoi jo luonnollisen väestön 
vähenemän. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/3643d148-6838-45b0-8f79-08d49a2f856f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



https://sign.visma.net/fi/document-check/3643d148-6838-45b0-8f79-08d49a2f856f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Haapaveden-Siikalatvan seutukunta

• Seutukunnassa on vahva yrityskanta ja useita veturiyrityksiä mm. puutuote- ja 
metalliteollisuudessa. 

• Seutukunnan BKT kasvoi v. 2019 maakunnassa prosentuaalisesti toiseksi eniten Oulun 
seudun jälkeen ( + 5,1 %).

• Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus väestöstä ei ole suuri, mutta toisaalta 
perusasteen tutkinnon jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus koko väestöstä on melko 
hyvä. 
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SEUTUKUNNAN SWOT
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Vahvuudet
• Monipuolinen elinkeinorakenne tuotannollisessa toiminnassa

• Luonto lähellä

• Paikallinen yhteisöllisyys (kylätasolla varsinkin)

• Aktiiviset kylät, kesätapahtumat

• Logistinen liikenneasema

• Kasvuyritykset

• Yrittämisen ja työnteon kulttuuri olemassa

• Tunnettuja yrityksiä ja niillä vetovoimaa työnantajana

• Laadukkaat kunnalliset palvelut ja niiden saatavuus hyvä. 

• Tonttitarjonta hyvä

• Kaavoitus ja logistiikka joustavaa, on tilaa

Seutukuntaorganisaatio

• Seutukunnalla on hankeosaaminen ja hyvät yhteydet rahoittajiin

• Seutuorganisaatiolla on hyvät verkostot

• Seutuorganisaatio on ketterä ja joustava vastaamaan paikallisiin tarpeisiin
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Heikkoudet
• Osaavan työvoiman saatavuus

• Opiskelemaan muualle lähteneet eivät palaa kotikuntiinsa

• Ei vetonaulaa, ei erityistä mieleenpainuvaa kohdetta tai niistä ei ole kyetty pitämään meteliä

• Yhdessä vaikuttamista, edunvalvontaa ei ole löydetty

• Kolmannen sektorin mahdollisuuksia ei ole osattu hyödyntää kuntien kehittämisessä

• Yksityistä palvelutarjontaa liian vähän 

• Väestörakenne painottuu vanhempiin ikäluokkiin

• Väestön väheneminen osassa alueen kuntia

• Asuntojen saatavuus, asuntopula. Ei rakentamisen investoreita. Vuokratason mielikuva korkea seutuun nähden.

• Vapaa-ajan palvelut/harrastukset ei  riittävän monipuoliset

• Ei korkea-asteen koulutusta alueella

• Seutukunnan kunnat ovat erilaisia ja vahvuuksiltaan vaihtelevia
Seutukuntaorganisaatio

• Hankerahoitus tuottaa epävarmuutta ja katkonaisuutta toimintaan

• Seutuorganisaation tunnettuus on heikko seudunkin sisällä 

• Kuntien ja seutuorganisaation epäselvä työnjako

• Hankkeita suunnittelevaa henkilöstöä liian vähän
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Mahdollisuudet
• Liikennevirran hyödyntäminen

• Tuulivoiman kasvu ja isot hankkeet alueella. Uudet maakunnallisesti määritellyt tuulivoimamahdollisuudet 
sijaitsevat suurelta osin meidän seutukunnan alueella. 

• Digitalisaatio – etätyö – paluumuuttajat ja palveluverkon vahvistaminen

• Paluumuuttajat vahvistavat yksityisten palvelujen kysyntää ja siten lopulta tarjontaa

• Maahanmuuttajien kotoutuminen maaseutuyhteisöihin helpompaa, vastaanottokykyä on

• Ulkomainen työvoima ja heidän huolellinen kotouttamisketjunsa

• Yhteiskunnallinen asennemuutos: maallemuuttohalukkuus 

• Kiertotalous ja bioenergia – uudet yritykset 

• Etäisyyksien merkitys pienentynyt
Seutukuntaorganisaatio

• Kehittämisen rahoitusmahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen (JTF ym.)

• Käsitykset matkailusta ovat muuttuneet, lähimatkailu nousee - reitistöt

• Somemaailma antaa meille paljon mahdollisuuksia tehdä itsemme tunnetummaksi

• Isommat alueelliset yhteistyöhankkeet
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Uhat
• Vaatii paljon innovatiivisuutta, että pystytään kompensoimaan ilmastopolitiikan aiheuttamat haasteet ja rajoitteet 

paikallisille elinkeinoille

• Polttoaineen ja sähkön nouseva hinta

• Tuulivoiman verotulojen kaappaaminen valtiolle

• Kasvava inflaatio ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus

• Ukrainan sodan vaikutukset maahanmuuttoon 

• Globaalien markkinoiden epävarmuus heijastuu alueen vientiyritysten kautta

• Miten hyvinvointialue ostaa tukipalvelunsa, mm. ruokahuolto ja kuljetus

• Mikä on tulevaisuudessa hyvinvointipalvelujen tarjontapaletti kuntatasolla?

• Nykyisen toisen asteen koulutuksen säilyminen alueella
Seutukuntaorganisaatio

• Kokevatko jäsenkunnat seutukunnan tarpeelliseksi?

• Riittävän omarahoituksen jatkuvuus jäsenkunnista

• Jäsenkuntien kuntatalouden kehitys

• Rajalliset resurssit toimia yliseudullisten hankkeiden päähakijana, jäämmekö vain rahoittajan tai osatoteuttajan rooliin
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Visio 
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 2027

Olemme Suomen seutukuntien ykkönen. 

Olemme haluttu kehittämiskumppani monipuolisella 
hankepaletilla ja vahva hankeosaaja 

- Seutukunta on tunnettu, arvostettu ja aidosti kansainvälistynyt yrittäjyyden kasvualue. 
Olemme rohkea kierto- ja biotalouden sekä uusiutuvan energian edelläkävijä.

- Seutuorganisaatio on elinkeinoelämän verkostojen solmukohta sekä julkisen rahoituksen 
asiantuntija ja sen tehokas kotiuttaja

https://sign.visma.net/fi/document-check/3643d148-6838-45b0-8f79-08d49a2f856f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Mikä on seutukunnan kuntayhtymän missio?

• Miksi olemme olemassa?

- Olemme megatrendien kehittäjä tällä alueella sekä elinkeinotoiminnan ja hyvinvoinnin edistäjä 

• Mikä on tehtävämme?

- hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen seutukunnan kehittämiseksi 

- alueellisen kehittämistyön mahdollistaja

- seutukunnan edunvalvonta 

https://sign.visma.net/fi/document-check/3643d148-6838-45b0-8f79-08d49a2f856f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Ymmärrys
- Missä ollaan nyt?
- Mikä selittää menestyksemme, tai sen puutteen, juuri nyt ja tähän asti?

• Hyvää on monipuolinen hankesalkku ja tekeminen

• Ollaan omintakeinen kehittämiskeskus, koska meillä on myös sosiaalipuolen hankkeita, pieniä 
hankkeita ja yritysryhmähankkeita

• Meillä on nopea reagointikyky seutukunnan kuntien ja yritysten tarpeisiin

• Hyvä osaaminen hankkeiden toteuttajana

• Kosketus olemassa ruohonjuuritasoon

• Yhdistysten hanketarpeisiin voidaan reagoida huonosti

• Näkymättömyys vaivaa uskottavuutta seutukunnan sisällä

• Koetetaan tehdä liian paljon liian keveällä organisaatiolla
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Näkemys
- Mitä oletamme tulevaisuudesta?
- Mikä toimintaympäristössämme ja pelisäännöissä muuttuu? 
- Mihin muutoksiin meidän tulee reagoida ollaksemme kilpailukykyisiä?

• Kuntakentän tehtävien muutos. Hyvinvointialueuudistus ja TE-palvelujen uudistus 2024. 
Haluavatko kunnat palauttaa tehtäviä itselleen?

• Elinkeinopalveluiden pitää olla niin kovaa ydintä ja tuotteistettu, että sitä halutaan käyttää. 
Kuntien kanssa ei saa kilpailla.

• Aktivaattoripesti pysyväksi, samoin elinkeinopalvelut

• Vakinaisessa henkilökunnassa ongelmien ratkaisijat, hankkeissa erityisosaajat
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Valinnat
- Valitaan tavat toimia ja menestyä tulevaisuudessa, jonka edellä 
määrittelimme. 
- Mikä on meidän kilpailuetu ja omintakeisuus?

• Enemmän vakituisia työtehtäviä -> ongelmanratkaisijat

• Monipuolisuus ja monen kokoisten hankkeiden toteuttaja (sote ja kolmas sektori)

• Herkät korvat alueen tarpeisiin 

• Bio- ja kiertotalous erityisellä tasolla.

• Joku maakunnallinen hanke vetovastuulla 

• Yritysneuvonnan aseman vakiinnuttaminen

• Someosaaja seutukuntaan – Mainetyö

• Olemme omanlaisemme seutukuntaorganisaatio jatkossakin
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Toteutus
- Miten priorisoimme tekemisen?
- Miten seuraamme tuloksia?

• Bio –ja kiertotalouden hankekokonaisuudet, yliseudullisestikin 

- yrityshankkeet tähän teemaan liittyen

• Hautomotoiminnan jatkuvuuden turvaaminen – elinkeinopalvelut 

- Seudun vetovoimaisuuden edistäminen – markkinointi, vetovoimaiset tapahtumat, 

Oulu 2026

- Kolmas sektori ja sosiaalinen hyvinvointi

- Seutuorganisaation tunnettuuden nostaminen uudelle tasolle
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Toimenpiteet Mittarit, 

näitä pitää saada aikaan

• Yritystoiminnan monipuolistaminen
- etenkin palvelualat matkailu ja sitä tukevat palvelut

- kiertotalous, biotalous, uusiutuva energia uudelle tasolle hankkeita, kpl  (min. 3)

- tuulivoiman toimitusketjun kehittäminen ja siihen osallistuminen yrityksiä, kpl (3-5)

- alkutuotannon vahvistaminen ja monipuolistaminen, jalostusasteen nosto maatilojen lukumäärän lasku alle 10 %

• Työvoiman saatavuuden turvaaminen
- maahanmuutto ja maassamuutto nettomuutto nousuun

- koko perhe työllistyy alueellamme työpaikkojen lisäys, naiset/miehet

- alueella viihtymistä tukeva palvelutarjonta uudet palvelualan yritykset

- vakiintunut yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja kuntien kesken osallistujamäärä, työllisyys%

• Koulutustarjonta vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita
- toimiva ja jatkuva yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa,

myös alueen ulkopuolisten säännölliset tapaamiset

täsmäkoulutukset, oppisopimukset, 
- yritysten tarpeisiin vastaava ajanmukainen koulutustarjonta mikrotutkinnot 

- koulutuspolku ammattikorkeakouluun saakka omalta seudulta Vakiintunut AMK-yhteistyö
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• Seutuorganisaation osaaminen ja tunnettuus
- vakinaisessa henkilökunnassa ongelmien ratkaisijat, hankkeissa erityisosaajat työtyytyväisyys, hakijoiden määrä

- järjestelmällinen hankkeistaminen hankeaktivaattori, 
strategianmukaisuus

- arvostettu tiedonvälittäjä ajankohtaisista asioista yrityksille ja kunnille viestintävastaava + kaikki viestivät

rahoittajatapaamiset (ELY; PPL)

- seutukunnan yhteistyön ja yhtenäisyyden edistäminen säännölliset luottamushenkilö- ja 
yritystapaamiset

- yhteisen näkemyksen viestiminen kansanedustajatapaamiset

• Seudun vetovoimaisuuden, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- ympäristön parantamishankkeet Siikajoki-, Pyhäjoki-hankkeet

- luonto- ja kulttuuripalveluiden edistäminen suoluonnon arvostaminen

- tapahtumatoiminnan vaaliminen ja kasvattaminen uusia jokavuotisia tapahtumia

- hyvinvointia edistävät sosiaaliset hankkeet kaikki työkykyiset töihin

- seutumarkkinointi seutukunnan viestintämateriaali 
kuntoon ja viestintä toimivaksi
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1 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS 
 
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 Haa-
paveden kaupunki sekä Siikalatvan ja Pyhännän kunnat.  
 
Kuntayhtymän valtuuston (meillä yhtymäkokous) pitää vuoden loppuun mennessä hyväksyä kuntayh-
tymän seuraavan vuoden talousarvio ja sen yhteydessä toimintasuunnitelma kolmeksi tai useam-
maksi vuodeksi.  
 
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. 
Viime vuosina kokonaan kansallisen rahoituksen merkitys kehittämiskeskuksen pienemmissä hank-
keissa on kasvanut. Näitä rahoituslähteitä ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton AKKE- ja AIKO-rahoitus 
sekä ELY:n harkinnanvaraiset avustukset.  
 
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. Myös kehit-
tämistarpeissa voi tapahtua yllättäviä muutoksia ja kehittämiskeskus haluaa joustavasti reagoida 
muuttuviin tilanteisiin.  Jo yksivuotinen toiminnan suunnittelu on sen vuoksi kehittämiskeskuksen 
kannalta haastavaa ja useampi vuotisen suunnitelman laatiminen sitäkin vaikeampaa. Toiminnan 
suunnitteluun lisäepävarmuutta tuo edelleen ohjelmakausien vaihtuminen, joka parhaillaan on me-
neillään ja siihen liittyvä epävarmuus rahoituksen saatavuudesta.  
 
Seutukunnan toiminnan ja kehittämisen jänteikkyyttä ja ennustettavuutta on pyritty parantamaan 
vuosiksi 2022-2027 laaditulla seutukunnan kehittämisstrategialla, jossa on määritelty seutukunnan 
kehittämisen painopisteet.  
 
 

1.1 YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT  
 

Koronakriisin helpottamisen jälkeen maailma syöksyi helmikuun 24. päivänä 2022 uuteen kriisiin 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan. EU ja muu läntinen maailma aloitti Venäjään kohdistuvat talouspakot-
teet, jotka vuoden aikana ovat tiukentuneet. Mm. öljyn ja kaasun tuontia Venäjältä rajoitettiin voi-
makkaasti ja Suomi irtautui v. 2022 loppuun mennessä kokonaan venäläisistä energialähteistä. Pakot-
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teet lopettivat lisäksi mm. monien metallien, puun ja lannoiteraaka-aineiden tuonnin Venäjältä EU-
alueelle. Em. hyödykkeiden saatavuuden maailmanlaajuinen heikkeneminen sai energian ja monien 
raaka-aineiden hinnat nopeaan nousuun. Inflaatio Suomessa oli vuoden lopulla 9 %, joka kuitenkin oli 
EU:n keskitasoa matalampi. Kuluttajahintojen inflaatio oli korkeampi, mm. elintarvikkeissa Suomessa 
16 %. Elinkustannusten raju kallistuminen sai aikaan työmarkkinakierroksella aikaisempaa huomatta-
vasti korkeammat palkankorotukset, jotka esim. KVTES:ssa v. 2022 olivat 2,5 %. Vuosina 2023 ja 2024 
korotukset tulevat kumpanakin vuonna olemaan 1,9 %. Palkankorotuksista huolimatta reaaliansiot 
kääntyivät laskuun. Kuluttajien usko talouden kehitykseen kääntyi poikkeuksellisen huonoksi.  

Inflaation kiihtyminen aiheutti myös korkojen lähtemisen nousuun ja pitkäaikainen nollakorkojen 
aika päättyi. Suomen BKT:n kasvu jää v. 2022 reiluun kahteen prosenttiin. Olosuhteiden vaikeuden 
huomioon ottaen Suomen talous on kestänyt iskun kuitenkin hämmästyttävän hyvin. Hintojen ja 
korkojen nousu tulee tulevana vuonna heikentämään talousnäkymiä, mutta taantuman ei tällä het-
kellä uskota kestävän pitkään. Työllisyys Suomessa ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa on en-
nätyksellisen hyvällä tasolla. Talven taantuman aikana mm. rakennusteollisuudessa jouduttanee lo-
mautuksiin, mutta työvoiman vaikean saatavuuden takia irtisanomisiin ei helposti mennä. Suomen 
teollisuustuotannon volyymin ennustetaan ensi vuonna olevan paremmalla tasolla kuin EU:ssa kes-
kimäärin.  

Suunnittelujakson 2023-2025 talousnäkymiin vaikuttaa voimakkaasti, kuinka pitkään Ukrainan sota 
tulee jatkumaan puhumattakaan edes sen laajenemisen uhasta. Suomen turvallisuus- ja talouskehitys 
vaikuttaa suhteellisen vakaalta ottaen huomioon vuonna 2022 tapahtuneen Suomen turvallisuusyh-
teistyön muutoksen Suomen haettua NATO:n jäsenyyttä. Tulevalla NATO-jäsenyydellä on myös ta-
loudellisia vaikutuksia, koska se lisää investoijien ja työnhakijoiden uskoa Suomeen vakaana toimin-
taympäristönä.   

Kuntayhtymän toiminnan kannalta vuosien 2023-2025 aikana on edelleen tärkeää koronakriisin, so-
dan ja energiakriisin aiheuttaman poikkeustilanteen hoitaminen yhdessä alueen kuntien ja yritysten 
kanssa. Seudun kehittämistarpeisiin täsmällisesti osuva hanketoiminta ja yritysten elinkeinopalvelut 
ovat tärkeitä. Ensi vuonna käyttöön on tulossa tavallista enemmän erilaisia rahoitusvälineitä, jotka 
tulee saada mahdollisimman hyvin hyödynnettyä seutukunnan elinkeinoelämän kehittämisessä. Täs-
sä kuntayhtymän tuottamat yritysten neuvonta- ja tukipalvelut sekä vankka kokemus hankkeiden 
toteuttamisessa ovat tärkeässä asemassa. Nämä palvelut tuotetaan edelleen tehokkaasti ja tuloksel-
lisesti.  
 
Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavat uudet hyvinvointialueet, jotka ottavat vastuun sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisestä. Nämä merkittävät tehtävät siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kun-
tien uusi tehtävien muodostus ja kehittyminen pidemmällä ajalla tarkastelujakson vuosina 2023-2025 
tulee olemaan myös seutukunnan kehittämiskeskuksen kannalta tärkeää. Kokonaisuuteen vaikuttaa 
myös vuoden 2025 alusta tapahtuva työllisyyspalveluiden siirtyminen valtiolta kuntien tehtäväksi. 
Tavoitteena on, että työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman 
järjestäjän vastuulla ja siten palvelut tukevat nopeamman työllistymisen tavoitetta. 
 
Huolimatta taantuman oireita osoittavasta talouskehityksestä seutukuntamme kärsii vaikeasta työ-
voimapulasta, joka näkyy etenkin teollisuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitaitoisen 
työvoiman puutteena. Osaavan työvoiman puute on seutukunnassa merkittävin yritystoiminnan ke-
hittymistä hidastava tekijä. Tähän on pyritty puuttumaan edistämällä ulkomaisen työvoiman sijoit-
tumista alueellemme. Lähinnä tästä johtuen nettomaahanmuutto seutukuntaan on kääntynyt positii-
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viseksi. Se kompensoi jo luonnollisen väestön vähenemisen. Työvoimatarpeen helpottamiseen täh-
täävät toimet ovat yksi merkittävimmistä kehittämistoimista seutukunnassa tulevina vuosina.  
 
 

1.2 RAKENNERAHASTOT 
 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ensimmäinen 
rahoitushakukierros toteutettiin kesällä 2022. Lisää toimintalinjoja avautuu haettavaksi rahoitusha-
kukierroksilla vuonna 2023. Uutena rahastona ohjelmassa on EU:n oikeudenmukaisen siirtymän ra-
hasto (JTF), jonka rahoitus sidotaan etupainotteisesti vuosien 2023 ja 2024 aikana. Kahtena tulevana 
vuonna Pohjois-Pohjanmaalla tulee olemaan käytettävissä enemmän hankerahoitusta kuin koskaan 
aikaisemmin EU-jäsenyyden aikana.  
 
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 
ohjelmakauden EU-rahoituksen määrä Itä- ja Pohjois-Suomeen on 1 043,5 milj. €.  
 
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 
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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 jatkuvan haun periaatteella. Rahoitusta 
hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto.  
 
 

1.3 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 
 
Uusi maatalouden ja maaseudun kehittämisen politiikkakausi (CAP) käynnistyy täysimääräisesti v. 
2023. Ohjelman rahoitushakujen käynnistymisestä ei tätä kirjoitettaessa ole vielä varmuutta. On 
mahdollista, että rahoitus avautuu haettavaksi vasta syksyllä. Näin ollen maaseuturahoitukseen tulee 
vuonna 2023 katkeama, jonka pituudesta emme vielä tiedä.  Maaseuturahaston ohjelmarahoitus 
pysyy Pohjois-Pohjanmaalla uudella ohjelmakaudella aikaisemmalla tasollaan.  
 
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-Leader on laatinut vuosia 2023-2027 koskevan 
uuden kehittämisstrategian, jonka neljäksi painopisteeksi on valittu nuoret, yhteisöt, yrittäjyys ja 
viihtyvyys. Näiden ympärille on myös rakennettu ohjelman toimintalinjat. Keskipiste-Leader on ollut 
ns. nuoriso-Leaderin käynnistämisessä eturintamassa ja jo aiemmilla ohjelmakausilla.  
 
Kuntayhtymä on pyrkinyt tukemaan seutukunnan pieniä toimijoita hakemaan Leader-rahoitusta itse-
näisesti ja kuntayhtymän omat maaseuturahastohankkeet ovat isompia, suoraan ELY-keskuksesta 
haettavia hankkeita.  
 
 

1.4 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA  
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 linjataan maakunnan kehittämisen tavoitteet. 
Maakuntaohjelman valmistelua ohjaa aluekehittämislainsäädäntö sekä valtioneuvoston hallituskau-
sittain vahvistama päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä. Maakuntavaltuusto 
hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022–2025 joulukuussa 2021. Maakunta-
suunnitelmaa ei tässä yhteydessä ole uudistettu vaan pidemmän aikajänteen visio ja tavoitteet on 
sisällytetty osaksi maakuntaohjelmaa. Pohjois-Pohjanmaa haluaa ohjelman mukaisesti profiloitua 
hyvinvoinnin edistämisen maakuntana. Maakuntaohjelman uudeksi kärjeksi on nostettu hyvinvointi-
talous. Muita ohjelman kärkiä ovat osaaminen ja TKI, hyvinvointi, kulttuuri ja osallisuus, ympäristö ja 
kestävä kehitys sekä elinkeinoelämä ja työllisyys. Alueen menestyksen kärkeen on nostettu täällä 
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asuvien ihmisten aktiivinen, hyvä ja toimiva arki. Toteutettavan hanketoiminnan pitää osaltaan edis-
tää maakuntaohjelman tavoitteita.  
 
 

1.5 YLISEUDULLINEN YHTEISTYÖ 
 
Kolmen seutukunnan eli Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnilla on 
takanaan 15 vuoden yhteistyö Oulun Eteläisen nimikkeen alla. Nykyään Raahen seutukunta on tullut 
käytännössä osaksi Oulun Eteläistä samalla kun alueesta käytetään yhä useammin nimeä Pohjois-
Pohjanmaan eteläosa.  
 
Suuremmat EU-rahoitteiset hankkeet on perinteisesti valmisteltu yhteistyössä Nivala-Haapajärven, 
Raahen ja entisen Ylivieskan seutukuntien kanssa tai ainakin jonkin niistä kanssa yhteistyössä. Rahoit-
tajat kannustavat maakuntarajan ylittävään yhteistyöhön ja sitä on seutukunnasamme tehtykin Kes-
ki-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon suuntaan. Maakuntarajan ylittävän yhteistyön kehit-
tämiseen pitää panostaa entistä enemmän tällä ohjelmakaudella. Ylivieskan seutuorganisaation toi-
minnan 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.  Uuden ohjelmakauden käynnistyt-
tyä maakunnan eteläosan seutukuntien ja kuntien yhteistyötä pitää kehittää. Säännölliseen yhteis-
työhön ovat tulossa mukaan mm. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, JEDU ja Centria. Yhteis-
työn syventäminen olisi kaikkien etu.   
 
Yhteistyö Oulun Eteläisen alueella on toisaalta hankeyhteistyötä ja toisaalta yhteistyötä koulutuksen, 
logistiikan ja edunvalvonnan saralla. Alueen seutukuntarakenteen muututtua edunajamisen organi-
soiminen tarve 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 vuosina 2023-2025 edelleen keskittymään yliopiston, ammatti-
korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämiseen ja alueen koulu-
tuspaikkojen puolustamiseen. Sektorikohtaista yhteistyötä tehdään tulevaisuudessa esim. kansainvä-
listymisessä sekä vetytalouden ja uusiutuvien energialähteiden edistämisessä.  
 
Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yhteistyönlinjaukset on kirjattu syksyllä 2020 valmistuneessa 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 
 
Strategian tavoitteiden toteuttamiseen suuntautuminen on vuosien 2023-2025 aikana yliseudullisen 
yhteistyön keskiössä.  
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2 STRATEGISET TAVOITTEET 2023 - 2025 
 
 
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymälle on vuonna 2022 laadittu strategia tälle EU-
ohjelmakaudelle vuoteen 2027 saakka. Strategiassa seutukunnan visioksi on asetettu, että vuonna 
2027 olemme Suomen seutukuntien ykkönen. Olemme haluttu kehittämiskumppani monipuolisella 
hankepaletilla ja vahva hankeosaaja  

Seutukunta on tunnettu, arvostettu ja aidosti kansainvälistynyt yrittäjyyden kasvualue. Olemme roh-
kea kierto- ja biotalouden sekä uusiutuvan energian edelläkävijä. Seutuorganisaatio on elinkeinoelä-
män verkostojen solmukohta sekä julkisen rahoituksen asiantuntija ja sen tehokas kotiuttaja.  

Voidaan sanoa, että kaikilla asetetun vision osa-alueilla olemme jo hyvällä kehitysuralla. Hyvää on jo 
nyt monipuolinen hankesalkku ja tekeminen. Olemme omintakeinen kehittämiskeskus, koska meillä 
on myös sosiaalipuolen hankkeita, pieniä hankkeita ja yritysryhmähankkeita. Meillä on nopea rea-
gointikyky seutukunnan kuntien ja yritysten tarpeisiin ja hyvä osaaminen hankkeiden toteuttajana. 
Uudessa toimintaympäristössä kuntien tehtävien muuttuessa meidän on lunastettava paikkamme 
jatkuvasti. Etenkin elinkeinopalveluiden ja hankeosaamisen pitää olla niin kovaa ydintä ja tuotteistet-
tu, että sitä halutaan käyttää.  

Seutukunnan ja seutukunnan kehittämiskeskuksen profiilia ja tunnettuutta pitää nostaa, jotta alue 
voisi olla houkuttelevampi muuttajille ja uusille yrityksille sijoittumispaikkana. Tarvitaan paitsi mark-
kinointia myös erilaisen elinvoimaisen tekemisen aktivoimista, tapahtumien aikaansaamista ja va-
kiinnuttamista. Seutukunnan kuntien palveluvalikoima on nykyisellään liian suppea etenkin nuorten 
näkökulmasta.  

Jotta kehittämiskeskuksen toiminta vakautuu ja jäntevöityy, tarvitsemme lisää pysyviin työsuhteisiin 
palkattua henkilökuntaa. Näitä tarvitaan etenkin hankevalmisteluun, viestintään ja yritysneuvontaan.  

Seutukunta on jo pitkään kärsinyt väestötappiosta, jonka suuruus vuositasolla on ollut merkittävä. 
Mutta vuosina 2020 ja 2021 väestön menetys on loiventunut ja asettunut vajaaseen 100 henkilöön 
vuodessa, mikä sekin tietysti on liikaa. Uutena piirteenä havaittavissa on työhön tulevien ulkomaa-
laistaustaisten väestöosuuden kasvu, mikä on saanut seudun nettomaahanmuuton pieneen kasvuun.  

Koronapandemian aikana vakiintunut etätyö antaa mahdollisuuksia tehdä esim. tietotyötä etänä 
pitkienkin matkojen päästä. Tämä antaa Haapaveden-Siikalatvan seudun kaltaisille maaseutukunnille 
mahdollisuuksia uusien asukkaiden saamiseen. Seudun työpaikkaomavaraisuus on korkea ja osaavas-
ta työvoimasta on jatkuva pula. Sopivien, hyväkuntoisten asuntojen on seudulle muuttoa rajoittava 
tekijä.  

Haluamme, että jatkossakin seudun nettomaahanmuutto on positiivisella puolella. 
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3 TOIMINTA JA TAVOITTEET 
 
 

3.1 YLEISTÄ 
 
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.  
 
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 ja seudun yritysten 
saamilla yritystuilla, kehittämistyön tulokset ovat olleet yleisesti ottaen hyviä jo usean vuoden ajan 
myös verrattuna muihin vastaaviin alueisiin Pohjois-Pohjanmaalla. Myös työttömyysaste on alentu-
nut täystyöllisyyden tasolle. Ammattitaitoisesta työvoimasta on alueella suuri pula. Työperäiseen 
maahanmuuttoon ja työpaikkalähtöisen koulutuksen lisäämiseen panostetaan jatkossa myös hanke-
toiminnassa. Suoraan töihin (SOMPA)-niminen ulkomaisen työvoiman kotouttamiseen tähtäävä han-
ke on seutukunnassa käynnistymässä ensi vuonna. Työllisyysaste seudulla on nykyään niin korkea, 
että työllisyyskoulutuksiin ei enää tahdo löytyä osallistujia.  
 
Vuonna 2022 seudun yleinen talouskehitys ilmeni alkuvuodesta jopa ylikuumenemisena etenkin puu-
tuote- ja metalliteollisuudessa. Seudulla on käynnistynyt ja vireillä uusia investointeja. Perusteolli-
suuden ja tuulivoiman lisäksi investointeja tavoitellaan bio- ja kiertotalouteen sekä uusiutuviin ener-
gialähteisiin liittyvällä kehittämistyöllä.  Investoinnit tuovat alueelle myös uusia työpaikkoja, joihin 
osaavan työvoiman saaminen ja alueelle muuttaminen on tärkeä tavoite. Seudun tunnettuuden ja 
houkuttelevuuden esille tuominen on selkeä kehittämiskohde.   
 
Väestörakenteessa vanhimmat ikäluokat painottuvat, mutta lapsiakin syntyy. Syntyvyys on viime 
vuosina kääntynyt lievään nousuun. Huonoin tilanne on 20-25 –vuotiaiden opiskeluikäisten kohdalla, 
koska opiskeluikäiset muuttavat muualle.  
 
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan elinkeinorakenteelle on tunnusomaista se, että alueella on 
useita vahvoja toimialoja. Puutalo- ja puutuoteteollisuus alueella on monipuolista ja voimakkaasti 
kehittyvää. Seudun elintarviketeollisuus on hyvässä kehitysvaiheessa. Paitsi maatilojen kilpailukyvyn 
vahvistamiseen tähtääviin hankkeisiin osallistumalla seutukunta tukee elintarviketaloutta mm. maati-
lojen viljelykasvien valikoiman monipuolistamiseen tähtäävällä Vihannesviljelyn maamieskoulu-
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hankkeella.  Konkreettinen, räätälöityjen yrityskohtaisten koulutusten kehittämishanke on rahoitus-
hakemusvaiheessa oleva 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 edellä 
mainitut Osata -hanke. 
 
Elintarviketeollisuudella ja maataloudella on vahva asema seutukunnan elinkeinorakenteessa ja alan 
merkittäviä yrityksiä on kaikissa kunnissa. Maatalouden ja turvetalouden sopeutumiseen ilmaston-
muutokseen aiheuttamaan politiikkamuutokseen tähdätään hanketoiminnalla tulevina vuosina. Maa-
talouden tuotantosuuntien ja peltojen käytön monipuolistaminen tulee ajankohtaiseksi uuden maa-
seutuohjelman ja ilmastopolitiikan takia. Käynnissä on yksi maatalousyritysten yritysryhmähanke, 
joka keskittyy maan rakenteen analyysiin. Lisäksi osallistumme maakunnallisiin mm. ProAgrian ja 
OAMK:n hallinnoimiin maaseutuelinkeinojen edistämishankkeisiin.  
 
EU:n kiristyneen ilmastopolitiikan takia turpeen energiakäyttö on joutunut nopean alasajon kohteek-
si. Kaikenlainen turpeen hyötykäyttö on samalla joutunut kriittisen tarkastelun kohteeksi. Turve kärsii 
imago-ongelmasta. Merkittävät energiantuottajat ovat alkaneet muuntaa polttolaitoksiaan turpeesta 
muihin raaka-aineisiin. 
 
Ukrainan sodan tuoma energian hinnannousu ja saatavilla olevien energialähteiden hupeneminen 
aiheutti vuonna 2022 jälleen uuden käänteen turpeen energiakäytössä. Tarvetta polttoturpeelle yl-
lättäen alkoi jälleen olla ja turvetta nostettiin myös energiaksi kesällä 2022, mutta vain osa aikaisem-
pien vuosien volyymista. Huoltovarmuusnäkökulmasta turvetalous sai kuitenkin vaihteeksi uutta 
nostetta v. 2022. Valtio ei ole tehnyt pitkäaikaisempia uusia linjauksia turpeen poltosta jatkossa. Val-
tio maksoi avustuksia turvetuotannon lopettamisesta ja koneiden romuttamisesta. Turvetalouden 
syöksykierre vuosina 2020 ja 2021 oli niin jyrkkä, että lähes kaikki seutukunnassa osa-aikaisesti alalla 
toimineet ovat siirtyneet muihin töihin ja ainoastaan ympärivuoden alalla työllistyvät yritykset vielä 
jatkavat.  
 
Seutukuntamme alueella toimi kymmeniä turvealan yrityksiä ja niiden alihankkijoita. Seutukunta 
pystyy auttamaan seutukunnan turvealan yrittäjiä Yritykset edellä -hankkeen hautomotoiminnan 
kautta.  On ehdottoman tärkeää, että turvetaloudesta elantoa saaneen seutukunnan on pystyttävä 
hyödyntämään oikeudenmukaisen 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 ensisijaisesti Nuorista tuotan-
nollisia yrittäjiä- ja Osata -hankkeisiin. Digitaalisten palvelujen, robotiikan ja virtuaalisen todellisuu-
den hyödyntämisen tarjoamia mahdollisuuksia tuodaan esille alueen yrityksille hankkeiden kautta. 
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Dronet ja muut älykkäät miehittämättömät laitteet ovat yleistyneet ja niiden käyttökohteet moni-
naistuvat. Seutukunta osallistuu jatkossa osatoteuttajana Centria vetämään ÄlyPilot-hankkeeseen, 
jossa näiden laitteiden hyödyntämistä yrityksissä ja yhteisöissä eri toiminnoissa selvitetään.  
 
Seutukunnassa on tehty pitkään työtä bioenergian ja laajemmin uusiutuvan energian tuottamisessa 
ja hyödyntämisessä. Myös vuonna 2023 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. Hankkeilla on moniulotteiset vaikutukset seutu-
kunnan kuntiin mm. talousvaikutuksen takia. Seutukunnan kehittämiskeskus on käynnistänyt tuu-
lienergiaklusterin selvityshankkeen, jossa kartoitetaan tuulienergia elinkaaren kotimaisuusastetta ja 
selvitetään mahdollisuuksia lisätä paikallisen ja kotimaisen yritystoiminnan osuutta kokonaiskluste-
rissa.  
 
 

3.2 HANKETOIMINTA 
 
Vuoden 2023 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. Haetaan jatkoaikaa koko vuodelle 1.1.-31.12.2023 
 Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 165 100 €, yksityinen rahoitus  

18 345 €, yhteensä 183 445 € 
 Projektipäällikkö Veli Hyttinen (sivutoiminen) 
 Koulutushanke, jossa maatiloille luodaan valmius ja osaaminen kannattavaan avomaan 

vihannestuotantoon. Merkittävänä asiakkaana toimii pyhäntäläinen elintarviketeolli-
suus. Hankkeen toteutus viivästynyt, koska sopivaa projektin vetäjää ei helposti löyty-
nyt ja myös korona on viivästyttänyt. Nyt hanke päässyt vauhtiin ja useita viljelijöitä 
koeviljelee eri kasvilajeja.  

 
2. NUORISTA TUOTANNOLLISIA YRITTÄJIÄ i4.0 AIKAKAUDELLA 

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus /ESR 
 Toteutusaika 01.04.2020 - 31.08.2023. 
 Hankkeen kustannusarvio on 581 778 €, josta ESR-rahoitus 465 423 €, kuntien rahoitus-

osuus 75 480 € ja muu julkinen rahoitus 40 875 €.  Seutukunnan osuuden kustannusar-
vio on 94 350 €, josta ESR-rahoitus 75 480 € ja kuntayhtymän rahoitus 18870 €. 

 Päähallinnoija Centria, yhteistyöhanke Nivala-Haapajärven stk, Raahe ja Ytek sekä Haa-
paveden-Siikalatvan stk. 

 40 % yrittäjyysasiantuntija Soila Nyman. 
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 Kartoitetaan toimivien yritysten tarpeita uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytä-
miseksi nuorille. Toisaalta kartoitetaan seudun tai seudulta kotoisin olevat alle 30-
vuotiaat nuoret, jotka olisivat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Saatetaan heitä matkaan 
yrittäjyyteen erilaisin koulutuksin. Tuotetaan koulutuksia ja perehtymismahdollisuuksia 
uusiin tuotantoteknologioihin.  

 
3. TYÖPAJATOIMINNAN JA SOSIAALISEN OSALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE (TYSO) 

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus /ESR 
 Toteutusaika 1.8.2020-31.8.2023 
 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 oh-

jauksen tuottamiseksi työpajatoiminnassa, tavoitteena laadukkaammat, kiinnostavam-
mat ja asiakaslähtöisemmät työpajapalvelut 

 
4. INNOVAATIOILLA TUOTTAVUUTTA VILJELYYN: MAAPERÄN JA KASVUN ANALYSOINTITYÖKA-

LUJEN KEHITTÄMINEN 
 Rahoitus POPELY:n maaseutuosastolta 85 533 €. 
 Toteutusaika 1.1.2021-31.12.2022. Haettu jatkoaikaa 1.1.-31.12.2023. 
 Maatilatalouden yritysryhmähanke, jossa Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 

toimii hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Hallintokustannusten kattamiseen hankeha-
kemukseen on sisällytetty 24 % flat rate sekä seutuhenkilöstön palkkakuluja. Seutukun-
nalta ei tule rahoitusosuutta hankkeeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 
114 044 €. 

 Mukana kolme yritystä. Seutukunnan alueelta ydinyrityksenä on Siikalatvalla toimiva 
Mikan Farms Oy.  

 Vastuuhenkilö seutukunnassa Tarja Bäckman 
 

5. YRITYKSET EDELLÄ – seutukunnan yrityspalveluiden kehittämishanke 
 Hankkeeseen saatu Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoitusta 160 230 €. 
 Toteutusaika 1.6.2021-31.5.2023. Haettu jatkoaikaa 30.9.2023 saakka.  
 Hankkeen tehtävänä on kehittää seutukunnan yhteiset yrityspalvelut yrityshautomo-

muotoisesti. Suunnittelu sisältää tarjottavien palveluiden tuotteistamisen, kuntien mak-
superusteet sekä yhteistyökäytännöt kuntien elinkeinovastaavien kanssa. 

 Seutukunnan rahoitusosuus 40 000 € hankkeen koko toteutusaikana. 
 Projektipäällikkö Pasi Anttila, omistajanvaihdospalveluissa Tuija Sorvala (20 %) 

 
6. OSATA - muuttuvan työelämän OSAamisTArpeet 

 Hankkeeseen haetaan rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta/ESR 
 Suunniteltu toteutus 1.1.2023-31.12.2025 
 Päähakija Nivala-Haapajärven seutukunta NIHAK ry. HSSK osatoteuttaja.  
 Hankehakemus on jätetty ESR+-rahoitukseen. Rahoituspäätöstä tai ennakkotietoa siitä 

ei vielä ole saatu.  
 Kuntayhtymän rahoitus vuonna 2023-2025 16 640 € €/vuosi.   
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 Tavoitteena on yritysten osaamistason nostaminen digitaalisessa viestinnässä ja tuo-
tannollisten yritysten toiminnanohjauksessa. Palvelualoilla on tavoitteena nostaa 
osaamistasoa sähköisessä kaupankäynnissä. Hanke toteutetaan koulutus-, ohjaus-, 
neuvonta-, ja asiantuntijapalvelua käyttäen. 

 
7. Tilke-hanke 

 Hanke on saanut rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen REACT/ESR-
rahoituksesta.  

 Toteutusaika 3.1.2022-31.8.2023 
 Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia tukipalveluja alueen työttömille, 

työllisyyspalvelujen asiakkaille ja työttömyysuhan alaisille. 
 Hankkeessa projektipäällikkönä Annamari Selkäinaho ja ohjaajina Anne Siirtola sekä Ka-

ti Veskoniemi.  
 Hankkeen kokonaiskustannusarvio 382 883 €, josta 76 576 € seutukunnan omarahoitus 

koko hankeaikana.   
 

8.    Uudistuva ja hyvinvoiva maasetutu: yritysten kasvun mahdollistaminen 
 Rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liitolta AKKE-määrärahasta 55 747 €. 
 Toteutusaika 1.3. – 31.12.2022. Haetaan jatkoaikaa 31.3.2023 saakka.  
 Hankkeen tehtävänä on kartoittaa yritys- ja kuntalähtöisesti koulutus- ja osaamisvajeet, 

joita seutukunnassa on. Kartoitusta tehdään myös kuntalaisten kouluttautumistarpeita. 
Kyseessä on esiselvityshanke, jonka tuloksena toteutetaan myöhemmin ilmenneiden 
tarpeiden mukaisia koulutustoimenpiteitä tai hankkeita. 

 Seutukunnan rahoitusosuus 23 891 € hankkeen koko toteutusaikana.  
 Projektipäällikkö Timo Kähkönen 

 
9.    Alueellinen tuulienergiaklusteri 

 Rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liitolta AIKO-määrärahasta 40 521 € 
 Toteutusaika 1.10.2022 – 31.5.2023 
 Pohjois-Pohjanmaalla potentiaalisia tuulivoima-alueita tulevaisuudessa on eniten Haa-

paveden-Siikalatvan seutukunnan kolmen kunnan alueella. Suomen tuulivoiman kehi-
tyskaaren aikana tuulivoimaloiden rakentamisen, huollon ja ylläpidon sekä tukipalvelui-
den kotimaisuusaste on painunut huolestuttavan alas. Tässä hankkeessa selvitetään 
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan muodostamalla pilottialueella keinoja tuulivoi-
maan liittyvän yritystoiminnan kotimaisuusasteen nostamiseen. Kyseessä on esiselvi-
tyshanke.  

 Seutukunnan rahoitusosuus 17 367 € hankkeen koko toteutusaikana. 
 Vastuuhenkilö Tarja Bäckman 

 
10. Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa 

 Rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liitolta AIKO-määrärahasta 41 263 € 
 Toteutusaika 1.11.2022 – 31.7.2023 
 Hankkeessa luodaan tiekartta seutukunnan pito- ja vetovoiman kehittämiseksi. Erityi-

sesti katsantokannassa on, miten tulevalla Oikeudenmukaisen siirtymän JTF-
rahoituksella voidaan kehittää seutukuntaamme. Tiekartta rakennetaan suunnittele-
malla alueen akuuttien ja tulevien kehittämistarpeiden ratkaiseminen, yhteistyökump-
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panien kokoaminen ja rahoituskanavien etsiminen koskien niin yritystoimintaa, koulu-
tusta ja osaamisresursseja kuin infran luomistakin.  

 Kehittämisaktivaattori Tiina Mattila 
 Seutukunnan rahoitusosuus 17 684 € hankkeen koko toteutusaikana.  

 
11. ÄlyPilot- Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla 

 Rahoitus myönnettänee Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoituksesta 
 Toteutusaika 1.1.2023 – 31.12.2025 
 HSSK on osatoteuttajana hankkeessa, jossa Centria on päähakijana. Muita osatoteutta-

jia ovat Sievin Teollisuuspuisto Oy ja NIHAK. 
 ÄlyPilot-hankkeen päätavoitteena on tunnistaa tarvelähtöisesti miehittämättömien jär-

jestelmien käyttötapauksia maa- ja metsätalouden, sekä teollisuuden tarpeisiin. Hank-
keessa selvitetään sekä yhteiskehitetään ratkaisuja toimijoiden kanssa sekä pilotoidaan 
ratkaisuja.  

 Hankkeeseen palkataan asiantuntija 50 % työpanoksella.  
 Hankkeen kustannusarvio Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan osalta on 84 551 €, jos-

ta 34 455 € on seutukunnan rahoitusosuus hankkeen koko toteutusaikana (11 825 €/v).  
 

12. Suoraan töihin – Ulkomaalaisten työntekijöiden keskitetyt palvelut (SOMPA) 
 Rahoitus myönnettänee ELY-keskuksen ESR +-määrärahoista 
 Toteutusaika 1.1.2023 – 31.12.2025 
 Ryhmähanke, jossa päähakijana Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja osato-

teuttajana Haapaveden opisto. Oulaisten kaupunki on mukana hankkeessa.  
 Hankkeen tehtävänä on helpottaa työvoima- ja osaajapulaa tuomalla työantajien tar-

peiden mukaista työvoimaa ulkomailta, etenkin Itä-Euroopasta ja auttamalla maahan-
muuttajien maahantuloa sekä alkua työelämässä ja Suomessa.   

 Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, sekä 50 % työajalla koordinaattori ja 2 paik-
kakuntakohtaista mentoria.  

 Hankkeen kokonaiskustannusarvio seutukunnan osalta on 424 145 €, josta seutukun-
nan omarahoitusosuus on 84 830 € (28 276 €/v).  

 
 
OSAKKUUSHANKKEET 
 

13. ViVa- Vihreä Vastuullisuus mikroyrityksissä 
 Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti 
 Toteutusaika 1.9.2021 - 31.8.2023 
 Hankkeessa toteutetaan mikroyritysten yritysvastuullisuusosaamisen valmennus, jolla 

parannetaan yrittäjien kykyä vastata tulevaisuudessa toimintaympäristön muutoksiin 
sekä asiakkaiden vaatimuksiin.  

 Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus osallistuu hankkeeseen 2500 
€/v rahoitusosuudella, yht. 5000 €.  

 Ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Bäckman 
 

14.   R4H2 – REACTIONS FOR HYDROGEN 
 Hankkeen päätoteuttaja on Raahen seudun kehitys 
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 Toteutusaika 1.9.2021 - 30.06.2023 
 Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto REACT / EAKR 
 Hankkeen tavoitteena on kehittää ja laatia tiekartta vetytalouteen siirtymiseksi Pohjois-

Pohjanmaan alueella. 
 Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus osallistuu hankkeeseen 2000 

€/v rahoitusosuudella, yht. 4000 €.  
 Ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Bäckman 

 
15. THINK BIG 

 Hankkeen päätoteuttaja on NIHAK ry. 
 Rahoitus myönnetty Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksesta.  
 Toteutusaika on 1.10.2019-31.12.2022. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuoden 2023 puo-

lelle.  
 Hankkeessa tunnistetaan ja aktivoidaan kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia 

toiminta-alueen yrityksissä.  
 HSSK seutukunnan rahoitusosuus 6000 €/ v kolmen vuoden aikana. 
 Ohjausryhmässä Tarja Bäckman 

 
16. OULU SOUTH GOES GLOBAL 

 Raahen seudun kehitys päähakijana. 
 Rahoitus myönnetty Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksesta.  
 Toteutusaika 1.1.2020-31.12.2022. Jatkoaikaa haetaan 30.6.2023 saakka.  
 Toteutusalueena Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan 

seutukunnat 
 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. 

 Hankkeen kustannusarvio 623 064 €, seutukunnan rahoitusosuus 3115 €/vuosi vuosina 
2020-2022 eli yhteensä 9345 € 

 Ohjausryhmässä Tarja Bäckman 
 

17. SÄLLI- Sähköisen liikenteen lisääminen 
 JEDU:n, Centrian ja Oulun yliopiston yhteishanke 
 Rahoitus myönnetty Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksesta.  
 Toteutusaika 1.1.2023-31.12.2024.   
 Hankkeen aikana pilotoidaan ja kokeillaan sähkökäyttöisten hyötyajoneuvo-

jen soveltuvuutta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeella rahoite-
taan JEDU:lle koulutusinfra sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen kuljettaja-, korjaus- ja 
huoltokoulutukseen. 

 Hankkeen kustannusarvio 900 000 €, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitus-
osuus 12 250 € koko hankeaikana. 

 
18. Älykkäät koneet ja järjestelmät - investointihanke 

 Centrian päätoteuttama hanke. 
 Rahoitus myönnetty Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksesta.  
 Toteutusaika 1.1.2023-31.12.2024.   
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 Hankitaan Centrialle Oulun Eteläisen alueen kehittämistarpeita vastaavaa tutkimuslait-
teistoa ja suoritetaan niiden käyttöönotto. Tavoitteena älykkäiden, monipuolisten tuo-
tanto- ja robotiikkaympäristöjen kehittäminen. Hankittavat laitteet liittyvät robotiik-
kaan, pelikehitykseen, droneihin ja langattomaan tiedonsiirtoon.  

  Hankkeen kustannusarvio 480 000 €, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitus-
osuus 4 579 € koko hankeaikana. 

 
19. HEMIC- Heavy Metal Industry Cluster and Research Park 

 Centria, JEDU ja Ylivieskan kaupunki toteuttajina.  
 Rahoitus myönnetty Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksesta.  
 Toteutusaika 1.1.2023-31.12.2024.   
 Hankitaan metalliteollisuuteen soveltuva robotisoitu kehitysympäristö, joka sisältää te-

ollisuusrobotin servoradalla ja hitsauslaitteistolla ja yhteistyörobotin hitsauslaitteistolla. 
Suoritetaan pilotoinnit, offline-ohjelmointi, käytännön demonstraatiot. Siirrettävällä yk-
siköllä voidaan harjoitella piensarjatuotantoa ja tehdä kokeiluja yrityksissä. 

 Hankkeen kustannusarvio 760 000 €, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitus-
osuus 5 799 € koko hankeaikana. 
 

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi seutukunnan kehittämiskeskuksessa ovat valmistelussa seuraa-
vat hankkeet, mikäli ne saavat rahoituksen: 
 

- Siikajoen vesistökoordinaattori 
o Kolmivuotinen hanke, jossa palkataan jokivarren kuntien ja ELY:n rahoituksella vesis-

tökehittämisen asiantuntija suunnittelemaan Siikajoen vesistöalueen parantamista ja 
siihen liittyvää hankkeistusta. Kokonaiskustannusarvio 90 000 €/v.  

- Siikajoen yläosan koskien kunnostus 
o Vuosi kerrallaan etenevä hanke, johon haettu kansallista rahoitusta Lapin ELY:ltä. Tar-

vittavan 50 % omarahoitusosuuden hankkiminen työn alla. 
- Kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa: mineraalitalous turvetuotannon korvaajana 

o Hanke, jossa tuetaan Siikalatvan Rantsilassa olevan grafiittimineraaliesiintymän koepo-
rauksia tiedottamalla hankkeesta ja tekemällä taustaselvityksiä mahdollisen tulevan 
kaivoksen aluevaikutuksista. Siikalatvan kunta vastaa kokonaan hankkeen kuntara-
hoituksesta.  

 
 
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.   
 

Tavoitteena on, että seutukunnalla on vuoden 2023 aikana kaksi käynnissä olevaa hanketta, joihin 
liittyy kansainvälistymisosio. Suunnittelukauden aikana 2023-2025 käynnistetään yksi useampivuoti-
nen kv. hankerahoituksella rahoitettu hanke.  
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3.3 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, jonka käyttöönottoa ja toimivuutta viimeistel-
lään v. 2023.  
 
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 2023 kuluessa. Kuntayhtymällä on käytössä Facebook-sivut ja In-
stagram-tili.  
 

3.4 TOIMINNAN TULOSMITTARIT V. 2023 
 
Tavoitteena on, että vuonna 2023 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.  
 
Aiempana tekstissä mittareina käytettäviä tavoitteita on merkitty alleviivauksin.  
 

3.5 RISKIEN HALLINTA 
 

Seudullisen kehittämisorganisaation toiminnan suurimmat riskit liittyvät hankerahoitukseen. Riski 
liittyy rahoituksen saatavuuteen; missä määrin rahoitusta kulloinkin on haettavissa ja pystyykö kehit-
tämiskeskus laatimaan hakemuksia, jotka rahoitetaan. Tällä hetkellä tiedetään, että vuoteen 2027 
saakka EU:n rakennerahastojen ja maaseuturahoituksen taso säilyy hyvällä tasolla ja rahoitusta on 
saatavissa. Organisaation osaamiseen panostamisella varmistetaan, että seutu saa rahoitusta käyt-
töönsä. Ensi vuotta ajatellen jo haettujen ja rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden määrä on niin 
iso, että se sitoo valtaosaltaan seutukunnan kuntarahoituksen jo olemassa olevaan hankekantaan. 
Ensi vuonna käytettävissä olevan poikkeuksellisen suuren JTF-rahoituksen hyödyntäminen ja uusien 
hankkeiden perustaminen syönee siten seutukunnan peruspääomaksi muodostunutta aikaisempien 
vuosien ylijäämää. Tästä on seutuhallituksessa jo keskusteltu.  

Jäsenkuntien kuntarahoitus seutukunnalle on pysynyt vuodesta 2020 lähtien samalla tasolla tai las-
kenut, kun otetaan huomioon yritysasiamiehen tehtävään korvamerkityn rahoituksen poistuminen 
seutukunnalta. Näin ollen kehittämiskeskuksen toiminnan volyymi inflaatio huomioon ottaen supis-
tuu vähitellen.  
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Seutukunnan henkilöstöstä kolme henkilöä on palkattu toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin. 
Kaikilla muilla on määräaikainen työsopimus, jonka pituus riippuu hankkeen rahoituspäätöksestä. 
Osaavan työvoiman saatavuus etenkin osa-aikaisiin hanketehtäviin on viime vuosina vaikeutunut ja 
jatkossakin työvoimasta käydään kovaa kilpailua. Hyvän työnantajamielikuvan ylläpitäminen auttaa 
osaavan henkilökunnan rekrytoimisessa.  

Suurin yksittäinen hankehallinnoinnin riski on maksatusprosessin aikatauluissa pysyminen. Jos vii-
meinen maksatushakemus myöhästyy viimeisestä mahdollisesta päivämäärästään, kaikki maksatuk-
seen kuuluva tuki jää saamatta. Myös kaikkien rahoitusosuuksien, etenkin yksityisrahoituksen, toteu-
tumisesta on huolehdittava samasta syystä. Hankkeiden pitää sisällöllisesti noudattaa hankesuunni-
telmaa, jolloin kustannuksetkin ovat tukikelpoisia. Tämän seurannassa hankkeiden vetäjillä ja ohjaus-
ryhmillä on suuri vastuu.  
 
Tietojärjestelmiin liittyviä riskejä on vähennetty ulkoistamalla kirjanpito ja tietotekniset palvelut. 
Kaikki oleellinen tieto on pilvipalveluissa ja fyysisten toimitilojen ulkopuolella. Paperisia dokumentte-
ja on edelleen käytössä jossain määrin. Niihin liittyy katoamisen tai tuhoutumisen riski. Uusissa toimi-
tiloissa on nyt riittävän tilavat, asianmukaiset, paloturvalliset arkistotilat, jotka mahdollistavat asiakir-
jojen säilyttämisen säädösten edellyttämällä tavalla.  
 
Kuntayhtymän likviditeetti muodostuu luotollisista pankkitileistä ja aikaisempien tilikausien voitoista, 
jotka jäsenkunnat ovat lainana jättäneet seutukunnan käyttöön. Hanketoiminnassa kustannukset 
syntyvät ensin ja ne haetaan rahoittajilta maksuun jälkikäteen. Aikaisemmin rahoituskausien vaihtu-
essa on tapahtunut pitkiäkin viiveitä maksatusten käynnistymisessä ja tähän liittyy likviditeettiriski. 
Olemme jälleen ohjelmakausien taitekohdassa. Ainakin maaseuturahoituksen osalta ensi vuonna 
uhkana on maksatusten käsittelyaikojen venyminen, koska päättyviä hankkeita on paljon koko maa-
kunnassa.  
 
Seutukunnalla on irtaimistovakuutus ja vastuuvakuutus. Työntekijöillä on työhön kuuluvien matkojen 
tapaturmavakuutus. 

 
 

4 TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2025 
 

4.1 YLEISPERUSTELUT 
 
Seutukunnan budjetti muodostuu hallinto- ja hankeosista. Hallinnon kulut rahoitetaan jäsenkuntien 
kuntarahoituksella. Selvästi hankkeista aiheutuvat hallinnon kulut vyörytetään hankkeiden kuluksi 
esim. tosite- tai työtuntiperusteisesti. Jokaisen hankkeen budjetin toteutumista seurataan kirjanpi-
dossa erikseen. Nykyisin hankkeissa käytössä oleva ns. flat rate lasketaan prosenttiosuutena palkka-
kustannuksista ja sen tulee kattaa hankkeesta hallinnoijalle aiheutuvat hallinnon kulut, tapahtumaku-
lut, työntekijöiden koulutukset ja joissain tapauksissa myös matkakulut. Alkavalla uudella ohjelma-
kaudella flat rate kasvaa kattamaan myös hankkeiden ostopalvelut ja kaikki matkakulut. Flat rate 
helpottaa hankkeiden hallinnointia, mutta vaikeuttaa koko organisaation talouden seurantaa, koska 
sinne vyörytettävien kustannusten osuus vaihtelee. Flat raten riittävyyttä seurataan hankekohtaises-
ti.  
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Hankerahoituksella katetaan hankkeiden menot. Myös mahdollisia muiden osapuolten osallistumis-
maksuja hankkeisiin käytetään hankkeiden kulujen kattamiseen, samoin yksityisrahoitusta.  
 

4.2 TALOUSARVIOASETELMA PERUSTELUINEEN VUODELLE 2023 (JA SITOVUUSTASO) 
 
 
KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
Käyttötalousosassa sitovuustaso on tulosaluetaso, joka muodostuu toimielinten tuloista ja menoista. 
Tulosalueita ovat hallinto ja hanketoiminta. Erityisesti on huomattava, että hallinto tarkoittaa kehit-
tämiskeskuksen toimintaa kokonaisuutena pois lukien projektit eikä esimerkiksi pelkästään ke-
hittämiskeskuksen hallintoa. 
 
Kuntayhtymän rahoituksessa ovat keskeisessä asemassa peruskunnat ja niiltä saatava rahoitus sekä 
maakunnan liitolta ja ELY-keskukselta saatavat avustukset kehittämiskeskuksen asettamien projek-
tien toimintaan.  
 
Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on ollut, että kuntien yleinen jäsenmaksuosuus koko-
naistulona säilyy seutuhallituksen päätöksen mukaisesti v. 2023 edellisen vuoden tasolla. Budjetoin-
nissa on käytetty 30.9.2022 asukaslukuja, tilinpäätöksessä käytetään 1.1.2023 asukaslukuja.  
 
Alla olevassa taulukossa on arvioitu kuntakohtaiset maksuosuudet vuonna 2023. Summat tarkiste-
taan vuoden 2023 aikana vastaamaan 1.1.2023 asukaslukuja.  
 
 asukasluku 

30.9.2022 
 yleinen jäsenkuntaosuus v. 2023 v. 2022 

Haapavesi 6594  138 572,64 138 234,38 
Pyhäntä 1644  34 548,59 34 088,34 
Siikalatva 5065  106 440,77 107 239,28 
yhteensä 13303  279 562,00 279 562,00 
 
Hankkeiden rahoituksessa noudatetaan edelleen periaatetta, jonka mukaan hankkeet rahoitetaan 
seutukunnan budjetista, kun ne kohdistuvat koko seutukunnan alueelle tai merkittävään osaan siitä. 
Muissa tapauksissa kuntarahoituksesta 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. 
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TULOSLASKELMA OSA 
 
Tuloslaskelma on ulkoinen tuloslaskelma sisältäen suunnitteluvuodet. Toiminnan laajuudelle sel-
keimmin rajat asettaa kuntarahoituksen suuruus. Hankkeiden tukiprosentti voi myös vaihdella ja 
siten vaikuttaa hankesalkkuun mahtuvien hankkeiden määrään. 
 
RAHOITUSOSA 
 
Tuloslaskelman osoittama vuosikate on 0, joten rahoituslaskelmassa ei ole lukuja. Kuntayhtymän 
rahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuusennakoihin ja projektirahoituksen tuottoihin. 
 
Maksuvalmiutta hoidetaan tarvittaessa luotollisen shekkitilin avulla. Samoin kuntayhtymän taseessa 
on kuntayhtymän velaksi merkitty kumulatiivisesti aikaisempien vuosin kulujen vähemmyys menoihin 
verrattuna. Myös tämä vahvistaa maksuvalmiutta. 
 
 

4.3 TALOUSARVIOTAULUKOT VUODELLE 2023 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2025 
 
TULOSLASKELMA KOKO KUNTAYHTYMÄ 
            
Haapaveden-Siikalatvan seudun ky
TULOSLASKELMA KUNTAYHTYMÄ TP2021 TA2022 TA2023 Muutos% TA2024 TA2025
  TOIMINTATUOTOT
    Myyntituotot 343 995,16 280 000 289 368 3,3
    Tuet ja avustukset 600 794,23 1 149 739 585 659 -49,1
    Muut toimintatuotot 44 810,28 47 000 21 400 -54,5
    TOIMINTATUOTOT yhteensä 989 599,67 1 476 739 896 427 -39,3 897 000 897 000
  TOIMINTAKULUT
    Henkilöstökulut
       Palkat ja palkkiot -539 505,42 -737 500 -555 400 -24,7
       Eläkekulut -92 664,47 -135 092 -103 000 -23,8
       Muut henkilösivukulut -13 151,35 -31 236 -19 300 -38,2
    Palveluiden ostot -304 388,38 -532 063 -176 365 -66,9
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 679,35 -12 900 -12 850 -0,4
    Vuokrat -21 747,31 -24 800 -26 400 6,5
    Muut toimintakulut -1 119,69 -1 200 -1 262 5,2
    TOIMINTAKULUT yhteensä -988 255,97 -1 474 791 -894 577 -39,3 -895 000 -895 000
TOIMINTAKATE 1 343,70 1 948 1 850 2 000 2 000
    Rahoitustuotot ja -kulut
        Muut rahoitustuotot 4,28
        Korkokulut 0 -400 -150 -62,5
        Muut rahoituskulut -1 347,98 -1 548 -1 700 9,8 -2 000 -2 000
VUOSIKATE 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0 0 0  
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RAHOITUSLASKELMA 
 
Haapaveden-Siikalatvan seudun ky
RAHOITUSLASKELMA TP2021 TA2022 TA2023 Muutos% TA2024 TA2025
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
    Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien 
muutokset
    Saamisten muutos 122 805,35
    Korottomien velkojen muutokset -171 915,85
Rahoituksen rahavirta -49 110,53

Rahavarojen muutos -49 110,53 1 948 1 850 -5,0 2 000 2 000

Rahavarojen muutos
    Rahavarat 31.12. 200 635,36
    Rahavarat 1.1. 249 745,89
Rahavarojen muutos 49 110,53  
 
 
 
KÄYTTÖTALOUSTAULUKOT 
 
 

Haapaveden-Siikalatvan seudun ky

KÄYTTÖTALOUS HALLINTO TP2021 TA2022 TA2023
Muutos

%
TA2024 TA2025

  TOIMINTATUOTOT
    Myyntituotot 298 341,01 280 000 279 562
    Tuet ja avustukset 1 400,00
    Muut toimintatuotot 0,00 1 400
    TOIMINTATUOTOT yhteensä 299 741,01 280 000 280 962 280 000 280 000
  TOIMINTAKULUT
    Henkilöstökulut
       Palkat ja palkkiot -121 073,40 -161 800 -114 400 -29
       Eläkekulut -21 964,24 -27 592 -23 000 -17
       Muut henkilösivukulut -2 677,81 -5 650 -4 100 -27
    Palveluiden ostot -83 255,72 -58 350 -49 950 -14
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 148,03 -6 200 -5 100 -18
    Vuokrat -10 766,75 -10 800 -13 600 26
    Muut toimintakulut -1 090,36 -600 -662 10

    TOIMINTAKULUT yhteensä -252 976,31 -270 992 -210 812 -22 -211 000 -211 000
TOIMINTAKATE 46 764,70 9 008 70 150 69 000 69 000  
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Haapaveden-Siikalatvan seudun ky

KÄYTTÖTALOUS HANKKEET TP2021 TA2022 TA2023 Muutos% TA2024 TA2025
  TOIMINTATUOTOT
    Myyntituotot 45 654,15 9 806
    Tuet ja avustukset 600 794,23 1 149 739 585 659
    Muut toimintatuotot 46 651,28 47 000 20 000
    TOIMINTATUOTOT yhteensä 693 099,66 1 196 739 615 465 -49 615 000 615 000
  TOIMINTAKULUT
    Henkilöstökulut
       Palkat ja palkkiot -418 432,02 -575 700 -441 000 -23
       Eläkekulut -70 700,23 -108 086 -80 000 -26
       Muut henkilösivukulut -10 473,54 -25 000 -15 200 -39
    Palveluiden ostot -224 132,66 -473 713 -126 415 -73
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 531,32 -6 700 -7 750 16
    Vuokrat -10 980,56 -14 000 -12 800 -9
    Muut toimintakulut -29,33 -600 -600 0
    TOIMINTAKULUT yhteensä -738 279,66 -1 203 799 -683 765 -43 -684 000 -684 000
TOIMINTAKATE -45 180,00 -7 060 -68 300 -69 000 -69 000  

 
 
Haapaveden-Siikalatvan seudun ky

KÄYTTÖTALOUS KUNTAYHTYMÄ TP2021 TA2022 TA2023 Muutos% TA2024 TA2025
  TOIMINTATUOTOT
    Myyntituotot 343 995,16 280000 289 368 3,3
    Tuet ja avustukset 600 794,23 1149739 585 659 -49,1
    Muut toimintatuotot 44 810,28 47000 21 400 -54,5
    TOIMINTATUOTOT yhteensä 989 599,67 1476739 896 427 -39,3 897 000 897 000
  TOIMINTAKULUT
    Henkilöstökulut
       Palkat ja palkkiot -539 505,42 -737500 -555 400 -24,7
       Eläkekulut -92 664,47 -135092 -103 000 -23,8
       Muut henkilösivukulut -13 151,35 -31236 -19 300 -38,2
    Palveluiden ostot -304 388,38 -532063 -176 365 -66,9
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 679,35 -12900 -12 850 -0,4
    Vuokrat -21 747,31 -24800 -26 400 6,5
    Muut toimintakulut -1 119,69 -1200 -1 262 5,2
    TOIMINTAKULUT yhteensä -988 255,97 -1474791 -894 577 -39,3 -895 000 -895 000
TOIMINTAKATE 1 343,70 1948 1 850 2000 2000  

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/3643d148-6838-45b0-8f79-08d49a2f856f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 55 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 55 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 55 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 55 sider før denne siden Dette dokument indeholder 55 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/3643d148-6838-45b0-8f79-08d49a2f856f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-12-02T17:54:45+0000
	Visma Solutions Oy 25d53b2c00c0c82f38fd606800a82e8f27d26f61


		2022-12-03T06:13:30+0000
	Visma Solutions Oy 4a5f2c00ae0394692d5e590e3bfa520687019efb


		2022-12-05T12:11:32+0000
	Visma Solutions Oy b263de376e57088b9ab40d6459846303dd444343


		2022-12-07T06:21:21+0000
	Visma Solutions Oy a101636f37f18e337c43a5075d74c16192b94428




