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Selvitys: Maaseuturahaston tuet edistäneet osaamista ja yritysten
toiminnan laatua
Yritykset kokevat, että maaseuturahaston investointituki on parantanut yrityksen toiminnan laatua ja
edistänyt uusien tuotteiden ja palveluiden syntyä, selviää viiden ELY-keskuksen yhdessä teettämästä
maaseutuohjelman toteutuksen väliarvioinnista. Kehittämishankkeiden merkittävimpiä vaikutuksia ovat
hanketoteuttajien mukaan olleet kohderyhmän osaamisen lisääntyminen.
Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset
teettivät yhteistyönä alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnin, jonka
loppuraportti on nyt julkaistu. Väliarviointia varten selvitettiin Länsi-Suomen ELY-keskusten
maaseuturahastosta rahoittamat kehittämishankkeet ja yritystuet vuosina 2015–2018. Arviointia
varten tehtiin kyselyitä tuensaajille sekä haastateltiin maaseudun toimijoita. Lähtöaineisto koostui
322 rahoitetusta kehittämishankkeesta ja 863 rahoitetusta yritystuesta.
– Arvioinnilla haluttiin selvittää yritys- ja hanketukien vaikuttavuutta. Saimme hyviä tuloksia
rahoituksen vaikutuksista, ja arviointi vahvisti näkemystä myös alueellisten
kehittämissuunnitelmien tarpeellisuudesta. Vaikka viiden ELY-keskuksen alueet ovat samankaltaisia,
eroja kehittämistarpeissa kuitenkin on, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Timo Pukkila Satakunnan
ELY-keskuksesta.
Hanketoimijoille suunnatusta kyselystä selvisi, että yleishyödyllisten kehittämishankkeiden
keskeisiä tuloksia ovat olleet kohderyhmän osaamisen lisääntyminen ja uuden oppiminen.
Hankkeilla on myös edistetty onnistuneesta yhteistyöverkostojen syntymistä.
– Esimerkiksi meillä Satakunnassa yli 90% kehittämishankevaroista on suunnattu elinkeinojen
kehittämiseen. Hankkeiden tarkoituksena on nimenomaan lisätä kohderyhmiensä osaamista ja
tietoa, joten vaikutus on ollut toivottu. Monia kehittämishankkeiden vaikutuksia on vaikeaa suoraan
tunnistaa, mutta hankkeissa tehtävällä työllä myötävaikutetaan vahvasti uusien työpaikkojen
syntymiseen, yritystoiminnan kannattavuuden paranemiseen ja sekä toiminnan kestävyyteen.
Yritysrahoituksen merkittävimmät vaikutuksia olivat kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan uusien
tuotteiden ja palveluiden syntyminen, yrityksen toiminnan laadun koheneminen sekä työpaikkojen
säilyminen. Pidemmällä aikavälillä hankkeiden vaikutusten arvioidaan näkyvän lisäinvestointeina,
yrityksen uudistumisena ja kannattavampana toimintana.
– Pääosa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli saanut investointitukea eli tuella on rakennettu ja
kunnostettu tuotantotiloja sekä hankittu uusia koneita, laitteita ja teknologiaa. Olen positiivisesti
yllättynyt, miten monipuolisesti yritykset näkevät tuen vaikuttaneen toimintaansa.

– Selvitys vahvistaa myös ajatusta, että Satakunnassa tehdään tiivistä yhteistyötä yritys - ja
kehittämispuolella ja meillä on hyvin verkostoiduttu. Koen tämän tärkeäksi alueellisessa maaseudun
kehittämisessä, Pukkila korostaa.
Meneillään oleva EU-ohjelmakausi kestää vuoteen 2020. Nykyisen ohjelman mukaisia maaseudun
hanke- ja yritystukia myönnetään siis vielä tämä ja ensi vuosi. Tähän mennessä Satakunnan alueella on
tuettu 166 yritysten hanketta ja 71 kehittämishanketta. Kehittämishankkeisiin on myönnetty Satakunnan
ELY-keskuksen rahoitusosuutta 10,7 milj. euroa ja yritystukiin 15,7 milj. euroa eli yhteensä 26,4 milj. euroa.
Kuluvalle vuodelle on maaseutuohjelmassa käytettävissä vielä noin 4,5 milj. euroa.
– Satakunnassa elintarvikesektori ja metalliala korostuvat tuetuissa toimialoissa, sillä näitä yrityksiä
on seudulla runsaasti. Maaseuturahaston yritystukea myönnetään kuitenkin hyvin erilaisille ja eri
kokoisille yrityksille. Uutena toimialana on tällä kaudella ollut muun muassa kierrätysliiketoiminta.
Alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnin kyselyihin vastasi lähes joka toinen
kehittämishanke ja noin kolmasosa yritystukea saaneista yrityksistä viiden ELY-keskuksen alueella.
Väliarvioinnin toteutti Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia sekä TK-Eval.
Tutustu raporttiin: Länsi-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarviointi
Katso ELY-keskusten yritys- ja hanketukien valintajaksot vuodelle 2019

Esimerkkejä kuluvalla EU-ohjelmakaudella rahoitetuista hankkeista:



Johtamalla aikaa -hanke, (koulutushanke)
ProAgria Länsi-Suomen hankkeen tavoitteena oli johtamista parantamalla kehittää
satakuntalaisten ja varsinaissuomalaisten maatilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä.
Hankkeessa luotiin 24 eri tuotantosuuntien pienryhmää, joihin osallistui 230 tilallista.
Pienryhmissä etsittiin yhdessä ratkaisuja käytännön ongelmiin hyödyntäen mm. LEANjohtamista. Esimerkiksi mansikkatiloilla etsittiin ratkaisuja hektisen sesongin ja suuren
ulkomaalaisten työntekijöiden määrän tuomiin haasteisiin, karjatilojen ryhmässä pohdittiin,
millä keinoilla saataisiin vähennettyä ryhmäläisten keskimääräistä 75h viikkotyömäärää
tavoitteelliseen 55 tuntiin, ja nurmenviljelyryhmissä tavoitteena olivat korkeammat
satotasot. Pienillä oivalluksilla tiloilla onnistuttiin säästämään paljon työtä ja myös rahaa
vuoden mittaan, kun tekemistä ja prosesseja hiottiin.
– Isoin merkitys oli kokonaisuutena sillä, että loimme aktiivisen ja massiivisen
pienryhmätoiminnan mallin, joka sai yrittäjät innostumaan, oppimaan ja uskomaan
tulevaisuuteen. Meidän pilottitilat osallistuivat kehitystyöhön mahtavalla innolla, kuvailee
Anu Ellä ProAgria Länsi-Suomesta.

Haastattelupyynnöt ja maatilakontaktit: Anu Ellä 040 180 1260 / anu.ella@proagria.fi



Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy (yritystuki)
Eurassa toimiva Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy sai investointitukea kahden tuuliseulan ja
esikäsittelylinjaston hankintaan. Investointi paransi yhtiön tuotannon tehokkuutta, mikä mahdollisti
toiminnan laajentamisen. Laiteinvestointien avulla energia- ja rakennusjätteestä voidaan seuloa
sivujakeet - hiekka, lasi, metalli ja orgaaninen aines - ja puhdas polttokelpoinen jae toimittaa
eteenpäin esim. voimalaitokselle hyödynnettäväksi energiana. Seulonnasta tulleet sivujakeet
voidaan käsiteltyinä hyötykäyttää maanrakennuksessa, metallinkierrätyksessä ja
maanparannusaineena.

Haastattelupyynnöt: Juha-Ville Kangas 044 323 7974 / juha-ville.kangas@lspv.fi
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