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Pääkirjoitus

Mahdollisuuksien maa ja maakunta

Y

rittäjille suunnattu Mahdollisuuksien maa -viestintäkampanja on käynnissä. Kampanjan avulla
halutaan rohkaista yrittäjyyteen ja kasvattaa yrittäjien tietoa
maaseudun yritystuista.
Uutisjyvät 2016 -julkaisun yrittäjyysteemanumerolla
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus on osaltaan edistämässä
Mahdollisuuksien maa -viestintäkampanjan alueellista toteuttamista.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma antaa hyvät mahdollisuudet tukea maaseudun monipuolista yritystoimintaa – oli
sitten kyse maatiloista tai maaseudun muusta yritystoiminnasta. Rahoitusta on tarjolla runsaasti ja tukimuotoja sekä tukikohteita on useita.
Etelä-Pohjanmaa kuuluu maaseutuvaltaisena alueena lähes kokonaisuudessaan maaseutuohjelma-tuen
piiriin. Ainoastaan Seinäjoen ydinkeskusta on rajattu ulos tuen piiristä.

TÄSSÄ JULKAISUSSA haluamme
kertoa maaseutuohjelman monipuolisista
rahoitusmahdollisuuksista.
Voit myös tutustua maaseudun menestystarinoihin, joiden tukemisessa
ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät
ovat olleet mukana.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valmistautuu yhdessä muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa aluehallinnon
uudistamiseen.
Uusi
Etelä-Pohjanmaan maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. ELY-keskuksen maaseutuohjelmatehtävät siirtyvät kokonaisuudessaan
uuteen
maakuntaorganisaatioon.
Alueen Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa entiseen tapaan, mutta yhteistyökumppaniksi vaihtuu nykyisen ELY-keskuksen sijaan maakunta.

MAAKUNTAUUDISTUKSEN yhtenä

tavoitteena on tuottaa nykyistä toimivampia palveluja ja edistää siten
yritysten toimintaa,
avoimesti,
asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti.
Maa k u nt auudistuksen valmistelun tavoitteena
on kehittää toimintaamme siten,
että pystymme entistä
paremmin
tuottamaan palveluja asiakkaittemme tarpeista
lähtien. Elinkeino- ja yrityspalveluiden valmistelun osalta tämä
tarkoittaa muun muassa palvelutarjonnan selkeyttämistä, asioiden käsittelyn nopeuttamista, viestinnän
ja tiedottamisen lisäämistä sekä sähköisiä palvelukanavia ja niiden kehittämistä. Sähköiset palvelut eivät
kuitenkaan korvaa suoria asiakaskontakteja, vaan niiden määrää on
pystyttävä lisäämään. Yhteistyön tiivistämistä tarvitaan myös muiden
maakunnan
yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Hallinnon uudistuessa
tulee välttää takertumista vanhoihin
ja taantuviin toimintatapoihin. Tarvitaan yrittäjyysasennetta, osaamista ja verkostoja.
Etelä-Pohjanmaan kaltaisessa maatalousvaltaisessa maakunnassa maatalouden kannattavuuskysymykset,
tuottavuuskasvu, tilojen elinkelpoisuus, EU-tukipolitiikan kehitys ja
tuottajahinnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen on maakuntamme maaseudun tulevaisuus.

YRITTÄJÄOMINAISUUKSILLA on

merkittävä rooli maatilan menestymisessä. Menestyvää maatilaa ei
pysty määrittelemään hehtaareilla tai kotieläinyk si k kökool la.
Maaseutu tarvitsee nuoria tilanpidon
jatkajia.
Suurentuneet tilakoot merkitsevät nuorille tilanpidon jatkajille
isoja panostuksia
ammatin harjoittamiseen. Nuoria
tilanpidon jatkajia tulee kaikin
tavoin kannustaa ja tukea valitsemallaan polulla.
Jalostavaa elintarviketeollisuutta tarvitaan nykyistä huomattavasti
enemmän mukaan yhteistyöverkostoon kehittämään elintarvikeketjun/
ruokaketjun toimintaa, unohtamatta
myöskään kansainvälisen verkottumisen tärkeyttä.
Ilman kannattavaa maaseudun peruselinkeinojen – maa- ja metsätalouden – harjoittamista ei ole elävää
maaseutua.

“
Hallinnon
uudistuessa
tulee välttää
takertumista
vanhoihin
ja taantuviin
toimintatapoihin
“

Ritva Rintapukka
maaseutuyksikön päällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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ELY-keskus
kannustaa yrityksiä
kehittymään

Y

rityksille on tarjolla monenlaista tukea kehittymiseen. ELY-keskus
kannustaakin yrityksiä käyttämään hyväksi tarjolla olevia mahdollisuuksia. Tämä Uutisjyvät-julkaisu pyrkii tarjoamaan kattavan
kuvan ELY-keskuksen yritysrahoituksesta ja antaa myös kannustavia esimerkkejä rahoituksen hyödyntämisestä niin maaseudun yrityksissä, kuin yrittäjyyttä tukevissa hankkeissakin.
Rahoitusta voi saada merkittäviin investointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen, minkä lisäksi käytettävissä ovat myös yritysten kehittämispalvelut. Myös yritykset yhdessä voivat kehittää elinkeinojaan yritysryhmähankkeissa. Innovaatioseteli on uusi avaus innovaatioihin ja tuotekehitykseen.
Elinkeinojen kehittämiseen käytettävät ELY-keskuksen resurssit ovat edelleen merkittävät: kuluvalla ohjelmakaudella (2014–2020) ELY-keskuksella ja
alueen Leader-ryhmillä on käytettävissään maaseutuohjelman hankkeiden
rahoittamiseen ja yritystukiin noin 80 miljoonaa euroa.
Maakuntamme menestyminen voi jatkossakin rakentua vain kehittyvien ja kasvavien yritysten, elinvoimaisen maaseudun, osaavan työvoiman sekä alueellisen innovatiivisuuden varaan. ELY-keskus on aktiivisesti mukana
maakuntauudistuksessa, jonka myötä voimme entistä paremmin ja laajemmalla yhteistyörintamalla tukea kehitystä Etelä-Pohjanmaalla.
Hyviä lukuhetkiä toivottaen,
Ylijohtaja Mika Soininen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteistyöllä yritysten hyväksi

E

LY-keskuksen
asiantuntijat tekevät yhdessä työtä olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen
edessä.
Maaseudun yritystuilla monipuolistetaan ja vahvistetaan yritystoimintaa tukemalla yritysten perustamista
ja investointeja. Asiantuntijoina Juha
Koski ja Reijo Kivimäki.
Yritysryhmähankkeessa ryhmällä
yrityksiä on mahdollista kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä, että yrityskohtaisesti.
Asiantuntijana Tuija Nikkari.
Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, jotka
tavoittelevat kasvua, kansainvälistymistä tai muuta merkittävää liiketoiminnan uusiutumista. Asiantuntijoina
Leena Foudila ja Hilkka Huhtamäki.
Yritysten kehittämispalvelut ovat
ELY-keskuksen tarjoamia yrityskohtaisia konsultointipalveluja ja koulutuspalveluja. Asiantuntijana Kari Välimäki.
Rakennetuilla rahoitetaan maatilojen investointeja ja tilojen sukupolvenvaihdoksia. Asiantuntijana Laila
Luoma.
Kysy lisää!
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat
Hilkka Huhtamäki, Leena Foudila, Tuija Nikkari,
Juha Koski, Reijo Kivimäki ja Kari Välimäki
auttavat yrityksiä löytämään sopivat ratkaisut.
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Maaseudun
yritystukea eri
tilanteisiin
Olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi
hiottu liiketoimintasuunnitelma
Voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee sinua uutena yrittäjänä yrityksen alkutaipaleella. Perustamistukea
voit käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:
•
•
•
•
•
•

liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
tuotekehityshankkeisiin
tuotannon pilotointiin
markkinointisuunnitelman laatimiseen
koemarkkinointiin
kansainvälistymisselvitykseen.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa
ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä.

10 FAKTAA

maaseutuohjelman
rahoituksesta
1
2

Yritystoimintasi on päätoimista ja
ammattimaista.

3

Yrityksesi luo rahoituksella työtä
alueelle, kasvattaa liikevaihtoaan,
tehostaa tuotantoaan tai parantaa
teknologian tasoa.

4

Rahoitettavien yritysten valinnassa
otetaan huomioon yritysten
kilpailuedellytykset toimialalla,
markkina-alueen laajuus ja
liikeidean uutuusarvo.

5

Yrityksesi sijaitsee maaseudulla,
jota Suomesta on 95 prosenttia.
Etelä-Pohjanmaalla vain Seinäjoen
ydinkeskusta on tukialueen
ulkopuolella.

6

Voit hakea rahoitusta yrityksesi
aloittamisessa tai laajentamisessa
tarvittaviin investointeihin.

7

Investointitukia voivat saada
kasvavat ja kehittyvät yritykset
sekä maatilat, jotka aloittavat
yritystoiminnan maatalouden
ulkopuolella.

8

Voit suunnitella etukäteen
investointia teettämällä investoinnin
toteutettavuustutkimuksen.

9

Voit saada perustamistukea
asiantuntija- ja neuvontapalveluihin,
kun perustat ensimmäisen
yrityksesi tai kun uudistat
liiketoimintaasi merkittävästi.

Sinulla on jo olemassa yritys, mutta haluaisit
uudistaa yritykseksi liiketoimintaa
Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se uudistaa merkittävästi liiketoimintaansa. Kokeiluun tukea
voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.
Harkitset investointia, mutta mietit,
miten se olisi järkevää toteuttaa
Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Investoinnin toteutettavuustutkimukseen voit saada tukea 20–35 prosenttia kustannuksista. Tuki on tarkoitettu
asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista – selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.
Olet päätynyt siihen, että yrityksesi kannattaa nyt
investoida, mutta kaipaat lisärahoitusta
Investointituet ovat tehokas työkalu rakentaessasi yrityksesi tulevaisuutta. Maaseudun investointituet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia erilaisille yrityksille.
Investointitukea voi hakea uusien koneiden ja muun
käyttöomaisuuden hankintaan, rakennusten hankintaan ja
rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.
Investointitukea voit saada 20–40 prosenttia kustannuksista. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat
tuen määrään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpiteiden toteuttamiseen.
Esimerkkejä ELY-keskuksen palveluja hyödyntäneistä
yrityksistä löytyy tästä lehdestä sivuilta 10–16

Yritykselläsi on edellytykset
jatkuvaan, kannattavaan toimintaan.

Asiantuntijat:
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JUHA KOSKI

REIJO KIVIMÄKI

puh. 0295 027 574

puh. 0295 027 570

Voit kehittää yritystoimintaasi
yhdessä muiden yrittäjien ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa.

www.ely-keskus.fi
(valitse alue Etelä-Pohjanmaa > elinkeinot >
maaseutuelinkeinot > maaseudun kehittäminen)
www.mavi/yritystuet.fi
www.maaseutu.fi
www.mahdollisuuksienmaaseutu.fi
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Tukea Leaderin kautta
Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on käytössä ennätyspotti, yhteensä 46 miljoonaa euroa
maaseutuohjelman rahoitusta. Rahoituksesta puolet ohjataan paikallisille
pienyrittäjille. Loput käytetään alueen
tarpeista nousseisiin hankkeisiin. Paikalliseen kehittämiseen voit hakea tukea Leader-ryhmältä.
Leader-toiminnan avulla paikallisten asukkaiden kehittämisideoita
onkin toteutettu jo yli 20 000. Ota siis
selvää, voisitko sinä hyödyntää Leader-rahoitusta ja toteuttaa oman ihmisen kokoisen unelmasi!

Esimerkkejä Leader-yritystuista
sekä Etelä-Pohjanmaan Leaderryhmien yhteystiedot löytyvät
sivuilta 18–22
Lisätietoa Etelä-Pohjanmaan
Leader-ryhmistä löytyy osoitteista
www.uhoo.fi/leader-tietoa
www.aisapari.net
www.liiveri.net
www.kuudestaan.net
www.leadersuupohja.fi

Hyötyä yhteistyöhankkeilla
Yritykset voivat kehittää toimintaansa
myös ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoitettavien hankkeiden avulla.
Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö
voi olla yritysten välistä yhteistyötä,
yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.
Yhteistyöhankkeella voidaan esimerkiksi rakentaa yritysten yhteisiä
tuotteita tai tuoteperheitä, tukea tuotannollista yhteistyötä, kehittää matkailualan mikroyritysten palveluita ja
markkinointia, kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita sekä tehdä uusien
konseptien kokeiluja.
Yritysryhmähankkeessa koko hyöty tulee suoraan yrityksille määrittelemiensä tarpeiden mukaisesti. Ryhmä
yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisesti että yrityskohtaisesti. Yhteistyötä voidaan rakentaa niin, että lopputuloksena syntyy esimerkiksi yrityksiä
palveleva osuuskunta tai matkailuyritysten vientirengas.

Yritysryhmät voivat saada tukea kehittämiseen tai koulutukseen. Yritysryhmähankkeen tuki on 75 prosenttia
ja yrityksen oma osuus on 25 prosenttia. Yritysryhmään tarvitaan vähintään kolme yritystä, kehittämisessä
voi olla mukana enintään kymmenen
yritystä ja koulutuksessa enimmäismäärää ei ole määritelty.
Yritys voi saada virikkeitä yrityksen kehittämiseen myös osallistumalla hankkeisiin, joissa esimerkiksi levitetään tietoa uuden teknologian
tuomista mahdollisuuksista tai luodaan aivan uusia tapoja tuottaa palveluja.

Kehittämisasiantuntija:
TUIJA NIKKARI
puh. 0295 027 703

Esimerkkejä hanketuista löytyy
sivuilta 24–30
Lisätietoa: www.ely-keskus.fi
(Elinkeinot -> Maaseutuelinkeinot ->
Maaseudun kehittäminen)
www.mavi.fi/hanketuet
www.mahdollisuuksienmaa.fi

Rakennetukea maatiloille
Maatiloille investointitukea on tarjolla 21:een erilaiseen kohteeseen.
Näihin on mahdollista saada avustusta 10–45 prosenttia ja korkotukilainaa joihinkin kohteisiin 60–65
prosenttia.
Tilojen sukupolvenvaihdoksiin
voimme myöntää avustusta 10 000–
35 000 euroa ja korkotuettua lainaa
150 000–230 000 euroa.

Rahoituksien myöntämiselle on
olemassa kriteerit, joista saa tietoa
osoitteesta www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/maatalouden_investointituet/Sivut/maatalouden_investointituet.aspx
Esimerkkejä maatilojen
hankkeista sivuilla 32–39
Asiantuntija:
LAILA LUOMA
puh. 0295 027 587

Maaseudun yritys- ja hanketuet sekä maatilojen investointi- ja aloitustuet voit
hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. www.mavi.fi
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Yrityksen
kehittämisavustuksella
uutta suuntaa ja kasvua

T

yö- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnon
alan yrityksen kehittämisavustuksella ELY-keskus voi tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä ja luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnalle. Avustusta voidaan myöntää
kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret yritykset.
Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan
olevan merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen,
laajentamiseen tai uudistamiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Asiantuntijat:

LEENA FOUDILA

HILKKA HUHTAMÄKI

puh. 0295 027 545

puh. 0295 027 557

Mihin kehittämisavustusta voi saada?
VALMISTELUUN/ESISELVITYKSIIN 50 %:

Laajemman kehittämishankkeen valmistelu, kansainvälistymissuunnitelman/
-strategian laadinta, digiselvitykset

INVESTOINTEIHIN 20 %:

Materiaali- ja energiatehokkuutta (vähähiilisyys) edistäviin tuotantoteknologioihin

KANSAINVÄLISTYMISEEN 50 %:

Markkinoiden kartoittaminen, valmiuksien parantaminen, markkinatutkimusmatkat,
osallistuminen messuille näytteilleasettajana, uuden kansainvälisiä valmiuksia
kehittävän avainhenkilön palkkaaminen

TUOTTEIDEN/TUOTANNON KEHITTÄMISEEN 50 %:

Uusien tuotteiden, palvelujen, tuotantoprosessien ja tuotantomenetelmien kehittäminen,
vähähiiliset ideat ja tuotteet, tuotesopeutus kansainvälisille markkinoille

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN 50 %:

Johtamisjärjestelmien kehittäminen, strategian kirkastaminen

UUDISTAMISEEN 50 %:

Yritysten uudistamiseen tai uusien mahdollisuuksien (esim. digitalisaatio)
hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnassa

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan. Hakemus
on laitettava vireille ennen hankkeen aloittamista. Panosta konkreettiseen hankesuunnitelmaan.
Haku on jatkuva. Käy tutustumassa hakuohjeeseen ELY-keskuksen nettisivulla.
Lisätietoja: www.ely-keskus.fi
(valitse alue Etelä-Pohjanmaa > Elinkeinot > Yritysrahoitus > Yrityksen kehittämisavustus)
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Kehittämispalveluista
apua alkuvaiheessa
Yritysten kehittämispalveluista voi
löytyä ensivaiheen ratkaisu yrityksen tarpeisiin. Tukea voi saada 70–80
prosenttia, eli ne ovat hyvin edullisia
asiakkaalle.
Jos yritys esimerkiksi pohtii sitä,
miksi markkinat eivät vedä tai tuotanto ei toimi tarpeeksi hyvin, voidaan ensin tehdä analyysi ja sen jälkeen käyttää konsultointia muun
muassa markkinoinnin tai tuotantoprosessin kehittämiseen.

Palvelu on tarkoitettu yrityksille
muun muassa kasvun ja kannattavuuden parantamiseen, yritystoiminnan uudistamiseen, markkinoinnin
ja asiakkuuksien hallintaan tai johtamisen kehittämiseen. Myös uusien
ideoiden kaupallistamiseen kehittämispalveluista voi löytyä ratkaisuja.
Kehittämispalveluista ohjataan
yritys tarvittaessa myös eteenpäin
muihin ELY-keskuksen palveluihin.
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Asiantuntija:
KARI VÄLIMÄKI
puh. 0295 027 642

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimittaa kuukausittain sähköistä Uutisjyvät-uutiskirjettä
maaseudun ajankohtaisista asioista.
Tilaa sähköpostiisi Uutisjyvät sähköinen uutiskirje Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivulta
https://kehaemail.sst.fi/contacts/subscribe/ely/102
www.ely-keskus.fi > etelapohjanmaa > uutiskirjeet

T E K S T I O U T I R A N TA L A

Hyöty irti
innovaatiosetelistä

T

ekes on ottanut käyttöön innovaatiosetelin, joka
on tarkoitettu vakiintuneille pk-yrityksille. Kyseessä on tuki, jota yritys voi hakea systemaattiseen tuotekehitykseen tai muuhun innovaatiotoimintaan.
Setelin veroton arvo on 5000 euroa, sen voi käyttää korkeintaan kahden palveluntarjoajan palveluihin ja Tekes
maksaa hakijayritykselle myönnetyn tuen suoraan palveluntarjoajalle. Setelillä voidaan kustantaa muun muassa mahdolliseen innovaatioon liittyviä alkukartoituksia
ja selvittää, miten yrityksen kannattaisi asiassa edetä.
Johtava asiantuntija Kari Rintala kertoo, että onnistuneimmillaan innovaatioseteli on sytyke yrityksen laajempaan kehittämistoimintaan tai hankkeeseen. Hanketta voidaan tarvittaessa tukea Tekesin, ELY-keskuksen
maaseuturahoituksen tai kehittämisavustuksen avulla.
– Tavoitteena on myös madaltaa kynnystä osaamispalvelujen hyödyntämisessä sekä stimuloida innovaatiotoiminnan palvelumarkkinaa.
TEKES Innovaatioseteli:
www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli
Tiedustelut Etelä-Pohjanmaalla:
Riitta Ketomäki, puh. 0295 027 569,
riitta.ketomaki@tekes.fi
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MAASEUDUN
YRITYSTUET
Maaseudun yritystuet tarjoavat
mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille,
aloittaville ja laajentaville, toimintansa
kehittämiseen.
Maaseudun yritystukia voit saada,
vaikka et harjoittaisikaan maataloutta
yritystoiminnan lisäksi. Yritysten
perustamista ja investointeja tuetaan, jotta
maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa
ja työpaikkoja.
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Metallintyöstön
kärkikastia

T E K S T I O U T I R A N TA L A , K U VAT O U T I R A N TA L A J A O U T I H I E TA K A N G A S

Uusi suuri kuitulaser valtaa lähes neljäsosan
teollisuushallista. Alumiinin ja rosterin työstöön
hankittu kone on tiettävästi Suomen suurimpia.

Ä

htäriläinen Fibercut Oy perustettiin, koska haluttiin tarjota asiakkaille laadukasta
ja nopeaa metallintyöstöä uusimmalla teknologialla. Omistuspohja rakennettiin mahdollisimman vankan ja monipuolisen ammattitaidon varaan.
Toimitusjohtaja Paavo Pakarisen yritys Campnou Oy
on yksi Fibercutin osakkaista. Pakarinen on perehtynyt
metallintyöstöön lapsesta lähtien isänsä metallialan yrityksessä. Campnou valmistaa alumiiniveneiden runkoja.
Toisena omistajana on hänen puolisonsa Outi Hietakangas, joka vastaa Campnou Oy:n tuotannonsuunnittelusta
ja taloushallinnosta.
– Campnoulla on 15 työntekijää. Fibercutiin on palkattu neljä uutta työntekijää, Hietakangas kertoo.
Fibercutin toisena yritysosakkaana on Tankki Oy, jonka erikoisalaa ovat rosterisäiliöt. Yritys työllistää Ähtärissä 80 työntekijää.

Jari Ilkka, Juhani
Valkeemäki, Outi
Hietakankaan ja
Paavo Pakarisen
Campnou Oy ja
Risto Ylikangas
sekä ähtäriläinen
rosterisäiliöitä
valmistava Tankki
Oy yhdistivät
ammattitaitonsa ja
perustivat uuden
metallintyöstöyrityksen Fibercutin.

Uudella kuitulaserilla
pystytään
työstämään 2–8
metrisiä kappaleita.
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VAIVATON RAHOITUSPROSESSI

Fibercut sai yli miljoonan euron investointiinsa 20 prosenttia yritystukea ELY-keskuksen maaseuturahastosta.
Loput katettiin pankkilainalla ja omarahoituksella.
Pakarinen tiesi, että ELY-keskuksesta on
haettavissa investointitukea, koska oli
aiemmin hakenut sitä myös Campnoulle. Hakuprosessi sujui hyvin, vaikka
hakemusta täydennettiinkin useaan
kertaan esimerkiksi investointien
hinnoista sen jälkeen, kun konetarjoukset oli saatu.
Hyvin pohjustettu hanke-esitys
sai ELY-keskuksen asiantuntijat vakuuttuneiksi. Pakarinen otti aluksi yhteyttä ELY-keskuksen kehittämispalveluihin, jossa selviteltiin
hankkeen toteuttamismahdollisuuksia.
Tämän jälkeen hänet ohjattiin yritysrahoituspuolelle.
Ennen hakemuksen jättämistä pidettiin palaveri
yritysrahoituksen asiantuntijan kanssa, jossa Pakarinen
avasi ideaa uudesta liiketoiminnasta.
– Kaikki sujui tosi hyvin. Asiakaslähtöinen asenne ja
terve uteliaisuus ovat virkamiehelle etu.

VERKOSTOT KUNNOSSA

Fibercutin omistajilla on monipuolista osaamista. Myyntiä hoitavat kaksi metallialan konkaria, joilla on hyvät
verkostot eri yrityksiin. Juhani Valkeemäki ja Jari
Ilkka lähtivät innolla mukaan yritykseen, jossa tehdään asiat laatu edellä.
– Asiakkaat eivät tyydy keskinkertaiseen laatuun. Uusilla koneilla saadaan
tehtyä tarkempi leikkausjälki ja esimerkiksi pieniäkin reikiä, jolloin säästetään koneistuksesta, Ilkka sanoo.
Valkeemäki lisää, että hallin lämmityksessä voidaan hyödyntää koneista tuleva hukkalämpö.
– Kaasua ja sähköä kuluu vähemmän.
Insinööriosaamisensa yritykselle
tuonut Risto Ylikangas on työskennellyt
muun muassa Ponssella hitsausinsinöörinä. Hän vastaa tuotannon organisoinnista.

“
Asiakaslähtöinen
asenne ja terve
uteliaisuus ovat
virkamiehelle etu
“

TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS

Sveitsistä hankitut kuitulaser ja särmäyspuristin otettiin
käyttöön lokakuussa 2016, kun uudet tuotantotilat saatiin rakennettua valmiiksi.
– Hanke on työllistänyt jo rakennusvaiheessa monia
yrityksiä alueelta. Ja käytämme jatkossa paikallista alihankintaverkostoa, esimerkiksi koneistusta, maalausta
ja hitsausta, kun toimitamme pidemmälle jalostettua tuotetta, Pakarinen sanoo.

Fibercut käyttää
moderneinta
metallintyöstön
tekniikkaa. 61
tonnin painoista
särmäyspuristinta
asennettiin uuteen
halliin syyskuussa.

TIEDONJYVÄ
Maaseutuohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on yrittäjyyden
edistäminen tukemalla uutta yritystoimintaa, yritysten välistä yhteistyötä ja
verkostoitumista. Fibercutin tekemät investoinnit tukevat näitä tavoitteita.
– Juha Koski, asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun yritystuet
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Jättimäiset
mainoskuvat erikoisuutena

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Lapualaisen Mainos Santalan motto on, että kaikkien ei tarvitse tehdä
kaikkea. Suurkuvatuotanto ja alihankintatyöt muille mainosalan yrityksille
ovat sopineet yrityksen toimintamalliin. ELY-keskus tukee ponnistuksia.

P

ainokoneita, tulostimia, leikkureita ja muita koneita painotuotteen käsittelyyn löytyy
Mainos Santalan tuotantotiloista joka lähtöön. Yrityksellä on myös nostureita,
joita tarvitaan tuotteiden
asennuksessa.
Kurottaja on hankintalistalla vielä.
– Meillä on
omat koneet ja
laitteet. Uusimme
kalustoa säännöllisin väliajoin
ja myymme vanhat toimivat koneet eteenpäin, Turo
Santala kertoo.
Yritys haluaa pysyä
kehityksen kärjessä ja investoi säännöllisesti uusiin koneisiin ja laitteisiin.

BÄNDEILLE TUTTU TALO

Huhtikuusta syyskuuhun tuotannossa on ruuhkaisin aika. Talviaikaan
valmistetaan bändikankaita ja teipataan kuorma-autoja.
Kun sukupolvenvaihdos isältä pojalle vuonna 2014 tehtiin, Raimo Santala jäi vielä
yritykseen töihin.
– Moni on kysynyt, enkö jo
jää eläkkeelle.
Ei tulisi mieleenkään! Tämä on
niin mukava työ,
josta on muodostunut elämäntapa.
Hän on ollut mukana musiikkialan tapahtumien järjestämisessä pitkään. Taustansa ansiosta
hänellä on verkostoja, joista on ollut
yritykselle hyötyä. Muusikkopiireissä Mainos Santala tunnetaan, sillä
sana on kiirinyt muusikolta toiselle.
– Olen pitänyt Lapualla tansseja
nuorisoseuralla ja kahdeksan vuotta
pyöritin Välipuistorockia.
Yhteistyö suomalaisten festivaalijärjestäjien kanssa on säännöllistä ja
tuo aina uusia yksittäisiä muusikoita
asiakkaiksi viikoittain.
Festivaaleille tilattavat kankaat
tehdään mittatilaustyönä. Santalat
ovat silti opettaneet asiakkaat siihen,
että toimitukset ovat perillä kahden
viikon sisällä tilauksesta.
– Tiedämme, mitä bändit tarvitsevat. Tutut kertovat meistä eteenpäin.
Tilauksia festivaaleille on jo tullut
myös muualta Euroopasta.

“
Olemme
löytäneet
sopivan erikoisosaamisalan

KAKSI LEVYLEIKKURIA LISÄÄ

Keväällä 2016 alettiin rakentaa laajennusosaa, johon tulee kaikkiaan 770
neliömetriä lisää tilaa tuotannolle.
ELY-keskuksesta saatiin yritystukea
yli miljoonan euron hankkeelle.
– Uuteen tilaan tulee kaksi uutta
levyleikkuria, jotka teetettiin mittatilauksena. Löysimme hyvän tekijän
Satakunnasta.
Seuraavat hankinnat välkkyvät jo
mielessä.
– Vielä on tarkoitus hankkia viisimetrinen tulostin, jollaista ei Suomesta löydy. Kävimme tutustumassa tällaiseen koneeseen Israelissa.

SUURKUVIA JA ALIHANKINTAA

Mainos Santala Oy on perustettu
vuonna 1986, mutta jo vuosia aiemmin Raimo Santala alkoi tehdä mainoksia. Työtilat olivat kodin yhteydessä aina vuoteen 2007, jolloin
rakennettiin uudet tuotantotilat Lapuan Honkimetsän teollisuusalueelle. Siitä lähtien yritys on laajentanut
toimintaa määrätietoisesti.
Yrityksen syömähammas on suurkuvatuotanto. Turo Santala kertoo,
että alihankinta ja sopimusvalmistus muille mainosalan yrityksille
työllistävät 70-prosenttisesti.
– Olemme löytäneet sopivan erikoisosaamisalan. Isoja kangaslinjoja
on Suomessa tosi vähän.
Yritys on kasvattanut liikevaihtoaan tasaisesti. Vuonna 2015 liikevaihto oli 800 000 euroa ja vuonna
2016 jo 1,3 miljoonaa euroa.
– Onnen ja asiakaskunnan ansiosta olemme kasvaneet. Paljon työtä ja
pitkää päivää on pitänyt tehdä.
Asiakkaita on ympäri Suomen. Yritys työllistää kymmenen henkilöä.
– Osaavia ihmisiä tarvitaan aina lisää, mutta vielä tärkeämpää on
työntekijän asenne työntekoon ja uuden oppimiseen.
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“

Mainos Santala
on keskittynyt
suurkuvatuotantoon
ja tekee paljon
alihankintaa
muille mainosalan
yrityksille.

Turo, Aulikki ja Raimo
Santala taittelevat
Cheekin tilaamaa
bändikangasta.
Kankaat ovat
paloturvallisia
ja kestävät sään
vaihtelut.

TIEDONJYVÄ
Yritys on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan
rakentaa maaseudulle pohjoismaisittain
moderni uraauurtava yritys graafisessa
tuotannossa. Maaseudun yritystuen tavoitteet ja
edellytykset täyttyvät hyvin.
– Reijo Kivimäki, asiantuntija,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun
yritystuet
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Pottua pakettiin tehokkaasti

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Perunanjalostusyritys Potpower sijoitti uuteen
perunanlajittelukoneeseen ja paransi tuottavuutta. Isojokelaisyritys
sai investointiin tukea ELY-keskukselta.

V

eljekset Toni ja Jani Nevala
pyörittävät perunabisnestä vanhempiensa ja isovanhempiensa
jalanjäljissä.
Toni vastaa perunanjalostusyritys Potpowerista ja Jani perunantuotantoon keskittyneestä Nevalan Perunasta.
Vuonna 1978 perustettu Nevalan Peruna on alusta lähtien jalostanut perunaa. Aluksi myytiin kuorittua perunaa
suurkeittiöille. Vuonna 2005 perustettiin Potpower, joka tällä hetkellä tuottaa
korkeamman asteen perunajalosteita.
– Korkeampi jalostusaste tarkoittaa
esikypsennettyä perunaa, joka on leikattu eri muotoihin ja kokoihin, Toni
Nevala kertoo.
Potpowerissa käsitellään vuodessa
noin seitsemän miljoonaa kiloa perunaa. Yritys työllistää 18 henkilöä.
Yritys kuuluu myös länsisuomalaiseen Potwell-markkinointiyhtiöön,
jonka perunanpakkaajat ja -jalostajat
perustivat vuonna 2002.
– Tukut suurenivat, ja piti saada tarjottua asiakkaalle laajempi valikoima.
Yhdessä se pystytään tarjoamaan.

ISOISÄN PERUSTAMA

Toni ja Jani Nevalan vanhemmat Anne ja Timo Nevala tekivät poikiensa
kanssa sukupolvenvaihdoksen vuonna 2010. He olivat vuodesta 1995 jatkaneet Timon vanhempien Esteri ja Eeli
Nevalan yritystä. Toni Nevala valaisee
perheyrityksen taustoja.
– Yritys aloitti perunanviljelyllä. Jo
alussa isovanhemmat huomasivat, että jalostusastetta piti saada korkeammaksi, joten ruvettiin kuorimaan
perunaa. Eeli on tehnyt Ikaalisten kylpylään ensimmäisen myyntireissun.
Siellä hän kynän ja paperin kanssa
esitti, miten hyvä tuote valmiiksi kuorittu peruna suurkeittiölle on.
Vanhempi polvi on yhä mukana yrityksen toiminnassa. Timo on keksijä luonnoltaan, joten hänen koneenrakennustaitojaan tarvitaan jatkuvasti.
Eeli tuo laajan asiantuntemuksensa
nuorten jatkajien käyttöön. Anne hoitaa yrityksen taloushallintoa ja Esteri
on innolla mukana koekeittiössä.

Toni Nevala jatkaa
isänsä ja isoisänsä
jalanjäljissä
ja kehittää
perunanjalostusyritystä Isojoella.

TASAINEN LAATU

Uusin tuote on kuluttajille suunnattu
vakuumipakattu kypsä peruna, jota jo
pitkään suurkeittiöt ovat käyttäneet.
Versioita löytyy pariisinperunasta
keittokuutioon, yhteensä viittä erilaista. Yhdestä pakkauksesta ravituksi tulee 2–4 hengen ruokakunta.
Tuotantolinjalle tarvittiin optinen
lajittelija, joka poistaa hihnalta heikkolaatuiset palat.
– Pienten palojen lajittelu olisi käsin
melkein mahdoton tehtävä. Optinen lajittelija tekee työn tarkasti ja nopeasti.
Belgiasta ostettu kone on viimeisintä teknologiaa.
– Optinen lajittelija parantaa tuottavuutta eli raaka-aine saadaan paremmin hyödynnettyä. Laatu pysyy tasaisena.
Koneen käyttöikä on arviolta kymmenen vuotta. Huoltoon on koulutettu työntekijä talon sisältä. Lisäksi
Belgian tehtaalta saa tarvittaessa koneeseen etäyhteyden.
– Kun koneen aamulla starttaa, se
tekee työn väsymättä päivän loppuun.
Tuotanto on käynnissä kello 6–18.
Potpower sai 150 000 euron investointiin ELY-keskukselta tukea 30
prosenttia.

RUOTSISSA ASKELEEN EDELLÄ

Toni Nevala sanoo, että Ruotsissa kypsät perunat ovat olleet kuluttajille jo pitkään tuttuja. Siellä perheet käyttävät ruoanvalmistuksessa
perunajalosteita suomalaisperheitä
enemmän.
– Menetelmät ja lajikkeet ovat
kehittyneet, joten perunajalosteet
maistuvat yhtä hyviltä kuin suoraan
maasta nostettu peruna. Uskon, että
Suomessakin kuluttajat löytävät nämä tuotteet. Tulossa on myös soseutettu peruna muusin valmistukseen.
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Optinen lajittelija
varmistaa tasaisen
laadun.

TIEDONJYVÄ
Monipuolista perunan jalostusta
ennakkoluulottomasti ja tehokkaasti
automatisointia hyödyntäen. Uuden tekniikan
hyödyntäminen on maaseudun yritystuen yksi
tärkeistä tavoitteista.
-Reijo Kivimäki, asiantuntija,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Maaseudun yritystuet

Uusi sukupolvi otti ohjat

T E K S T I JA K U VA O U T I R A N TA L A

Lapuan Kauhajärvellä sijaitseva kutomo Korpela Flooring Oy on keskittynyt kudotun muovilattiamaton
valmistukseen. ELY-keskuksen 20 prosentin avustuksella hankittu uusi kutomakone lisälaitteineen
louskuttaa täydellä teholla. Tuotteet lähtevät lähes kokonaan vientiin.

T

oimitusjohtaja Tanja Olli otti muutama vuosi sitten vetovastuun isänsä ja setänsä perustamasta yrityksestä. Pienestä kutomosta on kehittynyt
kansainvälinen yritys. Vientiä yritys on harjoittanut jo kymmeniä vuosia. Tuotteet ovat seuranneet aikaansa ja laatu on ollut aina tärkeää.
Toiminta on keskittynyt viime vuosina tietoisesti muovimaton kutomiseen. Suvi-muovimatto on lyönyt läpi Euroopan
markkinoilla ja siksi mattoa valmistetaankin lähes yksinomaan vientiin.
– Käymme kerran vuodessa Saksassa Hannoverissa
suurilla alan messuilla. Siellä tapaamme asiakkaitamme muualta Euroopasta. Muovimatto soveltuu erityisesti julkistiloihin kestävyytensä ja helppohoitoisuutensa ansiosta.
Yhteistyökumppani Belgiassa tekee mattoihin pohjat.
Asiakkaat saavat noutaa tuotteet Belgiasta.

PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN

Korpela Flooring on uusi nimi, mutta perustana on laadukas tuotantotapa ja yrityksen perustajien Yrjö ja Seppo
Korpelan elämäntyö. Perheyrityksessä ovat olleet mukana myös Yrjön vaimo Maija ja Sepon vaimo Kaija. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen seuraava polvi on ottanut yrityksen vastuulleen. Veljesten lapset omistavat yrityksen
yhdessä.
– Minä hoidan tilaukset ja tarjoukset, ja toimitan työlistat Jussi-serkulle tuotantoon, Tanja Olli kertoo.
Yrjö Korpelalla oli kyky keksiä uutta.
– Isä oli kova kehittelemään ideoita ja harmitteli kieli-

taidon puuttumista. Äiti on hoitanut aina asioimiset ulkomaille ja suunnitellut malleja. Hän osallistuu edelleen
uusien mallien suunnitteluun.

TUKIPÄÄTÖS TULI NOPEASTI

Korpela Flooring haki ELY-keskukselta investointitukea
uuden kutomakoneen hankintaan.
– Uusi kone antaa mahdollisuuksia kehittää uusia malleja. Olemme sopineet jo Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa projektista, jossa opiskelijat
saavat suunnitella uuden mallin.
Rahoituksen hakuprosessi sujui hyvin, vaikka kiire
koneen hankinnan varmistamisessa aiheuttikin hiukan
päänvaivaa rahoituspäätöstä odotellessa.
– Koneen ostosopimus oli allekirjoitettava tiettyyn
päivään mennessä, muuten toimitus olisi siirtynyt kuukausilla. Investointi oli runsaat 200 000 euroa. Onneksi
ELY-keskus teki nopeasti päätöksen ja saimme ostosopimuksen ajoissa allekirjoitettua.

PROJEKTI MENI NAPPIIN

Kutomakoneen hankinta oli vasta yksi vaihe koko urakassa. Kun kone oli saapunut, alkoi räätälöinti. Osa budjettiin varatusta rahasta käytettiin koneeseen rakennettavien lisäosien hankintaan. Suurin osa tarvikkeista ja
materiaaleista saatiin ostettua lähialueen yrityksiltä.
– Maaliskuun puolivälissä 2016 saimme koneen, ja alkoi koneeseen liittyvien muiden osien rakentaminen. Ensimmäiset matot kudottiin jo toukokuun puolivälissä.
Projekti meni nappiin sataprosenttisesti.
Serkukset Jussi
Korpela ja Tanja
Olli pitävät yllä
perheyrityksen
perinteitä samalla,
kun kehittävät
yrityksen toimintaa.

TIEDONJYVÄ
Maan hallituksen keskeisenä tavoitteena on Suomen vientikaupan merkittävän
kasvun edistäminen. Maaseutuohjelma tukee näitä tavoitteita tukemalla
yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Korpela Flooringin tekemä investointi
mahdollistaa yrityksen kasvun yhä kasvavilla vientimarkkinoilla.
-Juha Koski, asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus Maaseudun yritystuet
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Jari Viertolan yritys
JV Nortech Metal on
tehnyt vuoden aikana
mittavat investoinnit.
Isokyröläinen
yritys työllistää
nelisenkymmentä
työntekijää
Pohjanmaan ja EteläPohjanmaan alueelta.

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Isokyröläisyritys kasvuvauhdissa

N

aapurimaakunnan yritykset saavat hankkeilleen rahoitusta Pohjanmaan ELY-keskukselta.
Isokyröläinen metallialan yritys JV Nortech
Metal sai tukea kahteen suureen investointiinsa.
– Toinen hankinta liittyi kiinteistöön ja toinen tekniikkaan. Konehankintojen veroton arvo on ollut noin kaksi
miljoonaa euroa ja halli-investoinnin arvo vuotuisen liikevaihdon verran, eli neljä miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Jari Viertola kertoo.

ta- ja nostolaitteet sekä muut oheislaitteet.
Yrityksen tavoitteena on hankintojen avulla kehittää
toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Uusilla koneilla
suurtenkin kappaleiden työstö onnistuu.
Hallin rakentaminen ja koneiden asentaminen on työllistänyt alueen muita yrityksiä. Omia työntekijöitä JV
Nortech Metalilla on noin neljäkymmentä.
– Yritysten hankinnoilla on merkitystä välillisesti
myös paikkakunnalle.

SEITSEMÄN UUTTA KONETTA

Vaikka yritystuki on ollut hyvä lisä, investointeja ei olisi voinut toteuttaa ilman vierasta pääomaa ja omia kassavaroja.
– Tuen avulla investoinnit ovat olleet parempilaatuisia. Aina on myös hyvä merkki yhteistyökumppaneille, jos ELY-keskus on lähtenyt rahoittamaan investointihankkeita.

Uusi halli otettiin käyttöön syksyllä 2015. Rakentamiselle ehtoja asettivat kookkaat koneet.
– Oli tehtävä tarpeeksi korkea halli, että uudet koneet,
kaksi korkeaa sorvia, mahtuvat sisälle.
Vuoden aikana yritys on hankkinut seitsemän uutta
metallintyöstökonetta: neljä sorvia ja kolme jyrsinkonetta. Lisäksi oma kustannuseränsä ovat olleet erilaiset mit-

PAREMPILAATUISTA INVESTOINTIA

TIEDONJYVÄ
Myönnettäessä tukea yritysten investointeihin keskeisiä tavoitteita ovat yritysten kasvun
luominen ja kilpailukyvyn parantaminen. JV Nortech Metal on kasvuhalukas yritys, jonka
tekemät investoinnit tähtäävät nimenomaan näihin tavoitteisiin.
– Matias Smeds, asiantuntija, Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 050 312 8641, matias.smeds@ely-keskus.fi
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LEADERYRITYSTUET
Etelä-Pohjanmaalla elää yrittelijäitä
ihmisiä. Juuri tätä omatoimisuutta ovat
Leader-ryhmät ruokkineet maakunnassa jo
20 vuoden ajan. Leader-ryhmistä jokainen
kehittää omaa sopivan kokoista aluettaan.
Leader-toiminta perustuu siihen, että
paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten,
miten omaa kotiseutua tulisi kehittää.
Kehittämisintoa ruokitaan myöntämällä
rahoitusta yrittäjien, yhdistysten sekä
muiden yhteisöjen projekteille. Jokaisella
ryhmällä on oma hallitus, joka päättää
rahoitettavista hankkeista ja yritystuista.
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Toimintamallin muutos
johti nousukiitoon

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Jatkaako vanhalla mallilla vai uudistuako kokonaan? Näitä
kysymyksiä Jari Hakola pohti ennen kuin päätti ottaa rohkean askeleen
ja uudistaa Hakola Huonekalu Oy:n liiketoiminnan kokonaan.

H

akola Huonekalu Oy valmistaa ja myy nuorten
suomalaisten muotoilijoiden suunnittelemia sohvia ja tuoleja sekä muita
joka kodin design-tuotteita. Jurvalainen yritys päätti uhmata laman lakeja ja uudistaa toimintansa kokonaan.
– Meillä on hyvät materiaalit ja
eettiset tavat toimia. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Monet materiaalit hankitaan Etelä-Pohjanmaalta, mutta asiakkaita on
kaikkialta kotimaasta ja maailmalta,
toimitusjohtaja Jari Hakola kertoo.

KASVUVAUHTI YLLÄTTI

Yrityksen liikevaihto on vuodessa
tuplaantunut ja ilman Anttilan konkurssia se olisi triplaantunut. Hakolan tuotteista oli sopimus Anttilan
Kodin 1 -ketjun kanssa.
– Anttilan kautta toimittamatta
jääneet tuotteet olemme luvanneet
toimittaa asiakkaille. Muutama on
tähän tarjoukseen tarttunutkin.
Hakola on yllättynyt liikevaihdon
huimasta kasvusta, sillä hän ei olisi
etukäteen arvannut uudistuksen vaikuttavan näin merkittävästi. Hän on
iloinen siitä, että yritys lähti uudistuksen tielle.
Ennen uudistusta Hakola oli tyytynyt pärjäämään vanhalla tyylillä,
vaikka näki ympärillään rajun muu-

toksen, ja miten huonekalutehdas toisensa jälkeen lopetti toimintansa.
– Tyttäreni tuli yritykseen mukaan muutama vuosi sitten. Aloimme
miettiä, mitä tekisimme, kun maailma ympärillä muuttuu radikaalisti.
Oli päätettävä, olemmeko muutoksessa mukana vai emme.

KOKO KONSEPTI UUSIKSI

Hakolan tytär Annaleena Hämäläinen on opiskellut muotoilijaksi
Aalto-yliopistossa, joten hänellä oli
kontaktit moniin nuoriin suunnittelijoihin. He päättivät hyödyntää tätä verkostoa ja ryhtyä luomaan kokonaan uudenlaista liiketoimintaa.
– Uudistimme koko toimintakonseptin. Perustimme oman verkkokaupan ja vähensimme myyntiä jälleenmyyjien kautta. Ennen olimme
kaukana asiakkaistamme, nyt verkkokaupan ansiosta olemme heitä lähellä, Hakola kertoo.
Verkkokaupan avaaminen syksyllä 2015 vauhditti myyntiä merkittävästi. Suupohjan kehittämisyhdistyksen kautta haettu Leader-yritystuki
auttoi verkoston ja uuden toimintamallin kehittämisessä.
– Paljon on ollut myös onnea mukana. Verkosto on kaikkein tärkein
asia. Meillä on hyvät jakelijat Helsingissä ja Turussa. Artek otti kesällä
tuotteitamme valikoimiinsa.

TOIMINTAKONSEPTI PÄHKINÄNKUORESSA
Hakola Huonekalu Oy uudisti liiketoimintansa kokonaan ja
kaksinkertaisti liikevaihdon. Näin se meni:
1.

Idea syttyi: Tarjotaan tyylikkäitä ja laadukkaita
huonekaluja kohtuulliseen hintaan

2.

Pohjustus: Värvätään nuoria suunnittelijoita
ideoimaan tuotevalikoima

3.

Toimeenpano: Perustetaan verkkokauppa

4.

Täyttä palvelua: Huonekalu toimitetaan kotiin,
puretaan pakkauksesta, kootaan ja siivotaan roskat

5.

Asiakasystävällisyyttä: Mallistoa karsittu,
toimitusaika puolittunut ja kuluttajahinnat laskeneet

6.

Tuottoa ja laatua: Liikevaihto kasvoi, kontakti
asiakkaisiin parani ja tuotteiden laatu säilyi

7.

Ihmeellinen yhtälö: Kustannukset laskivat, laadusta
ei tingitty ja työvoimaa palkattiin lisää
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Jari Hakola otti
rohkean askeleen
uudistamalla
Hakola Huonekalun
liiketoiminnan
kokonaan.

VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN

Toimintakonseptin muutos oli noin
150 000 euron investointi, johon Leader-perustamistukea myönnettiin 30
prosenttia.
Uudistuksen yhteydessä mallistoa
karsittiin ja keskityttiin tiettyihin
tuotteisiin. Sohva on Hakolan päätuote.
– Materiaalit ovat hyvälaatuisia,
mutta vaihtoehtojen määrää rajattiin
uudistuksen yhteydessä. Verkkokaupassa on valittavissa kolme kangasvaihtoehtoa kahdessa hintakategoriassa.
Tuotteiden hintoja on pystytty alentamaan. Sohva, joka ennen
maksoi 2000 euroa, maksaa nyt kuluttajalle tehokkaammalla konseptilla tuotettuna alle 1500 euroa. Palvelu on viimeisen päälle: Hakolan
tehtaalta tilattu huonekalu viedään
asiakkaalle kotiin ja kootaan paikan päällä. Toimitusaika on lyhentynyt aiemmasta kuukaudesta kahteen
viikkoon.
Yrittäjän innostuksen kasvaessa
myös työtunnit ovat lisääntyneet.
– Uudistuksessa oli kyse toiminnan muutoksesta myös itselleni. En
voi enää ajatellakaan, että tekisin
säännöllistä työaikaa. Työ kuitenkin
on niin innostavaa, että pitkät päivät
eivät rasita.

Tehokas konsepti sai yrityksen toiminnan
rullaamaan ja tuplasi liikevaihdon.

Tuki uuden
liiketoiminnan
perustamiseen
Suupohjan
Kehittämisyhdistyksen
toiminnanjohtaja Paavo Mattila kertoo, että Hakola Huonekalu Oy on Etelä-Pohjanmaalla laatuaan ensimmäinen, joka on toimivana yrityksenä
saanut perustamistukea uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi.
– Ensisijaisesti perustamistukea
myönnetään alkaville yrityksille.
Hakola Huonekalu Oy on kehittämistoiminnallaan hyvä suunnannäyttäjä koko toimialalle. On tartuttu uusiin toimenpiteisiin ja uskallettu
tehdä radikaaleja muutoksia.
Mattilan mukaan Hakolan ”malli”
on hyvä esimerkki myös uuden tukimuodon käytöstä.
Suupohjan Kehittämisyhdistys ry.,
toiminnanjohtaja Paavo Mattila
puh. 0400 423 401
paavo.mattila@leadersuupohja.fi
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Unelmien pelihalli

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Jukka Tervolle salibandy on työ ja harrastus. Hän on lajin pioneereja
Suomessa. Tervon yritys Jii-Tee Sport Oy omistaa Qmax Arenan, jonka
laajennukseen hän haki Leader-yritystukea.

S

einäjoelle, Nurmon Tanelinrantaan on noussut nyt vanhan viereen entistä ehompi ja
toimivampi salibandyhalli.
– Sain tukea noin
miljoonan
euron
hankkeeseen 17,5
prosenttia. Ilman
tukea hankkeen
toteut ta m i nen
olisi ollut hankalaa, Tervo sanoo.
Qmax Arenan
ensimmäinen osa
on rakennettu vuonna 2010. Uusi halli otettiin käyttöön
elokuussa 2016. Rakentaminen kesti 130 päivää. Rakentaja K. Karhu oli kiitellyt Tervoa
siitä, että oli saanut selvät suunnitelmat. Kaikki sujui mallikkaasti, ja projekti viivästyi ainoastaan seitsemän
päivää alkuperäisestä suunnitelmasta.
Rakennusprojektissa on ollut mukana
toistakymmentä alihankkijaa.

OMAA TUOTANTOA

Tervolla on salibandymailojen ja
-pallojen omaa tuotantoa ja maahantuontia. Tuotteita löytyy
oman myymälän lisäksi
muun muassa Sopurahasta, Minimaneista ja J. Kärkkäisen tavarataloista
ympäri maan.
– Teen itse mailat, ja pallot tulevat myös omasta firmasta. Tällä hetkellä ei ole
tarvetta kasvattaa
tuotantoa.
Pienimuotoista vientiäkin yrityksellä on.
Puolaan toimitetaan mailoja ja palloja muutamia lähetyksiä
vuodessa, ja Venäjällekin viedään
jonkin verran.
– Venäläiset löysivät tuotteemme lappeenrantalaisen jälleenmyyjän kautta.

“
Ilman tukea
hankkeen
toteuttaminen
olisi ollut
hankalaa

PAREMMAT TOIMINNOT

Uusi halli toi Qmax Arenaan 1300 neliötä lisää tilaa. Yhteensä neliömäärä
on noin 2500. Lisäksi yläkerrasta löytyvät kokoustilat ja vip-aitio.
Halli on nyt sellainen kuin Tervo olisi
ensimmäisenkin halunnut olevan. Tontin muoto vain oli asettanut ensimmäisen hallin rakentamiselle rajoituksia.
– Nyt hallissa on kaikki toiminnot
niin kuin pitää. Olisin halunnut tällaisen ilmeen jo ensimmäiseen halliin.
Pukukopit sijaitsevat rakennuksen
päässä. Tilojen sijoittelu ja kulkureitit on mietitty siten, ettei katsomoon
kulkevien ihmisten ulkokengistä
kulkeudu pukutiloihin likaa. Pelaajien palvelut, kuten virvoitusjuomat,
löytyvät läheltä.
– Akustiikka ja valaistus ovat paremmat. Uutta on kahvio, joka löytyy
heti sisäänkäynnin yhteydestä. Samoissa tiloissa on myös myymälä salibandytarvikkeille.

“

HARRASTAJIA RIITTÄÄ

Qmax Arenalla liikkuu väkeä noin
250 000 kävijää vuodessa. Joka viikonloppu hallilla on jonkinlainen
tapahtuma. Harjoitusvuorot ajoittuvat päivittäin kello 15 ja 22 välille.
Turnausten aikana halli on avoinna
aamuyhdeksästä alkaen.
Urheiluseuroista hallin suurimmat käyttäjät ovat Nurmon Jymy ja
Seinäjoen Peliveljet. Vuonna 2015
Tervo perusti oman seuran, Konnat.
Konnilla on miesten ja naisten joukkueet, kolme juniorijoukkuetta ja
salibandykerho.
– Täytyy varmistaa, että hallissa
on toimintaa. Jos jostain syystä joku vakiokäyttäjäryhmä jääkin pois,
niin toiminta on silti turvattu.
52-vuotias Tervo pelaa yhä, vaikka
on joutunut hankkimaan nivelrikon
vuoksi lonkkiinsa tekonivelet. Seuraavaksi vanhin pelaaja Konnissa on toistakymmentä vuotta Tervoa nuorempi.
– Noudatan sisäistä viestiä. Pelaan niin kauan kuin pystyn.

Liiverille yksi
suurimmista
Kehittämisyhdistys Liiverin toiminnanjohtaja Sinikka
Koivumäki kertoo, että Liiveri oli mukana jo ensimmäisenkin vaiheen rahoituksessa.
– Hanke on yksi suurimpia Liiverin rahoittamia. Jukka
Tervo on liikunta-alan yrittäjyyden pioneereja, jolla on
vahva tahto ja taito viedä vaativatkin hankkeet maaliin.
Liiveri ry., toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki
puh. 040 513 1824
sinikka.koivumaki@liiveri.net

20

Jukka Tervon Qmax
Arenan uudet hienot
tilat otettiin
käyttöön elokuussa
2016. Käyttöaste on
lähes sata.

Tervolla on omaa
mailojen ja pallojen
valmistusta.
Vientiinkin tuotteita
menee jonkin verran.

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Puhtia
pullanpaistoon

K

uortaneen keskustasta löytyy Kotileipomo Paula Kahran viihtyisä kahvila, jonka yhteydessä
on myös hänen leipomonsa. Yrittäjä tekee tuotteet itse alusta loppuun. Paula Kahra on valmistanut perinteiset possut, viinerit ja sämpylät vuodesta 1989 lähtien.
Kahra haki investointitukea uusien leipomokoneiden
hankintaan.
– Kun muutin uusiin tiloihin Kuortaneen keskustassa,
päätin samassa yhteydessä uudistaa koneitakin.
Kahra lähti selvittelemään mahdollista tukea Kuortaneen elinkeinotoimesta, ja sieltä autettiin hakuprosessi
alkuun. Investoinnin kustannus oli 10 000 euroa, johon
hän sai Kuudestaan-ryhmän kautta Leader-yritystukea
20 prosenttia.

TEHOKASTA JA NOPEAA

Kun käytössä on uusi uuni, tuotteet valmistuvat tehokkaammin.
– Uusi tehokkaampi uuni paistaa kaksi kertaa enemmän kuin vanha. Uuteen uuniin mahtuu kahdeksan pellillistä kerralla. Vanha uunikin on vielä käytössä.
Uusi rasvakeitin on samankokoinen kuin edellinen,
mutta nopeampi. Pakastin on nyt riittävän suuri leipomolaatikoille.
– Nyt pystyn tekemään enemmän, mutta kun tekee yksin, se vähän rajoittaa. Ensimmäisen kesätyöntekijän
palkkasin viime kesänä. Se oli hyvä kokemus, ja aion ottaa kesätyöntekijän taas ensi kesänä.
Leipomon erikoisuutena ovat gluteenittomat possut. Erikoistaikinat tehdään erillisessä gluteenittomien tuotteiden
leipomiseen varatussa tilassa.
– Gluteenittomat tuotteet ovat olleet minun valikoimissani jo 1990-luvulla, jolloin vielä työskentelin kotona.
Tuotteita löytyy paljon gluteenittomina ja kilpailu on lisääntynyt koko ajan. Erikoisuutena on se, että teen kaikki täysin käsityönä.

AAMUSTA ALOITETTAVA

Leipurin työaika alkaa aamuyöllä kolmen aikaan. Kahra on tottunut epäinhimilliseltä tuntuviin työaikoihin.
Illalla täytyy osata mennä ajoissa nukkumaan.
– Joskus päivät venyvät pitkiksi, kun vien isommat
tuote-erät suoraan asiakkailleni.

Paula Kahra
hankki
leipomoonsa
uusia laitteita.

Tukea
pienyrittäjyydelle
Kuudestaan ry:n toiminnanjohtaja
Paula Erkkilä kertoo, että yhdistys
haluaa tukea tämänkaltaista pienyrittäjyyttä, joka monipuolistaa ja
lisää alueen palveluja.
– Paula Kahra on alueelle tyypillinen
pienyrittäjä, joka lähti rohkeasti kehittämään yritystään. Leipomon yhteydessä oleva kahvila elävöittää
Kuortaneen katukuvaa. On hienoa,
että yritys on erikoistunut gluteenittomien tuotteiden leivontaan, joiden
kysyntä jatkuvasti lisääntyy uusien
ruokatrendien ansiosta.
Kuudestaan ry., toiminnanjohtaja
Paula Erkkilä
puh. 040 507 6104
paula.erkkila@kuudestaan.net
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T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Eläintentäyttäjän karkkikauppa

K

ortesjärveläinen Suomen täyttötarvike maahantuo ja valmistaa tarvikkeita eläinten täyttöön. Yritys sai Leader-yritystukea uusien toimitilojen rakentamiseen ja tuotannon käynnistämiseen.
Hyllyiltä pilkistää eri eläinten uretaanipäitä ja -kehoja. Uretaani on materiaalina kevyt ja helposti muotoiltavissa, jos koostumus on hyvälaatuinen. Yritys
on aloittanut näiden tuotteiden oman tuotannon.
Yrittäjä Raisa Kaatrasalo kertoo, että ensimmäiset
karhunpäät on tehty.
– Uretaanimassan sekoitan omalla reseptilläni, joka
on osoittautunut toimivaksi.

AMMATTILAISILLE JA HARRASTAJILLE

Kaatrasalo kertoo, että asiakkaina on sekä eläintentäytön ammattilaisia että harrastajia. Monet tuotteista käyvät myös muuhun askartelemiseen.
Tuotteita on valtavasti. Erilaisia lasisilmiäkin on kymmenittäin, joka eläimen kokoa ja väriä. Lähistöllä asuvat
käyvät paikan päällä ostamassa tarvikkeita.
– Eräs pietarsaarelainen eläintentäyttäjä sanoi, että tämä on hänelle karkkikauppa.

YRITYKSEEN JATKAJAKSI

Tuoreita ajatuksia

Kaatrasalo jatkaa miehensä Antin perustamaa yritystoimintaa, joka lähti metsästysharrastuksesta. Verkkokauppa
on perustettu vuonna 2010.
Perhe muutti Lapinlahdelta Kortesjärvelle kaksi vuotta
sitten. Helmikuussa 2015 verkkokaupassa vaihtui omistaja.
Antin täyttö & tarvike muuttui Suomen täyttötarvikkeeksi.
– Ala oli minulle täysin vieras enkä tuntenut tuotteita.
Muuton yhteydessä oli kuitenkin sopiva kohta ryhtyä yrittäjäksi ja tutustuin tuotteisiin syksyn 2014 aikana. Mieheni
on ollut hyvänä tukena.

Investoinnin arvo oli vähän alle 60
000 euroa ja tukea yritys sai 20 prosenttia. Aisaparin toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää sanoo,
että hankkeen avulla harrastustoiminnasta tuli yritystoimintaa.
– Tämä on uusi yritys, jonka sijainti sopii maaseudulle. Kyseessä
oli myös paluumuuttaja. Hanke on
hyvä esimerkki muille yritystoimintaa suunnitteleville.
Aisapari ry., toiminnanjohtaja
Mervi Niemi-Huhdanpää
puh. 0500 765 871,
mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net

Raisa Kaatrasalo
aloitti eläintentäyttöön tarvittavien
uretaanikehojen
tuotannon.

T E K S T I O U T I R A N TA L A

Teurastamoon uusi järjestelmä

Liiketoimintaosaamista
Yhyres-kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Jaskari sanoo, että Hahtolan Liha tarjoaa
vaihtoehtoisia reittejä tuotteiden
tarjonnalle. Tämän kaltaiset joustavat pienyritykset mahdollistavat
maaseudun perinteisen selkärangan, maatalouden monipuolistumisen.
– Yrityksen liiketoimintaosaamisen hallinnasta kertoo panostaminen ajanmukaiseen teknologiaan
ja investointien hyödyllisyyden
selvittämiseen.
Leader Yhyres ry., toiminnanjohtaja
Matti Jaskari
puh. 050 463 5872
matti.jaskari@yhyres.fi
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I

sokyröläinen lampaiden teurastukseen erikoistunut
Hahtolan Liha Oy haki tukea Yhyres-kehittämisyhdistyksen rahoituskiintiöstä tietokoneohjelmien kehittämiseen ja investointien tuottavuustutkimukseen.
Sami Hahtola omistaa Hahtolan Lihan yhdessä veljensä ja isänsä kanssa. Teuraseläinten korvamerkeistä
tehdään aina ilmoitus tuottajalta teurastamolle ja teurastamolta Eviralle. Tähän työvaiheeseen Hahtolat halusivat
kehittää toimivan järjestelmän. Hankkeisiin budjetoitiin
yhteensä 10 000 euroa.
– Tukea saatiin investointiin 35 prosenttia ja tutkimukseen 40 prosenttia. Tietokoneohjelmien kehittämiseen on
kuitenkin kulunut enemmän rahaa kuin budjetoitiin.

AIKAA SÄÄSTYY

Hahtola kertoo, että teurasilmoitusten tekemiseen kului aiemmin päivä, kun uudella järjestelmällä tiedot saadaan siirrettyä kolmessa minuutissa.
– Vuodessa meille tulee noin tuhat eläinyksikköä. Yksi
eläinyksikkö on kymmenen lammasta. Meillä on myös lihanleikkausta ja pakkaamista. Osa ruhoista leikataan ja
pakataan takaisin tuottajalle.

LAAJENTAMINEN MIELESSÄ

Hahtolan Liha suunnittelee myös laajentamista. Sami
Hahtolan mukaan laajentaminen tulee ajankohtaiseksi,
kun vuoden 2017 alusta teurastamo saa aiemman tuhannen eläinyksikön sijaan teurastaa 5000 eläinyksikköä.
– Pystymme lisäämään teurastuskapasiteettia viisinkertaiseksi. Suunnitelmissa on rakentaa myös lisää kylmätilaa ja laajentaa leikkaamoa.

HANKETUET
Maaseuturahaston hankkeiden avulla
luodaan pienille yrityksille kasvun
edellytyksiä avaamalla näkymiä palvelujen,
tuotteiden ja prosessien uudistamisen
mahdollisuuksiin, tiedottamalla ja
kokeilemalla niitä käytännössä.
Yritysryhmähankkeissa yritykset saavat
suoran hyödyn toimintansa kehittämiseen.
Yritysryhmän kokoamiseen ja valmisteluun
voi saada sataprosenttisen tuen.

YRITYSRYHMÄN
KEHITTÄMISHANKE

•
•
•
•

tukitaso 75 %
3-10 mikroyritystä
tuki jyvitetään
de minimis –tueksi
vapaasti yrityskohtaista
kehittämistä

TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN TAI
PROSESSIEN KEHITTÄMISHANKE

•

tukitaso 60 %

TIEDONHANKINTAHANKE

•
•

tietoa pienille yrityksille uusien
tuotteiden, prosessien tai
palveluiden kehittämiseksi
tukitaso 80 %

AKTIVOINTIVAIHE

•
•
•

kokoaa yritysryhmähankkeita
ja muita kehittämishankkeita
tukitaso 100 %
etsitään kehittämistarpeita
yleisellä tasolla
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Tapio Vuorenmaa,
Pekka Sulkakoski ja
Niko Suokko pitävät
yritysryhmähankkeen
tärkeänä antina
yrittäjien välistä
verkostoitumista.

Vientivauhtia yritysryhmästä

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Suomen Yrittäjäopistolla on meneillään yritysryhmähankkeita. Kasvua Pohjoismaista -hankkeiden tavoitteena
on etsiä yrityksille väyliä vientiin. Ensimmäinen ryhmä aloitti tammikuussa ja toinen syksyllä 2016.

M

uovipintaisia suojakäsineitä valmistava evijärveläisyritys
Jokamuovi Oy on vienyt jo
15 vuoden ajan tuotteitaan Ruotsiin ja Norjaan. Toimitusjohtaja Pekka Sulkakoski sanoo, että nyt yrityksen tavoitteena on löytää
uusia jälleenmyyjiä ja uusia asiakasryhmiä.
– Olemme saaneet jo hyviä vinkkejä. Tarkoituksena on tehdä myös
markkinatutkimus. Koko tuotannostamme vientiin menee noin 60 prosenttia.
Kasvua Pohjoismaista -hanke on
antanut työvälineitä kasvuun ja
myös mahdollisuuden verkostoitumiseen.
– Olemme pystyneet
kollegojen kanssa keskustelemaan ja verkostoitumaan. On
ollut mielenkiintoista kuulla muiden yrittäjien kokemuksia.
Jok a muov i lla on konkreettisena tavoitteena saada 2-3 uutta
jälleenmyyjää Ruotsista ja Norjasta.

Jokamuovin
toimitusjohtaja
Pekka Sulkakoski
on luonut uusia

“
Olemme pystyneet
kollegojen kanssa
keskustelemaan ja
verkostoitumaan
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“

kontakteja tutuille
Pohjoismaiden
markkinoille.

SYSTEMAATTISUUTTA
JA KASVUA

Alahärmäläinen Härmä Air Oy valmistaa teräsmoduulisavupiippuja
sekä niihin liittyviä hormitarvikkeita. Tällä hetkellä tuotteista suurin osa menee kotimaan markkinoille. Yritys lähti mukaan hankkeeseen
saadakseen kunnolla vauhtia vientitoimintaan. Erityisesti Ruotsi kiinnostaa, mutta tavoitteena on laajentaa vientiä kaikkialle.
– Lähdemme ensin Ruotsiin, koska se on lähellä ja toiminnaltaan samankaltainen kuin Suomi. Kulttuuri
tulisijapuolella on kuitenkin hieman
erilainen, toimitusjohtaja Niko Suokko
kertoo.
Ruotsalaiset eivät Suokon mukaan
suosi varaavia tulisijoja kuten suomalaiset. Myös markkinointitavassa
on otettava kansalliset erityispiirteet
huomioon.
– Emme voi kääntää esitettämme
suoraan ruotsiksi, koska kartoituksessa selvisi, että ruotsalaisiin vetoaa
mielikuvamarkkinointi.
Suomessa
sen sijaan kiinnostavat tekniset yksityiskohdat enemmän.
Hankkeen avulla Härmä Air on
paitsi tehnyt markkinatutkimusta,
myös kirkastanut strategiaansa ja etsinyt sopivia kumppaneita länsinaapurista.

Niko Suokon
luotsaama Härmä
Air tähtää Ruotsin
kautta
isoille maailmanmarkkinoille.

Memorial Oy:n
toimitusjohtaja
Jere-Miikka
Myllymäki odottaa
maailmanvalloitusta
innolla.

HAUTAMUISTOMERKISTÄ
VIENTITUOTE

Vuoden 2015 kasvuyrityskilpailun voittaja Memorial Oy on myös mukana Kasvua Pohjoismaista -hankkeessa. Heidän innovatiivinen tuotteensa haastaa
perinteiset hautakiviveistämöt. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
hautamuistomerkki led-valolla on saanut jo paljon huomiota.
– Vaikka yrityksemme on nuori,
olemme heti lähteneet miettimään
myös vientiä, toimitusjohtaja Jere-Miikka Myllymäki sanoo.
Hautamuistomerkin etukanteen
on leikattu vainajan tiedot. Sisälle asennetaan luonnollisen valkoinen led-valo. Pintavärivaihtoehtoina
ovat antiikkikupari, kulta, antiikkinen valkokulta, musta ja grafiitinharmaa.
– Tuote ei pääse vanhentumaan
hetkessä, ja sopii hyvin vientituotteeksi. Kävimme aiemmin messuilla
Saksassa ja totesimme, että olisi meille vielä liian iso harppaus lähteä viemään tuotetta sinne.
Kasvua Pohjoismaista -hanke on
ollut Memorialille hyvä päänavaus
vientiin. Hankkeesta on ollut hyötyä
esimerkiksi sopivien yhteistyökumppanien etsimisessä.
– Ruotsin viennin suunnitelmat
ovat jo pitkällä ja muitakin Pohjoismaita kartoitetaan.
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KONKREETTISTA APUA YRITYKSILLE

Kasvua Pohjoismaista -hankkeiden tavoitteena on auttaa ja tukea eteläpohjalaisia pk-yrityksiä joko aloittamaan tai kehittämään liiketoimintaansa Pohjoismaisilla markkinoilla. Projektipäällikkö Tapio Vuorenmaa työskentelee
yrityspalvelupäällikkönä Suomen Yrittäjäopistossa Kauhavalla. Hän uskoo,
että hankkeen avulla luodaan aitoja vientiedellytyksiä alueen yrityksille.
– Yrityksiltä on tullut positiivista palautetta siitä, että apu on ollut käytännöllistä ja konkreettista.
Vuorenmaa on auttanut yrityksiä talouden kysymyksissä. Lisäksi hankkeessa on käytetty ulkopuolisen pohjoismaisen viennin asiantuntijan palveluita yrityskohtaisissa tarpeissa. Hankkeen yhteisissä teemailloissa on esitelty muun muassa Finnveran ja Tekesin vienti- ja rahoituspalveluja, sekä
käsitelty toimintatapoja pohjoismaisessa liiketoimintakulttuurissa.
Vuorenmaa miettii yhteistyön mahdollisuuksia, joita hanke voi yrityksille tarjota.
– Yhteistyö hankkeeseen osallistuvien yritysten kesken voisi varmaankin
olla mahdollista jossakin vaiheessa esimerkiksi logistiikassa. Yhteistyö olisi
mahdollista myös markkinointiponnistuksissa.
Osallistuvat yritykset rahoittavat 25 prosenttia hankkeen noin 100 000 euron kustannuksista, ja loppu katetaan maaseuturahaston tuella. Hanke kestää reilun vuoden.

TIEDONJYVÄ
Hyödyn saaminen yrityksille on tehty
helpoksi yritysryhmähankkeissa, koska
hankkeen toteuttaja hoitaa hallinnon
kiemurat. Toteuttajana täytyy aina olla
jokin kehittämisorganisaatio: oppilaitos,
kehittämisyhtiö tai neuvontajärjestö. Tätä
mahdollisuutta yritysten toivoisi käyttävän
enemmän hyödyksi.
– Tuija Nikkari, kehittämisasiantuntija,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Hanketuet
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Maiju Tuomaala
vetää Markkinointivirittämöä, joka on
yksi ELY-keskuksen
rahoittamista
yritysryhmähankkeista.

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A J A H E N N A L E P P I N E N

Markkinointiin
tekemisen paloa

Y

ksi uusimmista yritysryhmähankkeista on Markkinointivirittämö, jossa yhdentoista yrittäjän ryhmä
pohtii keinoja markkinointinsa tehostamiseksi. Yrittäjät tulevat eri aloilta.
– Suomen Yrittäjäopiston asiakkaat ovat kaivanneet tällaista täsmäkoulutusta markkinoinnista. Löysimme
työkaluksi yritysryhmähankkeen,
johon anoimme rahoitusta ELY-keskukselta, projektipäällikkö Maiju
Tuomaala kertoo.
Koulutus kohdennetaan alle 50
henkeä työllistäville yrityksille, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa
euroa. Yritysryhmä saatiin kasaan
Yrittäjäopiston olemassa olevien kontaktien kautta.
– Koko ryhmän tapaamisten lisäksi järjestämme yrityskohtaista ohjausta ja pienryhmätyöskentelyä.
Hankkeella on selvä tavoite: Jokainen yrittäjä onnistuu kirkastamaan
omaa markkinointiaan ja valjastamaan myynnin ja markkinoinnin
yrityksen toimintaan.
Yrityksille tarjotaan koulutusta ja
yrityskohtaista neuvontaa runsaalla
55 000 eurolla, mistä yrittäjät rahoittavat neljäsosan. Hanke kestää puolitoista vuotta.

TAITOJEN VAHVISTAMISEKSI

Erilaisiin kone- ja laitetoimitusprojekteihin erikoistunut Steamec Oy
tuottaa asiakkaalle räätälöidyn palvelun suunnittelusta käyttöönottoon.
Vuonna 2013 perustettu yritys toimii
tällä hetkellä kotimaassa, mutta tähyää myös kansainvälisille markkinoille. Vienti asettaa omia vaatimuksia markkinoinnille.
Markkinointivirittämön tuoma apu
tulee yrittäjälle tarpeeseen. Vuokko
Yrjänäinen vastaa yrityksen osakkaana hallinnosta, mutta pienessä yrityksessä kaikkien tulee tehdä
kaikkea.
– Tarvitsin erityisesti apua markkinoinnissa. Markkinointivirittämössä voi vaihtaa ajatuksia toisten yrittäjien kanssa sekä saada vinkkejä ja
työkalujakin markkinoinnin toteuttamiseksi.
Suunnitelmissa on LinkedIn-profiilin luominen yritykselle. Yrjänäisen tavoitteena on selvittää parhaat
kanavat, joista potentiaaliset asiakkaat löytävät heidän yrityksensä.

Vuokko Yrjänäinen
pitää yritysryhmähanketta hyvänä
tapana vahvistaa
markkinointitaitoja
ja ottaa oppia
toisten yrittäjien
kokemuksista.
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Teknologiapalvelut
tien päällä

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Bussi kaartaa syksyisenä lokakuun päivänä Lakeuden Hydron
pihaan. Esillä ovat parin tunnin ajan Seinäjoen ammattikorkeakoulun
teknologiset palvelut yrityksille. Tällä kertaa teemana on
konenäköteknologia.

28

E

räs ELY-keskuksen rahoittamista kehittämishankkeista on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja
kehitystyön (TKI) yksikön
teknologiabussi.
Teknologiabussin ideana on viedä
tietoa maakunnan yrityksille esittelemällä eri teknologioita käytännönläheisesti. Bussissa kävijöitä vastassa on
teknologia-asiamies Juha Palomäki.
– Tavoitteena on innostaa yrityksiä kehittämään omaa tuotantoaan ja
lisäämään tuotekehitystyötä hyödyntämällä uutta teknologiaa.
Bussi on kiertänyt keväällä ja syksyllä eri puolilla Etelä-Pohjanmaata ja saanut hyvän vastaanoton. Tällä kertaa paikalla on ainakin lähellä
sijaitsevan yrityksen väkeä. Palomäki näyttää vieraskirjaa.
– Pysäkkejä meillä on ollut tähän
mennessä 42. Nimiä on kertynyt vieraskirjaan tähän mennessä vähän
vajaat viisisataa.
ELY-keskus myönsi hankkeelle
tukea vähän alle 170 000 euroa. Viimeiset kierrokset bussi tekee marraskuussa. Hanke päättyy helmikuussa 2017.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun teknologiapalvelut ovat hankkeen ansiosta nyt paremmin tunnettuja, ja
yritykset osaavat monipuolisemmin
hyödyntää palveluja.

ERILAISIA TEEMOJA

Teknologiabussin teemat vaihtelevat.
Kaikkiaan niitä on kahdeksan. Lokakuun pysäkillä kävijät saivat tutustua
konenäköteknologiaan.
Esittelijöinä toimivat projektiinsinöörit Toni Luomanmäki ja Timo
Koukkari. Luomanmäki kertoo laaduntarkkailuun suunnitellusta älykamerasta.
– Älykameran äly tulee siitä, että
tietokoneelle tarvitsee syöttää tiedot
vain kerran, ja sen jälkeen ne siirtyvät kameran muistiin. Kamera tunnistaa vialliset kappaleet. Laboratoriossa meillä on erilaisia kameroita ja
valaistusratkaisuja sekä erilaisia konenäköohjelmistoja.
Simulointipalvelut auttavat tuotannon suunnittelussa. Laboratoriossa
voidaan tehdä asiakkaan tarpeisiin
sopiva virtuaalimalli esimerkiksi jos
asiakas harkitsee robotin hankintaa.
Esillä on myös kävijöiden ilahduttamiseksi virtuaaliteknologiaa. Virtuaalilasit päässä pääsee hyppäämään kuvaan tietokoneen näytöllä.
Ohjaimien lenkit pujotetaan ranteisiin ja Koukkari neuvoo, miten virtuaaliympäristössä liikutaan.
ME-autojen hankkeelle räätälöimä bussi starttaa kahden tunnin pysähdyksen jälkeen. Kuljettajana on
Jorma Lahtinen, joka yhden esittelyviikon aikana kierrättää teknologiabussia kuudella pysäkillä. Seinäjoen
pysäkki oli tämän viikon viimeinen.

Timo Koukkari, Toni
Luomanmäki ja Juha
Palomäki liikkuvat
teknologiabussilla
ympäri maakuntaa
ja tekevät Seinäjoen
ammattikorkeakoulun
teknologisia
palveluja tutuksi
eteläpohjalaisyrityksille.

T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Aktivointia omistajanvaihdokseen

E

telä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut
maaseutuohjelmasta useita kehittämishankkeita, joista on hyötyä alueen
yrityksille ja elinkeinoelämälle. Yhdessä näistä edistetäänmaaseudun pienten yritysten omistajanvaihdoksia. Tavoitteena on
luoda verkostoja, kehittää prosessimalleja ja tuottaa tietoa maaseudun
pienten yritysten kasvusta ja kehittymisestä omistajanvaihdosten kautta, sekä parantaa omistajanvaihdosten
laatua.
Hanke järjestää eri puolilla Etelä-Pohjanmaata muun muassa työpajoja, joissa yrittäjät saavat tietoa omistajanvaihdokseen liittyvistä
asioista sekä pääsevät vaihtamaan ajatuksia toisten yrittäjien kanssa.

“
Tilitoimiston
on hyvä osata
neuvoa
asiakkaitaan
omistajanvaihdosasioissa.”
“

SUJUVA OMISTAJANVAIHDOS

Työpajaan mukaan lähtenyt vimpeliläinen Helena Apilasaho ryhtyi vuosi sitten yrittäjäksi ja osti tilitoimiston
Kortesjärveltä. Ajatus omasta yrityksestä syttyi, kun hän
sai tutulta maanviljelijältä kipinän perehtyä maatilojen
kirjanpitoon.
– Yrityksen ostaminen ei aluksi ollut minulla mielessä,
mutta tartuin tilaisuuteen, kun sellainen tuli kohdalle.
Hän sai ystävältään vinkin, että lehdessä oli ollut juttu kortesjärveläisestä tilitoimistoyrittäjästä, joka oli jäämässä eläkkeelle ja toivoi löytävänsä jatkajan.
– Otin yhteyttä heti yrittäjään ja pääsimme neuvottelemaan kaupoista. Rahoituksen järjestyminen oli ratkaiseva asia, koska jos pankki olisi suhtautunut kielteisesti,
olisin vetäytynyt kaupanteosta.
Omistajanvaihdos sujui mallikkaasti myös jälkihoidon osalta, sillä edellinen omistaja on auttanut monissa
käytännön asioissa.

OMAKSI JA ASIAKKAIDEN HYÖDYKSI

Nyt vuoden verran omaa tilitoimistoa pyörittäneenä hän
on huomannut, että asiakkaat tarvitsevat tietoa omistajanvaihdoksista. Hän päätti hyödyntää maaseudun pienten yritysten omistajanvaihdoshanketta oman ammattitaitonsa vahvistamiseksi ja lähti mukaan työpajaan.
– Tilitoimiston on hyvä osata neuvoa asiakkaitaan
omistajanvaihdosasioissa. Kun dokumentit ovat ajan tasalla, tilitoimistolla on antaa ”kättä pidempää” ostajaehdokkaalle.
Apilasaho seuraa myytäviä yrityksiä oman yritystoimintansa kehittämiseksi. Hän haluaa myös turvata toiminnan jatkumisen myös poikkeustilanteissa.
– Katselen, jos löytyy sopivia yrityksiä, joita voisin ostaa. Mielessä on laajentaa toimintaa ja varmistaa, että on
pelivaraa, jos itse vaikka sairastun.

YRITYS HYÖTYY JATKAJASTA

Hanketta vetää Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkija
ja aiheesta väitellyt Juha Tall. Hän on tehnyt jo vuodesta
2001 työtä omistajanvaihdosten edistämiseksi erilaisten
hankkeiden avulla.
– Hankkeissa kylvetään pitkään itävää siementä. Suomessa ei ole ollut – eikä muuallakaan – koottua tietoa yrityksistä, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen. Nämä ovat asioita, joita puskaradiokaan ei kerro.
Puolitoistavuotiselle hankkeelle myönnettiin tukea
300 000 euroa. Syksyllä 2016 pidettyihin seitsemään työpajaan on osallistunut yrittäjiä, joilla omistajanvaihdos
on jo jonkinasteisessa prosessissa. Tavoitteena on kannustaa yrittäjiä hakemaan työlleen jatkaja hyvissä ajoin
esimerkiksi, kun alkaa olla luopumisen aika yrittäjän
ikääntyessä.
– Moni yritys hyötyy siitä, että esimerkiksi eläkkeelle
jäävä yrittäjä löytää innostuneen jatkajan. Uudella ihmisellä on uudet ajatukset ja intoa kehittää yritystä.

Tilitoimistoyrittäjä
Helena Apilasaho
osallistui
omistajanvaihdostyöpajaan
asiantuntemuksensa
lisäämiseksi, kun
yrityksen myyminen
tai ostaminen
on asiakkaalle
ajankohtainen.
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T E K S T I J A K U VA O U T I R A N TA L A

Yrittäjyyden ideaa kylille

Y

hteiskunnallisesta yrittäjyydestä halutaan tehdä
houkutteleva tapa järjestää
palveluja maaseudulla. Keväällä 2016 käynnistyneessä kylien palvelujen kehittämishankkeessa viedään tietoa kyläyhdistysten
kautta kylille. Monet kyläyhdistykset
järjestävät jo palveluja yrittäjämäisesti.
Hankkeen vastuullinen johtaja Merja Lähdesmäki Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen
yksiköstä kertoo, että idea hankkeelle lähti siitä, kun mietittiin kylien
tarvetta uudenlaisille palveluntuottajille ja millaisia ratkaisuja tähän
voisi keksiä.
– Yhteiskunnallinen yrittäjyys on
järjestyneempi tapa tuottaa palveluja, joita kyläyhdistykset monissa paikoissa jo tarjoavat.

Hankkeen ensimmäinen työpaja
pidettiin 3. marraskuuta 2016 Seinäjoella. Työpajat on suunnattu erityisesti kylätoimijoille, jotka kuulevat
työpajoissa vierailevilta asiantuntijoilta hyödyllisiä esimerkkejä ja kokemuksia, miten yhteiskunnalliset
yritykset käytännössä toimivat.
– Kannuksesta Eskolan kylästä
löytyy vahva esimerkki siitä, miten
monenlaista yhteiskunnallista yrittäjyyttä voi syntyä.
Rinne-Koski korostaa, että on oltava tarkkana siitä, että toimintaa kehitetään aina kylien lähtökohdista.
Työpajassa perehdyttiin tarkemmin yhteiskunnallisen yrittäjyyden
mahdollisuuksiin ja kuultiin muun
muassa edellä mainitun kyläyhdistyskyselyn tuloksia.

PALVELUA JALKAUTETAAN

Lähdesmäki kertoo, että hankkeessa ovat asiantuntijoina Suomessa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen
perehtynyt Anne Bland sekä skotlantilainen Roger Evans, joka tuo työpajoihin esimerkkejä maailmalta ja
auttaa liikeideoiden kehittelyssä.
– Olen kuullut, että maailmalla yhteiskunnalliset yritykset järjestävät
muun muassa vanhuksille kyyti- ja
ateriapalvelua. Muun muassa Skotlanti on yksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden edelläkävijämaa. Hanke
tarjoaakin mahdollisuuden muutamalle aktiivisten kylien edustajalle
lähteä tutustumaan heidän käytäntöihinsä.
Hanke sai ELY-keskukselta rahoitusta vajaat 200 000 euroa. Hanke
kestää kaksi vuotta.

Projektipäällikkö Katja Rinne-Koski kertoo, että tutkijatiimi on tehnyt
syksyllä 2016 sähköisen kyselyn Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille.
– Selvitämme kyselyn kautta
muun muassa sitä, millaisia palveluja kylissä tarvitaan ja voitaisiinko palveluja tarjota yritystoimintana. Kyseessä voi olla vaikka kioski
tai kahvila, kylätalon vuokraus tai
vapaa-ajan palvelu.
Hanke jalkautetaan kylille, ja maakunnalliset työpajat on aloitettu. Työpajoissa tuodaan yhteiskunnallisen
yrittäjyyden käsitettä tutuksi ja keskustellaan, millaisiin tarpeisiin tällä
tavoin voitaisiin palvelua tuottaa.
– Aluksi pitää olla ryhmä aktiivisia ihmisiä, jotka sitoutuvat toimintaan ennen kuin yhteiskunnallista yritystä voi perustaa ja palkata
työntekijää. Ajatuksena on, että Etelä-Pohjanmaa voisi yrittäjähenkisenä maakuntana olla aloittamassa tätä Suomessa.

Yhteiskunnallinen
yrittäjyys
•

•

•
•
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Liiketoimintamalli, jonka mukaan toimivien organisaatioiden
päätavoitteena on yhteiskunnallisten tai ekologisten ongelmien
ratkaiseminen. Suurin osa liikevoitosta ohjataan yrityksen tavoitteen ja liiketoiminta-ajatuksen toteuttamiseen.
Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamuoto voi olla mikä tahansa, esimerkiksi osuuskunta, säätiö tai yhdistys.
Tunnetuin
yhteiskunnallinen
yritys on Lastenpäivän Säätiön
Linnanmäki.
Arvioiden mukaan Suomessa toimii jo nyt tuhansia yrityksiä, jotka
tuottavat yhteiskunnallista hyvää.

HUIPPUASIANTUNTIJOITA
MUKANA

Yhteiskunnallisen
yrittäjyyden ideaa

Lisätietoa antavat Merja Lähdesmäki,
Katja Rinne-Koski ja Anne Matilainen.
Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

kyliin lanseeraavat
Merja Lähdesmäki
ja Katja Rinne-Koski
Ruralia-instituutista.

RAKENNETUET
Investointituista menestyksen
eväitä maatilalle.
Investointituet ovat tehokas työkalu
rakentaessasi maatilan tulevaisuutta.
Huolellinen liiketoimintasuunnitelman
laadinta luo kestävän perustan maatilan
kehittämiselle. Maatilan investointituet
tarjoavat monipuolisen valikoiman
mahdollisuuksia erilaisille tiloille.
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Moderni maatila
tuottaa hyvää lihaa

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Ristimäen tila kasvattaa nautoja kylmäpihatossa. ELY-keskus on
tukenut tilan hankkimista ja eri vaiheissa tehtyjä nautakarjatalouden
laajennuksia. Nuori isäntä kehittää jatkuvasti tilan toimintaa.

K

un Antero Ristimäki ryhtyi päätoimiseksi viljelijäksi Ylistaron Kitinojalle, hän
oli miettinyt jo monta asiaa
valmiiksi. Tuolloin 24-vuotiaalle uudisraivaajalle oli selvää, että tilakoon tulee olla sellainen, että
sillä pärjätään. Yrittäjämäisestä asenteesta on ollut hyötyä heti käynnistysvaiheessa.
– Laskin, että parisataa nautaa ei
vielä riitä antamaan riittävää
toimeentuloa.
A lkuvaiheessa piti myös olla tarpeeksi peltopinta-alaa, että
saadaan tuotettua
rehua itse.
– Kesän aikana kerättiin noin 800 rehuhehtaaria herne/vehnä-seoskasvustoista perus nurmiin sekä
myöhäisiin raiheinäkasvustoihin.

VAIKUTTEITA MUILTA

Ristimäki on oppinut tekemään maataloustöitä vanhempiensa viljanviljelytilalla. Eläintenpidosta hän ei kuitenkaan tiennyt etukäteen oikeastaan
mitään.
– Olin töissä lihanleikkaajana, kun
sain idean, että perustan lihakarjatilan.
Mallia kylmäpihatolle Ristimäki haki karvialaiselta tilalta.
Hän arvostaa sitä,
että työt tehdään
kunnolla ja eläimet hoidetaan
asianmukaisissa
tiloissa.
– On hieno
nähdä, että joku
tekee asiat hyvin –
ettei ole sotkemista.
ELY-keskus on tukenut tilan hankintaa ja investointeja useilla päätöksillä.
Ensimmäisen 6000-neliöisen kylmäpihaton kustannusarvio oli 800 000
euroa ja toisen 10 000 neliömetrin
suuruisen pihaton kaksi miljoonaa
euroa. Eläinpaikkoja on tuhannelle
eläimelle. Viimeisimpiä investointeja on ollut konehallin rakentaminen
maatalouskoneiden säilytystä varten.

“
Tarvittaisiin
hyviä
”porkkanoita”
lannan
kierrättämiseen
biovoimalan
kautta
“

Nautarodut ovat
hyvin edustettuina.
Pihatossa rymyävät
sovussa Hereford-,
Agnus-, Blonde-,
Limousine- ja
Charolais-rotujen
edustajat.
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TERVEELLINEN KYLMÄPIHATTO

Kun eläimiä on satoja, niin eläinten
hyvinvointiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota järjestämällä olosuhteet mahdollisimman hyviksi.
Eräänä päivänä Ristimäki saa vieraakseen ELY-keskuksen asiantuntijan Laila Luoman.
– Kylmäpihatto on hyvä ratkaisu.
Ulkokasvatus on osasyy siihen, ettei
eläimillä ole tauteja ja jalkaterveys
pysyy hyvänä, Luoma kannustaa.
Ristimäki on samaa mieltä. Hän on
ottanut kyllä asioista selvää.
– Tämä on kuivikepohjainen kasvattamo. Paras naudankasvatuskeli
on viisitoista pakkasastetta.
Luoma nyökkää ja Ristimäki jatkaa kertomalla, että kun rakennuksen sivujen verhot lasketaan nappia
painamalla estämään sadetta ja viimaa, niin kuitenkin kylmäpihaton
lämpötila ja kosteus pysyvät samoina
kuin ulkona. Tämä on eläinten terveyden kannalta tärkeää.

Luoma tutustuu rakennuksiin ja
Ristimäki selostaa, mitä mistäkin
löytyy.
– Sairaat eläimet voidaan siirtää
tähän osaan, jos tarve vaatii, hän
esittelee tyhjää karsinaa.
Ilmeisesti tarve ei ole vaatinut, ja
eläimet ovat pysyneet terveinä.
Ristimäellä on heti muutamia parannusehdotuksia virkamiehelle, joka kuuntelee huolella.
– Tarvittaisiin hyviä ”porkkanoita” lannan kierrättämiseen biovoimalan kautta. Lantaa syntyy isot
määrät, 12 000 kuutiota vuodessa.
Luoma ehdottaa, että Ristimäki kysyisi muutamaa muuta isäntää
mukaan perustamaan biovoimalan
yhteishankkeena. Sille voisi saada
tukea. Ristimäki hörähtää ehdotukselle, kun miettii, miten yhteistyö
useamman itsetietoisen isännän kesken sujuisi. Asia jää hautumaan.

Antero Ristimäki
on saanut tukea
nautakarjatilan
investointeihin.

TIEDONJYVÄ
Tällä nuorella ja innostuneella viljelijällä on ollut
valmiiksi visio tilan hoitamisesta. Hän on tehnyt hyvät
suunnitelmat. Eläintenhoito on aina vaikeaa, vaikka siitä
olisi kokemustakin.
– Laila Luoma, asiantuntija, ELY-keskus Rakennetuet
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Kolme miestä ja kuivuri

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Timo Pihlaja,
Mika Vuorinen
ja Timo Ranta
toteuttivat
yhteisen
kuivaamo-

Kurikassa, Jalasjärven Koskueen Mustajoen maisemissa lähellä
Parkanon rajaa kohoaa korkeuksiin uudenkarhea viljakuivaamo.
Kolme maanviljelijää päätti yhdistää voimansa ja uudenaikaistaa
viljan kuivattamisen kertaheitolla.

hankkeen.

K

oskue Grain Ay:n osakas Timo Ranta tietää, että niin hänen, kuin monen muunkin viljelijän käytössä olevat kuivaamot ovat 1970-luvulta.
– Vanhat kuivurit eivät pysty ottamaan vastaan suurta määrää
kerralla. Tunnissa ne saa puitua helposti tukkoon. Tämä uusi kuivuri on tehokas ja sitä pystyy ohjaamaan etäyhteydellä.
Uudessa kuivaamossa on yhteensä 90 kuutiometriä kuivauskapasiteettia ja
yli 2300 kuutiometriä siilotilaa.

PORUKALLA PARASTA

Kolmen isännän yhteinen intressi johti yhtymän perustamiseen. Yleensä yhtymät ovat suurempia, mutta osakkaat uskovat, että kuivuritoimintaan riittää kolmekin osakasta.
Ranta viljelee maillaan ohraa, kauraa, ruista ja rapsia. Liitännäisenä on vielä hakeurakointi. Yhtymän toinen osakas Mika
Vuorinen kasvattaa sikoja ja viljelee ohraa.
– Porukalla saatiin toimivampi kokonaisuus kuin yksin
olisi ollut mahdollista hankkia.
Kolmanneksi osakkaaksi mukaan lähti Timo Pihlaja.
– Minä olen meistä se pitkätukka-risuparta, vitsailee
Pihlaja, jolla on luomutila.
Työnjaosta ei ole sovittu, mutta Vuorisella on puimuri, joten hän on itseoikeutetusti saanut toisilta ”riihipäällikön” arvonimen. Oikeasti työnjako on joustava: kaikki
tekevät kaikkea.
Uudessa kuivaamossa on modernit järjestelmät viljan
vastaanottoon, kuusi tuulettavaa varastosiiloa ja uudenaikaiset lämpökattilat, jotka ovat eteläpohjalaista tuotantoa Biofireltä. Kuivaamojärjestelmän on toimittanut Antti-Teollisuus.
– Tämä on Biofiren ja Antti-Teollisuuden ensimmäinen yhteinen hanke,
Ranta kertoo.

“
Porukalla
saatiin
toimivampi
kokonaisuus
“
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Kuivaamon
rakentaminen
maksoi 650 000
euroa. Yhteistyöllä
ja ELY:n tuella hanke
saatiin toteutettua.

HYÖTYÄ MUILLEKIN

Koskue Grain Ay haki rahoitusta ELY-keskukselta. Hankkeelle myönnettiin
tukea kuivaamoinvestointiin 30 prosenttia ja korkotukilainaa 65 prosenttia.
– Ilman tukea näin isoa hanketta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa, Ranta arvioi.
Työmaa on työllistänyt alueen muitakin yrityksiä. Hankkeen toteutukseen on tarvittu kirvesmiehiä, sähköasentajia ja muita rakennusalan ammattilaisia.
Yhtymän kolmikolla on yhteensä 500 hehtaaria peltoa viljelyssä. Miehet
ovat suunnitelleet, että parhaimmillaan toiminta olisi silloin, kun palvelua
pystyttäisiin tarjoamaan muillekin viljelijöille.
Miehet ovat laskeneet, että 650 000 euron investointi maksaa itsensä takaisin kymmenessä vuodessa.

TIEDONJYVÄ
Erittäin hyvä rahoituskohde. Tällaisia
yhteishankkeita pitäisi ulottaa muihinkin
perusmaatalouden kohteisiin.
– Laila Luoma, asiantuntija, ELY-keskus
Rakennetuet

35

Sukutila sai jatkajan

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Yli 300 vuotta samassa suvussa kulkenut tila Alavuden Sulkavankylässä
on siirtymässä uudelle sukupolvelle. Vanhin poika jatkaa vanhempiensa
työtä. Hän sai ELY-keskukselta starttirahaa ja korkotukea lainaan.

V

TUKEA
SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN

esa ja Ritva Pyylampi
ovat iloisia siitä, että heidän lapsistaan löytyi tilalle jatkaja. Tuuliviiri talon
katolla kertoo, että tila on
perustettu vuonna 1710. Tilan pääelinkeino on ollut jo vuosia sikojen
kasvattaminen.
– Vuonna 1995, jolloin tila siirtyi
minulle, emakoita oli kolmekymmentä. Emakot vaihtuivat lihasioiksi ja
tekniikkaa uudistettiin, Vesa kertoo.
Ritva toivoo, että nuoria kannustettaisiin jatkajiksi maatiloille. Ennakkoluuloja ja pelkoa alan tulevaisuudesta pitäisi hälventää.
– Jos nuoret eivät uskalla ottaa tiloja vastuulleen, jatkajia on kyllä vaikea löytää.

Pyylammet valmistelivat vaiheittaista sukupolvenvaihdosta perustamalla yhtymän vuonna 2014. Ville sai
tähän starttiavustusta ELY-keskukselta.
Ville on osakkaana yhtymässä ja
omistaa puolet tilasta. Hänen päävastuullaan ovat peltotyöt.
– Neljäsosa ohrasta tulee omalta pellolta, loput ostetaan. Vuodessa hankitaan toista miljoonaa kiloa ohraa.
Hän on hakenut ELY-keskukselta nuoren viljelijän starttirahaa ja
korkotukea lainoituksiin. Suunnitelmien teossa oli suuri apu ulkopuolisesta konsultista, jonka palvelut hän
osti heti alkuvaiheessa.
– Konsultin apu oli arvokas ja jokainen siihen sijoitettu euro on kannattanut. On vältytty monelta virheeltä.

SYNTYNYT MAANVILJELIJÄKSI

26-vuotias perheen esikoinen Ville
Pyylampi ei epäröinyt lähteä jatkamaan tilaa. Hän on ollut pienestä pitäen varma ammatinvalinnastaan.
– Kun ekaluokalla koulussa opettaja kysyi, mikä minusta tulee isona,
niin vastasin: maanviljelijä. Olen ollut töissä myös metsäkoneyrityksessä ja kuljetusliikkeessä.
Hän on suorittanut Ilmajoella
maaseutuyrittäjän tutkinnon, mutta käytännön työn hän on oppinut
harjoitteluissa kotitilalla. Atrian järjestämään tilan kehittämis- ja johtamiskoulutukseen osallistuminen oli
hyödyllistä.
– Oli hyvä päästä verkostoitumaan ja vaihtamaan muiden kanssa ajatuksia.

TASAPAINOISTA TUOTANTOA

Pyylammen tuotantotiloissa on paikka yhteensä 2500 eläimelle. Tiloja on
laajennettu vuosien varrella useita
kertoja. Vuonna 2003 oli suurin laajennus, kun sikalarakennukset rakennettiin eri tontille, vähän matkan päähän
tilan päärakennuksesta.
– Tärkeää on saada tämänhetkinen
tuotanto pyörimään hyvin. Mielessä
on myös mahdollinen sikalan laajennus, Ville visioi.
Porsaat tuodaan tilalle kasvamaan
noin kolmeksi kuukaudeksi.
Tuotanto on suunniteltu
jat k u v at äy t töi s e k s i
niin, että eläimiä
haetaan ja uusia
tuodaan viikoittain.
Karsinoissa on
virikekapulat ja
pallo, mutta eniten siat pitävät
toistensa seurasta. Pyylammen tilalla siat eivät järsi toistensa saparoita.
Niin voi käydä, jos eläimet stressaantuvat. Suomessa tämä ei ole muutenkaan yleistä.
– Meillä on vieraillut esimerkiksi
tanskalaisia katsomassa, miten meidän sioillamme pysyvät saparot kiinni. Me olemme myös käyneet Tanskassa ja Saksassa, joissa eläintiheys
on suurempi ja eläimiä lääkitään
enemmän. Meillähän antibiootteja
käytetään vain, jos eläin on sairas,
Vesa vertailee.
Pyylammet kummastelevat sitä, että Keski-Euroopassa tuottajat saavat
tukea saparon pituuden mukaan. Tukea maksetaan, jos saparo on yli viisi
senttimetriä pitkä. Suomessa tällaista
tukea ei ole, mutta ei ole juuri ongelmiakaan.

“
Konsultin
apu oli arvokas
ja jokainen siihen
sijoitettu euro on
kannattanut.
“
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Ritva ja Vesa
Pyylampi saivat
poikansa Villen
jatkamaan
vanhaa sukutilaa,
jota on pidetty
Sulkavankylässä jo
vuodesta 1710.

TIEDONJYVÄ
Sikatalouden kehitykselle tekee
hyvää, että löytyy rohkeita nuoria
jatkajiksi. Vanhan sukutilan
jatkaminen on arvo sinänsä.
Ville Pyylampi
ottaa ohjat käsiinsä
vaiheittain.

– Laila Luoma, asiantuntija, ELYkeskus Rakennetuet

Vanhemmat
luopuvat tilasta
muutaman vuoden
kuluttua.
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Tuplasti kotkottajia

T E K S T I J A K U VAT O U T I R A N TA L A

Seinäjoella Nurmon Kourassa sijaitsevan broileriemotilan laajennus
tuplasi tilan lintumäärän. Jari Saarikoski haki ELY-keskuksen
rakennerahastosta tukea kolmelle eri hankkeelle.

S

aarikosken Farmi Oy on saanut ELY-keskukselta rahoitusta yli miljoonan euron laajennushankkeilleen. Ensimmäinen oli broileriemotilan laajennus. Vuonna 2014 valmistuneen laajennuksen ansiosta tuotanto pystyttiin kaksinkertaistamaan.
Uusiin tiloihin Saarikoski hankki toisenkin parven eli 14 000
nuorikkoa ja 1400 kukkoa. Koko kanalassa on nyt 30 800 lintua.
– Investointi oli kokonaisuudessaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Ilman tukea
tällaiset investoinnit eivät olisi olleet mahdollisia. Maataloudessa on tehtävä
investointeja, muuten kehitys lähtee menemään taaksepäin.

JATKUVAA KUNNOSSAPITOA

Viimeisimpinä hankkeina Saarikoski on rakennuttanut uuden lämpökeskuksen ja lantalaatan.
– Laajennuksen vuoksi tarvittiin myös tehokkaampi lämpökeskus. Lannan
kompostointilaattaa varten ostin vähän matkan päästä hehtaarin maata, josta asfaltoitiin tuhat neliötä, ja asfalttikentän laitaan rakennettiin puskuseinä.
Remontoinnin tarvetta on jatkuvasti, sillä vanhimmat rakennukset ovat
1990-luvulta, jolloin tila on perustettu. Saarikoski osti tilan yhdeksän vuotta
sitten. Tietyt laitteet on aika ajoin uudistettava kokonaan.
– Esimerkiksi valaistus ja ruokintalaitteet sekä pesät on uusittava 10–15
vuoden välein.

MODERNIT VALVONTALAITTEET

Jo vuonna 2007, jolloin Saarikoski osti broileriemotilan, valvontalaitteisiin
oli etäyhteys. Tekniikka on kehittynyt lisää ja uudet valvontalaitteet välittävät monipuolista tietoa älypuhelimeen.
– Jos häiriöilmoitus tulee kännykkään esimerkiksi ruokintalaitteista tai
sähkökatkosta, täytyy olla 15 minuutissa paikalla, ettei ehdi tapahtumaan
vahinkoa.

TEHOKAS PAKKAAMO

Kanalassa on neljä osastoa ja jokaisen keskellä sijaitsee pesälinja. Lattialla
taapertavat kanat hakeutuvat itse munimaan pesään, josta munat kulkeutuvat kolme kertaa päivässä liukuhihnaa pitkin pakkaamoon.
– Munat toimitetaan Atrialle haudottaviksi. Munista kuoriutuneet poikaset lähtevät broilerikasvattamoihin. Kysyttäessä pystymme jäljittämään munat vaikka kaupan hyllyyn asti. Kuluttajille sen sijaan ei näy pakkausmerkinnöistä, minkä tilan emokanoista broilerit ovat peräisin.
Pakkaamon laitteet ovat uusinta teknologiaa. Pakkaamon näytöltä pystytään seuraamaan, mitä kanalan puolella tapahtuu. Munat pakataan 150 kappaleen kennoihin. Kuljettimet siirtävät kennot rullakkoon.
– Pakkausvauhti on parhaimmillaan noin 8000
munaa tunnissa.
Saarikoskella on yksi työntekijä, joka on keskittynyt lintujen hoitamiseen. Teknisen alan osaajallekin olisi tarvetta, mutta toisen työntekijän palkkaaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

“
Maataloudessa
on tehtävä
investointeja,
muuten kehitys
lähtee menemään
taaksepäin
“
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Jari Saarikoski sai
ELY-keskukselta
tukea kanalan
laajennukseen,
lämpökeskukseen ja
lantalaattaan.

Saarikosken
broileriemotila
tuottaa neljä
miljoonaa munaa
vuodessa.

TIEDONJYVÄ
Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten muista ammateista
voi onnistuneesti siirtyä maatalouteen. Tätä voisi
tapahtua useamminkin.
– Laila Luoma, asiantuntija, ELY-keskus Rakennetuet
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Ota yhteyttä,
asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi!

ELY-keskus maaseudun yritysten palveluksessa
Mika Soininen
ylijohtaja
0295 027 403
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Laila Luoma
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0295 027 701
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Juha Koski
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HANKETUET
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Marianne Muotio
ylitarkastaja
0295 027 593
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maanmittausinsinööri
0295 027 599
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TARKASTUKSET
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maksatuspäällikkö
0295 027 679
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tarkastaja
0295 027 678
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0295 027 686
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0295 027 688
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0295 027 614
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YMPÄRISTÖTUET
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maksatustarkastaja
0295 027 616
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0295 027 590
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0295 027 594
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