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Johdanto
•

Visio: Pyhäjoki 2025 Pyhäjoen kunta on omaleimainen ja tehokkaasti toimiva itsenäinen kunta, jonka asukkaat,
yritykset ja eri yhteisöt ovat tyytyväisiä ja luottavat tulevaisuuteensa. Kunnan ja sen lähialueen elinvoimaa
vahvistetaan kaikkia osapuolia hyödyttävällä kuntayhteistyöllä.

•

Pyhäjoella mahdollisuus ja tarve kehittämiseen ovat korostuneet erityisesti viime vuosien aikana, kun kunta on
valmistautunut ydinvoimaprojektiin ja useiden tuulivoimapuistojen rakentumiseen. Kehittämistoimet ovat
kohdistuneet esimerkiksi maanhankintaan ja maankäyttöön, kaavoitukseen ja infrastruktuuriin sekä yritysten ja
julkisen sektorin toimintaympäristön parantamiseen valtion ja EU:n osittain rahoittamien hankkeiden avulla.

•

Elinkeinopolitiikassaan Pyhäjoen kunta keskittyy uusien yritysten sijoittumiseen ja kunnan yhteistyön kehittämiseen
paikallisten yritysten kanssa, tilapäismajoituksen infrastruktuurin järjestämiseen, pysyvien asuntojen
hankekokonaisuuksien edistämiseen, kansainvälisten toimijoiden ja asukkaiden määrän merkittävään kasvuun
sekä elinkeinopolitiikan toimintojen selkeyttämiseen ja sidosryhmäyhteystyön kehittämiseen.

•

Elinkeinopoliittinen ohjelma kokoaa yhteen Pyhäjoen kunnan elinkeinopolitiikan toiminnot ja määrittää
tavoitteet ja toimenpiteet kunnan elinvoiman kehittämiseksi. Se tukee ja tarkentaa kunnan visiota ja strategisia
tavoitteita 2025. Elinkeinopolitiikan uudet kehittämistoimenpiteet määritetään vuosittain talousarvion laadinnan
yhteydessä ja samalla arvioidaan menneen vuoden tuloksia.
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Pyhäjoen elinvoima lukuina
•
•
•
•
•
•

Asukasluku 3356 (1.1.2014)
Työvoima 1389 henkilöä (2012)
Työpaikat 835 (2012)
Työpaikkaomavaraisuus 66,9 % (2012)
Työttömyysaste 12,5 % (1.1.2014)
Ulospendelöinti 684 henkilöä, sisäänpendelöinti 202 henkilöä (2011)

•

•
•
•

Eniten työllistävät päätoimialat terveys- ja sosiaalipalvelut 161, teollisuus 137, maa-, metsä- ja kalatalous
124, rakentaminen 86 (2011)
Yritysten lukumäärä 170, nettomuutos +11 (2013)
Yritysten toimipaikat 215 (2013)
Maatilat 110 (2014)

•

Pyhäjoen ja Raahen seutukunnan tilastotietoa SeutuNet - Raahen seutukunta

1) Pyhäjoen kunta johtaa ja koordinoi,
useat toimijat tuottavat
•
•
•

•
•
•

•

Kunnanhallitus johtaa – Pyhäjoen kunnan elinkeinopolitiikkaa johtaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus.
Kuntastrategian ja elinkeinopolitiikan kehittämisohjelman hyväksyy valtuusto. Talousarvio 2014 ja kuntastrategia
Hankkeet tukevat – kunnan elinkeinopolitiikan kehittämistoimia toteuttaa kunnanhallituksen toimeksiantojen
mukaisesti EAKR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa toimiva kehittämisasiamies. Hanke päättyy keväällä 2015.
Hanketiivistelmä Uudet hankerahoitushakemukset jätetään alkuvuodesta 2015.
Raahen seutukunnan kehittämiskeskus kehittää ja valvoo – kehittämiskeskus toimii alueen kuntien sekä Raahen
kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä ja edunvalvonnassa. Keskuksen
toimintaa johtaa seutulautakunta. Valmistelevana elimenä toimii seututiimi. Kehittämiskeskuksen muodostavat ja
toiminnan rahoittavat Pyhäjoen kunnan lisäksi pääasiassa Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta. Kehittämiskeskus
Pyhäjoen yrityspalvelut tuottava Raahen seudun yrityspalvelut auttaa ja neuvoo – kehittämiskeskuksen osana
RSYP palvelee muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, rahoitukseen ja omistajavaihdoksiin
liittyvissä asioissa. Palvelut ovat veloituksetta käytössä Pyhäjoen yrityksille. Raahen seudun yrityspalvelut
Pyhäjoen maaseutupalvelut tuottaa Kalajoki - palveluntuottajana toimii Kalajoen maaseutuhallintoyksikkö.
Turkistalousneuvonnan palveluiden järjestäjänä on Kalajoen kaupungin Elinkeinopalvelut. Pyhäjoen kunnassa
palvelet osa-aikaisesti maaseutuasiamies ja kanslisti. Maaseutupalvelut
Pyhäjoen tekninen toimi tukee elinkeinohankkeita - tekninen toimi toteuttaa kunnan tekniset palvelut teknisen
lautakunnan strategian mukaisesti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan tuottaa Raahen kaupunki ja
mittauspalvelut Kalajoen kaupunki. Vesi- ja viemärihuollon palvelut tuottaa kunnan omistama Pyhäjokisuun Vesi.
Kunnanhallitus ohjaa maanhankintaa ja kaavoitusta. Runkokaavoittajana toimii tällä hetkellä Ramboll
Finland Oy. Tekniset palvelut
Hankinnat – voimassaoleva hankintaohje valmistui keväällä 2014. Kunnan hankinta-asiamiehenä toimii
sivistystoimenjohtaja. Hankintaohje

2) Suurhankkeet hyödynnetään

•
•
•
•
•

•

YDINVOIMAHANKE HANHIKIVI 1 – kunta on valmistautunut hankkeeseen ja sen mukanaan tuomiin vaikutuksiin
muun muassa maanhankinnalla, kaavoituksella, viestinnällä eri sidosryhmien kanssa sekä valtion ja EU:n osittain
rahoittamia kehittämis- ja investointihankkeita hyödyntäen.
Tavoitteet
Investointien toteuttamisessa aiheuttamisperiaate > investoinnit katetaan niistä saatavilla tuloilla
Pyhäjoen kunta mahdollistaa uusien yritysten sijoittuminen Pyhäjoelle ja edesauttaa yhteistyötä
paikallisten yritysten kanssa
Vuoteen 2025 mennessä 1000 uutta vakituista asukasta ,1000 tilapäistä asukasta voimalan rakentamisen aikana
Hanhikiven niemelle ja 1000 tilapäisasukasta muualle Pyhäjoen kunnan alueelle
Työpaikkaomavaraisuus 100 % vuoteen 2025 mennessä
Pyhäjokisten ja uusien asukkaiden palvelutarpeiden huomioiminen ja kehittäminen yhdessä
yhteistyökumppanien kanssa väestörakenteen muuttuessa ja väestön lukumäärän kasvaessa
TUULIVOIMAHANKKEET – Pyhäjoen kunnan alueelle on suunnitteilla noin 10 tuulipuistoa ja 100 tuulivoimalaa.
Investointien kokonaisarvo on noin 500 miljoonaa euroa.
Tavoite
mahdollistaa uskottavien tuulivoimahankkeiden rakentuminen kunnan ja kuntalaisten edut huomioiden
(100 tuulimyllyä tuottaisivat kiinteistöverokertymää keskimäärin noin 700 000 euroa vuodessa seuraavan 25
vuoden ajanjaksolla )

3) Infrastruktuuria parannetaan
•

•

•
•

•
•

Maankäytön Kasvuvoima 2025 -strategia ja -toteuttamisohjelma ohjaavat Pyhäjoen kunnan maankäyttöä kunta on hankkinut vuosina 2010-14 kaavoitusta varten runsaasti raakamaata. Maankäyttö strategia ,
Maankäytön toteuttamisohjelma , Kaavoituskatsaus 2014
Yritysten toimintaympäristö kehittyy – Pyhäjoen yrityskeskittymät sijaitsevat 8-tien varressa ja vapaat yritystontit
pääosin 2013 valmistuneella Ollinmäen teollisuusalueella. Ollinmäkeä on mahdollisuus laajentaa lähivuosina.
Muita yrityskeskittymiä kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa. Kunnan omistama Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy
voi rakennuttaa toimitiloja yrityksille erityishankkeissa. Vapaat yritystontit
Asuintonttien tarjonta monipuolistuu – huolehditaan, että Pyhäjoella on riittävästi laadukkaita omakotitalo-,
rivitalo- ja kerrostalotontteja erilaisiin asumistarpeisiin. Tonttipörssi
Tieverkosto koostuu valtion teistä, kunnan kaduista ja teistä sekä yksityisteistä –valvotaan kunnan etua valtion
omistamien 8-tien ja Vanhan maantien infrahankkeissa. Hoidetaan kunnan kadut ja tiet. Avustetaan
yksityisteiden kunnossapitoa 50% toteutuneista kustannuksista.
Tietoliikenneyhteydet – selvitetään 100 megan valokuituverkon rakentamisen mahdollisuudet ja
yhteistyökumppanit.
Pyhäjokisuun Vesi Oy – kunnan omistama vesiyhtiö rakentaa vesi- ja viemäriverkostoa aiheuttamisperiaatetta
noudattaen. Pyhäjokisuun Vesi Oy

4) Peruspalvelut tukevat
•

•
•

•
•

•

Varhaiskasvatus ja esikoulu valmistavat koulunkäyntiin - Pyhäjoen kunta tarjoaa lapsille laadukasta ja
kodinomaista päivähoitoa vanhempien toivomassa muodossa päiväkodissa ja neljässä
ryhmäperhepäiväkodissa. Perhepäivähoidossa on noin 50 hoitopaikkaa. Esikoulutusopetusta tarjotaan Saaren ja
Yppärin koulujen yhteydessä. Varhaiskasvatusstrategia
Peruskoulutuksesta huolehtivat kyläkoulut ja keskuskoulu – Saaren koulu sekä Parhalahden, Pirttikosken ja
Yppärin kyläkoulut tarjoavat perusopetusta Pyhäjoella. Perusopetuksen opetussuunnitelma
Yrittäjyyslukio painottaa itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta ja sekä yrittäjyyttä ja mediataitoja - Pyhäjoen
yrittäjyyslukiossa on noin 60 oppilasta. Tavoitteena on säilyttää paikallinen, omaleimainen lukiokoulutus
Pyhäjoella myös jatkossa. Lukion opetussuunnitelma
Raahe-opisto, Ylivieskan musiikkiopisto ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestävät eri alojen kursseja
Pyhäjoella ja lähialueella. Raahe-opisto Ylivieskan musiikkiopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Terveys- ja sosiaalipalvelut tuottaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - hyvinvointikuntayhtymä vastaa
Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 35.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa. Pyhäjoella RAS:in osana
palvelevat terveyskeskus, hammashoitola sekä Jokikartanon palvelukeskus. Pyhäjoen kunta valvoo etuaan
SOTE-muutoksen edetessä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kunta järjestää kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa – kunnan vapaaaikaohjaaja ja kulttuurisihteeri järjestävät erilaisia tapahtumia Pyhäjoen asukkaille. Vapaa-ajanpalvelujen
tavoitteena on saada eri-ikäisistä pyhäjokisista aktiivisia ja osallistuvia kuntalaisia. Vapaa-ajan palvelut

5) Kuntakuva vahvistuu
•

•

•

•

•

Kuntakuva
Kunta on kokonaisuus, jonka kivijalkana on vakaa talous, toimivat palvelut ja viihtyisä ympäristö. Alla luetellut
kuntakuvan osa-alueet tukevat tätä ohjenuoraa. Tavoitteena on luotettava ja hyvämaineinen kunta.
Markkinointi ja viestintä
Kunnan viestintää ohjaa tiedotusohje. Kunnan tiedottamista ja markkinointia kehitetään vuoden 2014 lopussa
perustetun viestintätyöryhmän toimesta. Uudet graafiset ohjeet hyväksyttiin kunnanhallituksessa 1.9.2014 ja
otetaan käyttöön joulukuussa 2014. Tiedotusohje
Yritysilmasto
Yritysilmastoa Pyhäjoen kunnassa kehitetään muun muassa jo lisääntyneen viestinnän avulla ja tuomalla
paikallisia yrityksiä paremmin esille. Keväällä 2014 päivitettiin hankintaohje, jolla edistetään yritysten
tasapuolista osallistumista kunnan hankintoihin kunnan kokonaistaloudellinen etu huomioiden. Yksi
elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteista on tehdä kunnan elinkeinopoliittisista toimista läpinäkyvää ja
ennustettavaa.
Hoidettu infra ja ympäristö
Keskitytään keskustan alueen puistojen ja tienvarsien siistimiseen ja siistinä pitämiseen.
Matkailu ja vapaa-ajan asuminen
Matkailua kehitetään Kielosaareen ja Matinsaareen. Vapaa-ajan asumista kehitetään Merenrannikon
rantayleiskaava-alueelle, jokivarren ja Pirttikosken rantayleiskaava-alueelle sekä Matinsaareen.
Vapaa-ajan viettomahdollisuudet
Kehitetään vapaa-ajan viettomahdollisuuksia yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

6) EU-hankkeilla kehitetään
Nykyiset hankkeet
•
Pyhäjoen kaupan, palveluiden ja teollisuuden kehittämishanke vaihe II
- hankkeen tavoitteena kehittää yritystoimintaa Pyhäjoen kunnan alueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY, EAKR)
- työntekijä Pyhäjoen kunnassa kehittämisasiamies, hanke päättyy 30.4.2015 Kehittämishanke
•
Hanhikivi-yhteyshanke
- hankkeen tarkoituksena on maksimoida ydinvoimalahankkeesta saatavat positiiviset aluevaikutukset sekä
vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ja parantaa alueen toimintaedellytyksiä suurprojektien toteutusalueena
(PPL, EAKR)
- työntekijä Pyhäjoen kunnassa yhteyssihteeri, hanke päättyy 30.4.2015 Hanhikivi-yhteyshanke

Suunnitteilla olevat hankkeet
•
Tilapäisen asumisen valmistelu- ja koordinointihanke
- tavoitteena edesauttaa tilapäisen asumisen järjestämistä Pyhäjoella
- toukokuu 2015 – joulukuu 2017
•
Yritysten sijoittumisen ja yritystoiminnan yhteistyön edistämishanke
- tavoitteena edistää Pyhäjoen kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä
- kesäkuu 2015- joulukuu 2017
•
Ollinmäen ja muiden teollisuusalueiden infrahanke
- tavoitteena investoida Pyhäjoen teollisuusalueiden infraan saavutettavuuden parantamiseksi
- vuodet 2016-2018

