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Raahen seutukunnan yrityskanta

• Yrityksiä noin 2300
• Mikroyrityksiä (1-9) yhteensä noin 95%
• Pk-yrityksiä 10-49 noin 4%
• Liikevaihto alle 200 t€ noin 83%, alle 400 t€ noin 89%, alle 1 M€ noin 94%
• Tuontia ja vientiä harjoittavia noin 4%

• Yksityisiä elinkeinonharjoittajia noin 66%
• Osakeyhtiöitä noin 24%
• Kommandiittiyhtiöitä noin 8%
• Avoimia yhtiöitä noin 3%
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Elinkeinorakenne sukupuolen mukaan 
Raahen seutukunnassa 2018
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Työttömyysasteen kehitys Pohjois-
Pohjanmaalla seutukunnittain
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Työttömyysasteen kehitys P-Pohjanmaan seutukunnissa 8/2019-8/2021 (Lähde: Työllisyyskatsaus)

Oulu Oulunkaari Raahe Haapavesi-Siikalatva Nivala-Haapajärvi Ylivieska Koillismaa Pohjois-Pohjanmaa



Raahen seudun kuntakokeilu

• Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat sekä Raahen kaupunki
• Toiminnassa mukana olevat seudulliset organisaatiot

• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Raahen seudun kehitys
• Paikalliset koulutuksenjärjestäjät
• Paikalliset työnantajat



Työnhakijamäärän kehitys



Palveluissa olevat



Koulutuksessa olevat



Työttömät työnhakijat ja lomautetut



Työssä ilman palkkatukea



Palkkatuetussa työssä



Valtakunnallisessa vertailussa 31.7.2021

1. Kokonaisasiakastyytyväisyydessä
2. ”suosittelisitko vastaavassa tilanteessa olevalle kaverille”
3. Aktivointiasteessa



Haasteita

• Pitkäaikaistyöttömyys on kaksinkertaistunut viimeisen vajaan kahden 
vuoden aikana

• Kelan kuntien työmarkkinatukimaksuosuudet kasvussa
• Mukana mm. ”yrittäjien koronatuki”

• Kahden työ- ja toimintakulttuurin yhteensovittaminen ei ole ollut 
ongelmatonta

• Pieni kokeilu, särkymävara pieni
• Käytännön työhyvinvointia heikentäneitä tekijöitä pyritty kampittamaan (mm. 

uudet tilat, omat lisärekrytoinnit…)
• Oppia on tullut jokaiselle

• Aina tulee ylläreitä ja muutoksia, joihin pitää pystyä reagoimaan



Ajatuksia vuoteen 2024

• TE2024; Raahen seudun työvoimapohja ei riitä palveluiden 
järjestämiseen

• Millä kokoonpanolla jatketaan?

• Kuntien ”kannustimet”; porkkanaakin voisi kokeilla?
• Palveluiden rahoitus mietityttää kuntatasolla
• Alueet ovat erilaisia

• Miten turvataan yhdenvertainen palveluiden saatavuus ja laatu jatkossa?



Kiitoksia!

Antti Vainiokangas
044 439 3300

antti.vainiokangas@raahe.fi
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