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HANKKEEN ORGANISAATIO
Hanketta rahoittivat 

Pohjois-Pohjanmaan liitto

sekä

Raahen seutukunnan kunnat
Ylivieskan entisen seutukunnan kunnat
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kunnat 
ja kuntien kehittämisorganisaatiot

Verkostoyhteistyökumppaneina (ei rahoitusta) mukana olivat: 
- Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti 
- Koulutuskeskus Brahe
- Nouseva Rannikkoseutu ry 
- Centria-ammattikorkeakoulu Oy 
- Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU
- Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Hanketta hallinnoi Raahen seudun kehitys.
Hankkeen vastuullinen johtaja: Pasi Pitkänen, pasi.pitkanen@raahe.fi
Hankkeen yhteyshenkilö: Mari Rannisto
Hankkeen kirjanpitäjä: Mia Kastelli, mia.kastelli@raahe.fi



HANKKEEN TAUSTA JA TARVE
Hakemusteksti:

Julkisen ja yksityisen sektorin kehittämistoiminta tapahtuu pääsääntöisesti hankemuotoisena, ja se 
rahoitetaan pääosin ansallisesti ja alueellisesti kanavoidun EU-ohjelmarahoituksen kautta.

Pitkän aikavälin trendi Suomessa on se, että kansallisesti kanavoitu EU-rahoitus vähenee ja 
suoraan EU:sta haettavan rahoituksen painoarvo sekä merkitys kasvaa.

Kansainvälinen hanketoiminta ja kansainvälisten hankerahoitusten hyödyntäminen vaatii 
valmisteluresursseja. Alueen toimijat ovat kansainvälisen hanketoiminnan valmisteluresurssien 
näkökulmasta varsin pieniä. Alueen toimijat ovat myös kv-hankkeisiin osallistumisen ja kehittämisen 
näkökulmasta varsin pieniä. 

Yhteistyön merkittävä tiivistäminen ja yhteinen koordinaatio kansainvälisessä hanketoiminnassa 
olisi loogista ja järkevää. Tällä hetkellä toimijoilla ei ole mahdollisuutta normaalien resurssien 
puitteissa kartoittaa valmiutta ja halukkuutta yhteisen kansainvälisen hankevalmistelun ja -
koordinaation käynnistämiseen. Asian selvittämiseen tarvitaan erillinen kartoitushanke. 

Hanke tukee erinomaisesti maakuntaohjelman keskeisiä teemoja ja arvoja: 
- Menestyvä yritystoiminta ja kansainvälinen kilpailukyky 

yritystoiminnan kehittäminen 
elinkeinoelämää uudistava innovaatiojärjestelmä 
osaaminen

- Kumppanuus: luottamus, sitoutuminen, yhdessä tekeminen 
- Rohkeus



•

HANKKEEN TYÖPAKETIT:

TP1 Yhteistyöhalukkuus ja toimijoiden tavoitteet 

TP2 Yhteistyömalli

TP3 Potentiaaliset rahoituslähteet ja 
yhteistyöverkostot

TP4 Yritysten ja julkisen sektorin EU-
rahoitustietoisuuden lisääminen ja ”herättely” 

TP5 Hallinto ja viestintä

(Työpakettien toteutukset seuraavissa dioissa.)



TAVOITE JA TULOKSET
Tämän AKKE-hankkeen tavoitteena oli: 

- Kartoittaa hankealueen julkisten ja yksityisten toimijoiden halukkuus käynnistää yhteinen 
EU- ja kansainvälinen hankevalmistelu sekä hankkeiden toteutus. 

- Tehdä esitys, jossa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

o Miten toiminta organisoidaan ja kuinka suuri on taloudellinen kokonaispanostus: 

Kirjoitetaan uusi hankehakemus.
Taloudellinen kokonaispanostus riippuu hankkeen pituudesta, hanketyöntekijöiden 
määrästä ja seutukunnallisen ja yksittäisten kuntien omavastuuosuuden määrästä.

▪ Palkataanko johonkin mukana olevaan organisaatioon henkilö? 
Lähes kaikilla kv-toiminnassa menestyksellisesti mukana olevilla tahoilla on oma 
pysyvästi palkattu kv-koordinaattorinsa. Yhteinen kv-koordinaattori (hankekirjoittaja 
ja kv-yhteyshenkilö) on tulevaisuuden ykköstavoite! Tärkeintä on viestinnän sujuvuus, 
synergiaedut ja yhteistyö. (Ehdotukset raportin lopussa.)

▪ Ostetaanko valmistelu ja koordinaatio alueen ulkopuoliselta taholta? 
Seutukunnissa, kunnissa ja oppilaitoksissa on vahvaa hankekirjoitusosaamista ja paras 
asiantuntijuus hankkeen tarpeista. On syytä käyttää valmisteluun omia resursseja 
mutta osia valmistelusta on mahdollista ulkoistaa.



TAVOITE JA TULOKSET (JATKUU)
o Miten toiminnan kustannukset jaetaan mukana olevien organisaatioiden kesken ja 
miten toimintaa rahoitetaan: 

Ehdotus: seutukunnat rahoittavat hanketta noin 10 000€:n omavastuuosuudella, 
yksittäiset kunnat pienemmällä osuudella.

▪ Koostuvatko kustannukset vain koordinaatiosta vai varataanko yhteiseen 
rahoitukseen jo valmiiksi kv-hankkeiden omarahoitusosuuksia?

Tähän ei tullut selkeitä vastauksia. Ehdotus: keskustelua asiasta.

▪ Pyritäänkö toiminta käynnistämään erillisellä hankerahoituksella vai ns. kovalla 
rahalla? 

Ehdotus: alkuun haetaan hankerahoitusta 2-3 vuodeksi, jonka jälkeen 
tavoitteena on seutukunnallinen, ns. kovalla rahalla rahoitettava pysyvä 
hankekirjoittajan paikka. Työnkuvaan olisi hyvä sisällyttää myös yleinen kv-
koordinaatio, esim. kv-vierailujen järjestäminen sekä paikallisesti että ulkomaille 
tavoitteena verkostojen laajentaminen. Tavoitteena siis sekä rahoitus että 
kansainvälisyys yhteistyön kautta.



TAVOITTEET JA TULOKSET (JATKUU)

o Mitä tavoitteita toiminnalle asetetaan ja miten toiminnan tuloksellisuutta mitataan?
• Monessa haastattelussa esiin tuli toive työllistävästä vaikutuksesta hankkeen avulla: toivottiin uusia 

työpaikkoja ja tekijöitä niihin.

• Korona-ajan jälkeen toivottiin konkreettista kansainvälisyyttä: vierailuja, yhteisiä seminaareja, yhteistyötä

Mahdollisia indikaattoreita toiminnan tuloksellisuuden mittaamiseen:

Määrällisiä:

• Osallistujat, tapahtumat, infot, työpajat

• Hankkeen kotisivut ja niiden kävijämäärät, blogivierailut, sieltä ladatut dokumentit

• Kyselyt ja vastausmäärät

• Sidosryhmien määrä

Laadullisia:

• Onnistuminen rahoitushauissa, hyväksytyt hankkeet

• Osallistujien/osallisten tyytyväisyys hankkeeseen

• EU-osaamisen kasvu

• Verkostojen laajeneminen sekä kotimaassa että ulkomailla

• Yhteistyön tiivistäminen

• Kansainvälisyyden konkreettinen näkyminen alueella



TAVOITE JA TULOKSET (JATKUU)
o Mihin rahoituksiin keskitytään? 
▪ Yleiset aluekehitysorganisaatioiden kehittämishankkeet? 
Mahdollisia rahoituslähteitä:
a) Jatkohanketta varten: EAKR tai mahdollisesti Interreg, erityisesti Interreg SME Competitiveness ja 

Policy Learning
b) Jatkohankkeessa haettavia rahoituksia: esim. suuret, kilpaillut hankerahoitukset kuten EIC 

Accelerator mutta myös pienemmät kuten Erasmus+ tai Town-Twinning tai kuntien verkostot ja 
kansalaishankkeet – CERV/kansalaisvaikuttaminen) 

▪ Yritysten kehittämishankkeet? 
EIC Accelerator, EU Innovation Fund, Creative Europe, WORTH Partnership Project (design- ja luovat 
alat – hyvin pieni mutta mikroyrityksille merkityksellinen rahoitus! – Ei unohdeta kaikkein pienimpiä, 
eikä keskitytä pelkästään teollisuuteen! Myös matkailuala kaipaa rahoitusboostia!)

Kootusti EU-rahoituksesta: 
https://elmoenf.eu/fi/wp-content/uploads/sites/3/Rahoitusopas-2021-2027.pdf

o Yhteistoiminnan aikajänne?
Jonkinlainen rahoitusten suuntaa antava vuosikello olisi hyvä olla olemassa, mutta eri ohjelmien 
rahoitusajankohdat vaihtelevat vuosittain. Tämä määrittää toimintaa oleellisesti. Lähtökohtaisesti 2-
3 vuotta uudelle hankkeelle on sopiva aika, mutta yhteistoiminta jatkuu myös seuraavan hankkeen 
jälkeen.

Rajapinnat: suoraa EU-hankekirjoitusosaamista Centriassa, OAMK:ssa, Brahessa, Kerttu Saalasti 
Instituutissa. KSI:n ja NIHAKin sijainti samassa rakennuksessa sekä molempien vahva 
hankeosaaminen mainitsemisen arvoinen synergiaetu erityisesti viestinnän, tukiverkoston ja 
osaamisen kasvattamisen kannalta.

https://elmoenf.eu/fi/wp-content/uploads/sites/3/Rahoitusopas-2021-2027.pdf


HANKKEEN VAIKUTTAVUUS
Hankkeessa haastateltiin kaikkia mukana olevia rahoittajatahoja sekä kaikkia ei-rahoittavia 
verkostokumppaneita. Lisäksi hankkeen edetessä haastateltiin hankkeen ulkopuolisia tahoja: 
muita alueen kv-hankkeiden projektipäälliköitä, suorissa EU-rahoitushauissa onnistuneita 
konsultteja, yrityksiä ja yhdistyksiä. 

Hankkeesta on osallistuttu kahdelle matkalle: Pohjoiskalotin rajaneuvonnan 10-
vuotisjuhlaseminaariin Helsingissä 11/2021 (jossa tietoa mm. Interreg-rahoitteisesta Mentaaliset 
rajaesteet –hankkeesta) ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston järjestämään vierailuun ja 
hybriditapahtumaan Brysselissä 1/2022, johon osallistui myös kaksi henkilöä NIHAK ry:stä. 
Molemmat olivat onnistuneita verkostoitumistapahtumia ja ohjelma oli molemmissa 
korkealaatuinen. Lisäksi erityisesti Kerttu Saalasti Instituutti osallistui kiitettävästi ja aktiivisesti koko 
Brysselin-ohjelmaan etänä Suomesta.

Hankkeessa toteutettin EU-rahoitusinfo to 3.2.2022 klo 16-19 (Teams). Puhujina olivat EU-
rahoitushakemuksia kirjoittava konsultti/toimitusjohtaja Jerri Laine / Innovation Manager Finland 
Oy sekä EU-rahoitusta saavan yrityksen toimitusjohtaja Matti Tikanmäki / Probot Oy. Tilaisuuteen 
osallistui 17 eri tahojen edustajaa (tilaisuus sai ennakkoon runsasta näkyvyyttä LinkedInissä, 
jossa se sai noin 2500 näyttökertaa. Näkyvyydestä huolimatta osallistujia oli melko vähän, joten 
jatkossakin on tarvetta ”herättelylle” EU-rahoitusinfojen muodossa. 

Hankkeesta on levitetty tietoa sähköpostitse, jokaisessa tapaamisessa hanketta on tuotu esiin ja 
siitä on viestitty mm. sosiaalisessa mediassa, erityisesti LinkedInissä, jossa hanke on saanut hyvää 
näkyvyyttä.

Merkityksellistä on ollut lisäksi yhteistyö eri hankkeiden välillä sekä osallistuminen eri 
hankkeiden tapahtumiin, esim. NIHAK ry:n KV-café-tapahtumaan Ylivieskassa 7.10.2021 sekä 
NIHAKin kuukausittaiset KV-café-tapaamiset Teamsin välityksellä.

Hankkeella on uutuusarvoa alueelle, ja on suotavaa, että hanketta hyödynnetään myös 
jatkossa, jotta suora EU-rahoitus konkretisoituu alueelle ja alue saa kansainvälistä näkyvyyttä. 



Hankkeesta tiedotettiin eri kanavissa koko hankkeen ajan.

• sähköpostiviestintä

• LinkedIn-viestintä (sai hyvin näkyvyyttä)

• Raahen seudun kehityksen uutiskirje

• suora viestintä yksittäisille toimijoille

• Hankkeen ”mainostaminen” eri tapaamisissa

• Hankkeiden välinen viestintä: 
o Oulu South Goes Global (RSK ja NIHAK ry)

o Kanves (P-P:n liitto)

o Näyteikkuna maailmalle (NIHAK ry)

o Think Big – Think Global (NIHAK ry)

o EU-osaamisen nosto (OAMK)



NÄKYVYYTTÄ LINKEDINISSÄ



HANKKEEN TALOUS 
(HUOM! TIETOJA EI OLLUT SAATAVILLA VIELÄ 18.3.2022 MENNESSÄ! HANKKEEN KAIKKIA KULUJA EI OLE VIELÄ MAKSETTU. RSK HOITAA.)

Kustannukset Hyväksytty kustannusarvio Toteutuma

Palkka- ja henkilöstökulut 27755

Välilliset kulut (flat rate 24%) 6661

Ostopalvelut 5000

Yhteensä 39416

Rahoitus

AKKE-määräraha 27591

Kuntarahoitus 11825

Yhteensä 39416



HAASTEET JA KEHITTÄMISTEEMAT

Maantieteellisesti iso 

alue mutta pieniä 

toimijoita

-> yhteistyön 

tiivistäminen ja 

vahvuuksien 

hyödyntäminen

Kunnallisten toimijoiden 

kokemattomuus suoriin EU-

hakuihin liittyen

-> oppia esim. korkeakouluilta 

ja muilta oppilaitoksilta?

-> kaikista näkyvimmin toimivilla 

tahoilla on oma kv-

koordinaattorinsa!

Mitä rahoituksia 

lähdetään ensin 

hakemaan? 

-> Kuka hyötyy ensin ja 

miten?

Alueen paras asiantuntemus 

hankekirjoituksessa 

(suorat EU-haut):

Centria, Brahe.

Konsulttien avulla rahoitusta 

saaneet: KSI, ProAgria

-> Lähdettäisiinkö 

liikkeelle pienestä, 

esim. WORTH 

(yritykset), Erasmus+ 

Small-scale

Partnerships (esim. 

yhdistykset, seurat, 

oppilaitokset?

Hankkeita 

kirjoittamalla 

osaaminen kehittyy, 

ja pienten 

hankkeiden avulla 

tehdään pohjatyö 

tulevia isoja 

rahoitushakuja 

varten.



JATKOTOIMENPITEET JA 
EHDOTUKSET

Vaihtoehto 1:

Kirjoitetaan EAKR-hanke (tai vastaava)

Hallinnointi: Kerttu Saalasti Instituutti ja/tai NIHAK ry

Perustelut: viestintä, yhteiset tilat, laajat kv-verkostot, kv-
osaaminen, tukiverkosto, yhteisöllisyys



Vaihtoehto 2:

Kirjoitetaan Interreg SME Competitiveness –hanke tai 
osallistutaan partnerina.

Hallinnointi: Kerttu Saalasti Instituutti ja NIHAK ry.

Perustelut: MicroENTRE®, viestintä, yhteiset tilat, laajat kv-
verkostot, kv-osaaminen, tukiverkosto, yhteisöllisyys



Vaihtoehto 3:

Kirjoitetaan EAKR-hanke (tai vastaava)

Hallinnointi: Koulutuskeskus Brahe ja RSK

Perustelut: synergiaedut SeutukaupunkiREKRY- ja muista 
hankkeesta, Brahen kv- ja muu hankeosaaminen, 
työelämäyhteydet, tukiverkosto, viestintä, RSK:n verkostot. Myös 
RPKK mukaan.

Vaihtoehdot on esitetty esimerkkeinä, muutkin mahdollisia.
Lisäksi pohdittavaksi:

Tarvetta on ilmennyt kehitysyhtiöiden kansainvälisiin ”vaihto-
opiskelujaksoihin” eli vierailuihin eri kohdemaiden vastaavissa 
maaseutupainotteisissa kehitysyhtiöissä. Tämä kannattaa muistaa 
jatkohanketta varten.



KIITOS!
Lisätietoa antaa:

Pasi Pitkänen
pasi.pitkanen@raahe.fi
Raahen seudun kehitys
040135 6750


