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Maaseudun yritys- ja hanketukien haku käyntiin
Maaseudun yritysten kehittämiseen ja perustamiseen tarkoitettujen
tukien haku on alkanut. Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahas ton tukea voi hakea esimerkiksi yli 10 000 euron kone- ja
laiteinvestointeihin ja rakentamishankkeisiin – tukiprosentti on 35.
Lisäksi tukea voi hakea yrityksen perustamiseen tai s en
kokonaisvaltaiseen toimialan muutokseen. Tuki on tarkoitettu lähinnä
taajamien ulkopuolella sijaitsevien mikroyritysten kehittämiseen –
yrityksellä ei kuitenkaan tarvitse olla m aatilakytköstä. Maaseuturahaston
tukia myöntävät sekä ELY-keskukset että paikalliset Leader-ryhmät.
Leader-ryhmien yritystuet kohdistuvat pääsääntöisesti 1-2 htv:n yrityksiin.
Lue lis ää

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 20152019
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen
suunnitelma 2015-2019 on valmistunut. Suunnitelma sisältää
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen maakuntien tienpidon ja
liikenteen toimintalinjat suunnittelukaudella sekä kuluvan vuoden
merkittävimmät työkohteet ja osan tulevista investointihankkeista.
ELY-keskus panos taa suunnitelmakaudella tiestön päivittäisen
liikennöitävyyden turvaamiseen, pääteiden ylläpitoon,
liikenneturvallisuuteen, liikenteen hallintaan ja joukkoliikenteen
toimintakykyyn. Liikennejärjestelmää voidaan suunnitelmakaudella
kehittää erityisesti hankkeilla, joille on myönnetty erillisrahoitusta
(mm. EAKR- ja MALPE-rahoitus). Suunnitelmakaudella käynnistyy ELY-keskuksen toimialueella myös
kaksi suurta kehittämishanketta, valtatien 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit sekä
valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani-Vartius.
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015-2019 (doria.fi)

Liikenneturvallisuuskatsaus 2014 on valmistunut
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmän toimesta on
valmistunut vuoden 2014 liikenneturvallisuuskatsaus. Katsaus sisältää
yhteenvedon aktiivisesta alueellisesta toimijatyöstä liikenneturvallisuuden
edistämiseksi sekä tilastoja tieliikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päivitetyn liikenneturvallisuussuunnitelman
painopisteet ovat ajokuntoon ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen,
taajamien liikenneturvallisuuden kehittäminen sekä maanteiden
turvallisuuden parantaminen. Suurin merkitys on kuitenkin tienkäyttäjillä, joilta
vaaditaan liikenteessä sääntöjen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä sekä vastuullisuutta. Tuleville
vuosille on kohderyhmiksi valittu nuoret ja iäkkäät.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella kuntien liikenneturvallisuustyötä tuetaan
liikenneturvallisuuden toimijatyöllä. Toimijatyö on edennyt alueella viime vuosina hyvin, mutta
tavoitetilaan pääseminen vaatii edelleen eri tahojen tiivistä yhteistyötä.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tieliikennekuolemat vähenivät edellisvuoteen verrattuna, mutta
loukkaantuneiden määrät kasvoivat. Ennakkotilastojen mukaan vuoden 2014 tieliikenteessä kuoli
Pohjois-Pohjanmaalla 19 ja loukkaantui 544 henkilöä. Kainuussa onnettomuuksissa kuoli 2 ja
loukkaantui 137 henkilöä. Nuorten riski loukkaantua tieliikenteessä on edelleen selvästi muita
ikäryhmiä suurempi.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmän liikenneturvallisuuskatsaus

Viisikanta-palkinnot Ouluun ja Kuusamoon

Viisikanta-palkinnot Ouluun ja Kuusamoon
Pohjois-Pohjanm aan ja Kainuun kulttuuriympäristötoimikunnat myönsivät
Viisikanta-rakennus suojelupalkinnot Oulun Kiipeilykeskus Oy:lle Oulussa
Toppilan vanhan voimalarakennuksen perinteitä kunnioittavasta
käyttötarkoituksen muutoksesta ja Anne Räisäselle Kuusamon Vuotungin
kylässä sijaitsevan Uuskäkelän pihapiirin alkuperäisessä asussa säilytettyjen
rakennus ten esimerkillisestä korjaustyöstä.
Lue lis ää

Pohjois-Pohjanmaan maasto- ja vesiliikennerajoitukset löytyvät
netistä
Saako mökkijärvellä ajaa vesiskootterilla? Entä missä voi ajaa talvella moottorikelkalla? Pohjois Pohjanmaan maasto- ja vesiliikennerajoitukset löytyvät helposti verkosta. www.ymparisto.fi-sivustolta
voi kätevästi tarkistaa kunnittain voimassa olevat rajoitukset.
Maastoliikennerajoitukset Pohjois -Pohjanmaalla
Vesiliikennerajoitukset Pohjois -Pohjanmaalla

Nauti Suomen luonnosta ja jokamiehenoikeuksista
Suomen upea luonto ja perinteiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen, että voimme nauttia
luonnosta ja liikkua luonnossa siitä riippum atta, kuka alueen omistaa tai on sen haltija. Osa
jokamiehenoikeuksista on säädetty laissa ja osa perustuu maan tapaan ja perinteisiin.
Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa.
Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.
Lue lisää jokamiehenoikeuksista (ymparisto.fi)
Suojelualueilla luonnossa liikkumista voidaan rajoittaa. Liikkumisrajoitukset koskevat yleensä lintujen
pesimäaikaa, muutamilla alueilla on m yös veneilyrajoituksia.
Liikkumisrajoitusalueet yksityismaan luonnonsuojelualueilla Pohjois -Pohjanmaalla (ymparisto.fi)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle lähes 10 miljoonaa euroa
rakennemuutosalueiden yritystoiminnan kehittämiseen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on saamassa lähes 10 miljoonaa euroa
lisämäärärahaa yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen. Rahoituspaketti
on osa hallituksen myöntämää, kaikkiaan 20 miljoonaa euron rahoituserää
äkillisen rakennemuutosalueiden työllisyyden parantamiseksi. Rahoitusta
saivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Häme ja Keski-Suomi.
Oulun seutukunnan alueelle osoitettiin kuusi miljoonaa euroa alueen työllisyyttä
ja uudistumista edistäviin pk-yritysten hankkeisiin. Kajaanin seudulle osoitettiin
3,6 miljoonaa euroa. Rahoitus myönnettiin alueille Pohjois -Pohjanmaan ELYkeskuksen hakemuksen perusteella.
ELY-keskus rahoittaa pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeita Euroopan
aluekehitysrahastosta. Rahoituskehys yritysten kehittämishankkeisiin on koko Pohjois -Suomen osalta
55,7 miljoonaa euroa vuosille 2014–2015. Hallituksen myöntämä puhtaasti kansallinen lisärahoitus
äkillis ten rakennem uutosten hoitamiseen käytetään osana normaalia yritystukien myöntöprosessia.
Oulun ja Kajaanin seudut ovat äkillisen rakennem uutoksen alueita vuoden 2015 loppuun.
Yritysrahoituksen kysyntä on ohjelm akauden käynnistyessä päässyt hyvään vauhtiin. Myönteisiä
yritystukipäätöksiä on vuoden vaihteen jälkeen tehty jo noin 17 miljoonan euron edestä. Pohjois Pohjanm aalle jo tehdyistä päätöksistä kohdistui 9,5 miljoonaa euroa, Kainuus een 1,5 miljoonaa
euroa ja Lapin alueelle 6,1 miljoonaa euroa. EU:n rakennerahastoista tehtävät yritystukipäätökset on
keskitetty Pohjois-Suomen osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.
Tuula Pörhö ja Eija Virtasalo

Pohjois-Suomen rakennerahastojen ensimmäinen uutiskirje
ilmestynyt
Pohjois-Suomen rakennerahas touutiskirjeeseen kootaan tärkeimmät rakennerahasto-ohjelmia
koskevat ajankohtaiset asiat, tiedotteet, tulevat tapahtumat ja muut uutiset. Pohjois -Suomen ELYkeskusten ja maakuntien liittojen voimin toimitettu uutiskirje ilmestyy kaksi kertaa vuonna 2015.
Tutustu uutiskirjeeseen

Uusi EGR-hanke käynnistynyt Broadcomilta
irtisanottujen työllistymisen tukemiseen
Työ- ja elinkeinoministeriö on hakenut Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tukea Broadcomilta
Communications Finlandista syksyllä 2014 irtisanottujen työllistymisen tukemiseen. Tukihakemus 2,3
miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 60 prosenttia. Rahoituksella käynnistettävä
toimenpidekokonaisuus koskee irtisanottuja erityisesti Pohjois -Pohjanmaan alueella, mutta se
koskettaa myös Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanm aan seutuja. Uudella EGR-hankkeella
tarjotaan irtisanotuille räätälöityjä ja kohdennettuja työvoimapalveluja kuten koulutusta, valmennusta,
ohjausta ja neuvontaa. Broadcom perustaisen EGR-hankkeen toiminta-aika on 11.8.2014 - 30.1.2017
ja kohderyhmään kuuluu Oulusta yli 500 irtisanottua. Hanketta hallinnoi ELY-keskus.
Käynnistynyt hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston toinen EGR-hanke.
Edellinen hanke vahvisti Nokialta irtisanottujen työllistymistä ja päättyi tammikuussa 2015.
Lisätietoja EGR-hankkeista (egr.fi)

Vielä ehdit vastata kyselyyn TE-toimiston ohjauspalveluista
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä toteuttaa
kyselyn TE-toimiston ohjauspalveluista. Kyselyn avulla arvoidaan palveluiden saatavuutta, laatua,
yhteistoimintaa ja koordinointia.
Kyselyn avulla halutaan kehittää ohjauspalveluja vastaam aan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.
Vastaamalla kyselyyn voit kertoa oman näkemyksesi palveluiden tilasta ja kehittämistarpeista. Kysely
on tarkoitettu kaikille TE-toimiston palveluita käyttäneille henkilöille.
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5-10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn viimeistään 22.5.2015.
Siirry ohjaus palvelu-kyselyyn

TE-toimiston Hyvän tuloksen tekijät –kampanjan toinen
verkkolehti työnantajille ja yrittäjille ilmestynyt
Uusimmassa numerossa kerromme mm. Eurooppalaisen työnvälityksen Eureksen toiminnasta,
rekrytointitilaisuuksista ja yhteistyöstä kaikenkokoisten yritysten kanssa. Tutustu verkkolehteen ja
hyödynnä TE-toimiston palvelut organisaatiossasi!
Lue lis ää

Tapahtumia
Maaseuturahaston yleishyödylliset investointihankkeet, rahoitusinfo 28.5.2015
Kutsu ja ohjelma
EGR-hankkeen innovointi- ja verkostoitumispäivä 8.6.2015
Tule tutustumaan hankkeeseen, sen toimintoihin ja vetäjiin s ekä hankkeen kohderyhmänä oleviin
korkeasti koulutettuihin ICT-alan ja lähialojen osaajiin! Päivän aikana voit mm. verkostoitua osaajien
kanssa ja m ahdollisesti jopa löytää uuden osaajan organisaatioosi! Tilaisuus pidetään Pohjois Pohjanmaan TE-toimiston Auditoriossa, Torikatu 34-40, Oulu klo 12.0 - 16.00. Ilmoittaudu tilaisuuteen
mukaan viim eistään 29.5.2015 os oitteeseem paivi.ahlholm(at)te-toimisto.fi.
Tekes tilitysinfo 11.6.2015
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämässä tilaisuudessa Tekesin edus tajat neuvovat
yritysten t&k-projektien kustannusten tilittämiseen liittyvissä asioissa. Tiiviissä tietopaketissa käydään
läpi hankkeen elinkaaren rahoituspäätöksestä loppuraportointiin.
Lue lis ää
Maaseuturahaston rahoitusinfo, yhteistyö- ja koulutushankkeet 11.6.2015
Kutsu ja ohjelma

Julkaisuja
Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän liikenneturvallisuusuunnitelma
Suunnitelma sisältää turvallisuuden parantamisen lisäksi kestävien liikkumismuotojen edistämistä.
Kuntien liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmia kartoitettiin kuntalaisille suunnatulla kyselyllä,
onnettomuusanalyysillä sekä maasto- ja esteettömyyskäynneillä. Onnettomuusanalyysin perusteella
suunnittelualueen liikenneturvallisuuden tila on koko maan keskiarvoa hieman heikompi.
Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-186-8
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