Rahoitusjulkaisu 2020
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskusten tehtävänä on työmarkkinoiden toimivuuden ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen, maaseudun kehittäminen ja elintarviketurvallisuuden valvonta ja tukeminen. ELY-keskukset
tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta
ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden
ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden
rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.
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Haasteiden vuosi 2020
Vuosi 2020 oli Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta monella tapaa Covid-19-pandemian leimaama. Koronarajoitukset vaikuttivat voimakkaasti yrittäjien, yritysten ja maatilojen toimintaan. Pohjanmaan ELY-keskus oli mukana pk-yrityksille suunnattujen tilanneanalyysien ja kehittämisavustusten yhteisessä käsittelyurakassa. Kriisituki maaseudun yrityksille ja kriisituki alkutuotannolle
onnistuttiin hoitamaan maaseutuyksikön voimin kiitettävästi. Onnistuimme pitämään normaalit palvelumme käynnissä, vaikka pandemia aiheutti paljon ylimääräistä työtä.
Pandemian takia kotimainen ruoka ja huoltovarmuus nousivat arvoon arvaamattomaan. Maatalouden innovaatiot ja tulevaisuuden ruoka ovat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Pohjanmaan
ja Keski-Pohjanmaan maatilat ovat investoineet ja kasvihuonesektori on kehittynyt entisestään koronasta huolimatta. Maaseudun työvoiman saatavuus, varsinkin kausityövoiman saatavuus, on
kuitenkin aiheuttanut haasteita.
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan elinkeinot voivat hyvin, mutta huoliakin on. Yritysten kehittämisavustukseen on alueellamme jatkuvasti kovempi kysyntä, kuin mihin rahoitus antaa mahdollisuuden. Osaavan työvoiman saatavuuteen meidän tulee keskittyä erityisen painokkaasti tulevina
vuosina.
Pohjanmaan ELY-keskus on jatkossakin aktiivinen toimija alueemme elinkeinoelämän
kumppanina.

Timo Saari
Ylijohtaja
Pohjanmaan ELY-keskus
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Maaseudulla uskotaan tulevaisuuteen

Vuosi 2020 oli kaikin puolin erilainen ja haastava vuosi. Koronapandemia toi mukanaan isoja muutoksia meille kaikille. Henkilökuntamme on pääosin ollut etätyössä ja yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin on tapahtunut virtuaalisesti. Sähköisten tukijärjestelmien ansiosta kaikkia tukia on
kuitenkin voitu hakea ja maksaa normaalisti. On ollut ilo huomata, että koronapandemiasta huolimatta
alueellamme on investoitu ahkerasti, mikä osoittaa tulevaisuudenuskoa.
Vuoden 2020 aikana tehtiin 302 maatilojen investointitukipäätöstä. Avustusta on myönnetty 16 milj.
euroa ja korkotukilainaa 17 milj. euroa. Eniten tukea on myönnetty lypsykarjatalouden, sikatalouden, lihakarjatalouden sekä kasvihuonetuotannon rakentamisinvestointeihin. Aktiivisimmin on investoitu Kokkolassa, Uudessakaarlepyyssä, Närpiössä ja Kruunupyyssä. Nuoren viljelijän aloitustukea on
myönnetty 23 hakijalle.
Viime vuoden aikana rahoitettiin 14 uutta maaseuturahaston kehittämishanketta. Moni kehittämishanke on sopeuttanut toimintansa muuttuneisiin olosuhteisiin. On esimerkiksi satsattu kotimaan matkailuun ja digitalisaatioon. Yritystukipuolella oli myös vilkasta. Yritystukea myönnettiin 85 yritykselle. Erityisesti elintarvikesektorin yritykset ja metallituotteiden valmistusta harjoittavat yritykset ovat tehneet
investointeja.
Uusina tukimuotoina otettiin käyttöön alkutuotannon väliaikainen tuki ja maaseudun yritysten väliaikainen tuki. Alkutuotannon väliaikaista tukea haettiin alueellamme eniten koko maassa. Suurin osa hakijoista on ollut turkistarhaajia, mutta esimerkiksi myös puutarhatilat ja perunanviljelijät ovat hakeneet
tukea. Yhteistä näille hakijoille on, että heidän taloudellinen tilanteensa on heikentynyt koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön takia. Vuodenvaihteessa tukea oli hakenut 487 alkutuotannon
yritystä ja maksettu määrä oli 12,6 milj. euroa. Tuen tarve on suuri ja päätöksenteko jatkuu edelleen.
Suuntaamme katseemme eteenpäin ja toivomme, että vuosi 2021 kehittyy yhä parempaan suuntaan. Olosuhteista riippumatta jatkamme maaseudun elinkeinojen kehittämistä, myös tulevilla
elvytysvaroilla.

Karin Kainlauri
Maaseutuyksikön päällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus
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Maatalouden rakennetuet
Maatilojen investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki
Pohjanmaa
Maatilojen investointituki

Keski-Pohjanmaa

EURO

KPL

EURO

KPL

Avustus

10 325 974 €

208

5 630 286 €

94

Korkotukilaina

10 222 604 €

6 893 251 €

Nuoren viljelijän aloitustuki
Avustus
Korkotukilaina

605 000 €

18

150 000 €

1 558 272 €

5

921 676 €

Maatilojen investointituet kunnittain
Kunta

Avustus

Korkotukilaina

Halsua

686 852,67 €

1 202 176,65 €

4

Isokyrö

289 407,91 €

234 465,99 €

14

Kannus

309 763,27 €

156 338,12 €

14

Kaskinen

Kpl

0

Kaustinen

1 207 469,38 €

1 648 291,80 €

16

Kokkola

3 028 781,33 €

3 629 868,01 €

33

Korsnäs

141 880,90 €

0,00 €

2

Kristiinankaupunki

448 758,36 €

615 832,82 €

15

1 701 493,39 €

2 327 143,20 €

22

Laihia

143 201,81 €

122 366,40 €

6

Lestijärvi

48 785,45 €

0,00 €

3

Luoto

123 459,68 €

201 720,00 €

2

Maalahti

773 566,89 €

1 030 882,00 €

13

Mustasaari

366 895,12 €

247 108,00 €

19

1 927 803,42 €

2 151 871,47 €

40

Pedersöre

772 169,31 €

445 866,00 €

32

Perho

132 847,22 €

139 096,00 €

7

Kruunupyy

Närpiö

Pietarsaari
Toholampi

0
187 777,76 €

117 480,00 €

15

2 954 432,47 €

2 353 826,00 €

21

Vaasa

125 066,00 €

100 000,00 €

4

Veteli

28 008,80 €

0,00 €

2

Vöyri

557 838,50 €

391 522,28 €

18

Uusikaarlepyy
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Maatilojen investointituet tukikohteittain
Avustus

Korkotukilaina

Lypsykarjatalouden rakentamisinvestoinnit

4 530 174 €

6 803 407 €

Sikatalouden rakentamisinvestoinnit

2 286 403 €

1 899 522 €

Lihakarjatalouden rakentamisinvestoinnit

1 760 980 €

2 687 825 €

Kasvihuonetuotannon rakentamisinvestoinnit

1 714 557 €

2 577 925 €

Energiantuotannon rakentamisinvestoinnit

1 592 194 €

0€

Tuotantovarastojen rakentamisinvestoinnit

1 448 950 €

2 414 644 €

Salaojitus

812 833 €

0€

Työympäristö ja ympäristön tila

808 175 €

0€

Kuivaamoiden rakentamisinvestoinnit

368 078 €

651 334 €

Tuotantohygienia ja eläinten hyvinvointi

364 679 €

0€

Maataloustuotteiden myyntikunnostus

133 184 €

0€

Lammas- ja vuohitalouden rakentamisinvestoinnit

47 366 €

81 198 €

Konevarastojen rakentamisinvestoinnit

45 625 €

0€

Sadonkorjuukoneen hankinta yhteiskäyttöön

43 062 €

0€

Mennyt vuosi oli poikkeuksellinen monella tavalla, mutta maatilojen investointihalukkuuteen pandemia ei juuri vaikuttanut. Myönteisiä investointitukipäätöksiä
maatilojen kehittämiseen tehtiin Pohjanmaan ELY-keskuksessa vuonna 2020
n. 300 kpl, eli saman verran kuin vuonna 2019. Investointiavustuksia myönnettiin maatiloille yhteensä 16 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 17,1 miljoonaa euroa. Investointitukea maatiloille myönnettiin neljänneksi eniten maassa.
Suurin osa varoista myönnettiin kotieläintuotannon investointeihin, ja näistä eniten maidontuotantoon.
Lypsykarjanavettojen korjaamiseen, laajentamiseen ja uudisrakentamiseen myönnettiin neljäsosa
myönnetystä avustuksesta. Sen lisäksi myönnettiin korkotukilainaa melkein 7 miljoonaa euroa. Kärkinelikkoon kuuluvat myös investoinnit sikatalouteen, naudanlihantuotantoon sekä lasinalaisviljelyyn.
Investoinnit tehostavat tuotantoa ja sen lisäksi ne parantavat eläinten hyvinvointia sekä ympäristön tilaa.
Kappalemääräisesti eniten päätöksiä tehtiin salaojituksiin ja työympäristön ja ympäristön parantamisinvestointeihin. Salaojainvestointeihin sisältyy yleensä myös säätösalaojitus, mikä lisää viljelyvarmuutta, kun kasvien vedensaantia voidaan säätää. Kiinnostus aurinkokennojen hankintaan
kasvaa, joten myös energiantuotantoon tehtiin monta myöntöpäätöstä. Eniten investointivaroja
myönnettiin Kokkolan, Uudenkaarlepyyn ja Närpiön maatilayrityksille.
Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin 23 hakijalle. Aloitustukien määrä on viime vuosina pysynyt melko alhaisella tasolla. On todella tärkeätä maatalouden jatkuvuudelle, että löytyy halukkaita
jatkajia maatilayrityksiin.

Maria Swanljung, kehittämispäällikkö, Pohjanmaan ELY-keskus
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Kehittämishankepäätökset
Pohjanmaan ELY-keskuksen myönteiset kehittämishankepäätökset 2020
Hakija/Tuensaaja

Hankkeen nimi

Tyyppi

Maakunta

Myönnetty
(EU+Valtio)

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi

Ledningssystem för
mikroföretag i svenska
Österbotten III

Yhteistyöhanke

POH

163 928 €

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Tietolinkki -edellä
tiedossa

Tiedonvälityshanke

K-P, POP

228 920 €

Lestijärven kunta

KASE Smart Countryside: 5G SCOUT

Palveluiden ja kylien
kehittäminen

K-P

118 306 €

Suomen Metsäkeskus

Vårt klimat - vår framtid

Yhteistyöhanke

POH

100 000 €

Söfuk

Våga Växa - Österbotten / Uskalla Kasvaa Pohjanmaa

Koulutushanke

POH

292 094 €

KASE MAURO

Palveluiden ja kylien
kehittäminen

K-P

195 802 €

Nytt liv i Tottesunds
herrgård, skede 2

Palveluiden ja kylien
kehittäminen

POH

140 000 €

Distansarbete i Österbotten

Yhteistyöhanke

POH /
K-P

157 284 €

Kannuksen tutkimustila
Luova Oy

Turkisalan jatkojalostusmahdollisuudet

Yhteistyöhanke

POH /
K-P

144 834 €

Lestijärven kunta

Lestijärven liikuntakeskus

Palveluiden ja kylien
kehittäminen

K-P

221 768 €

Ab Kristinestads näringslivscentral

Hållbar turism i Österbotten

Yhteistyöhanke

POH

255 080 €

Viexpo

Ostrobothnia2Scandinavia

Yhteistyöhanke

POH

31 877 €

Ketunkasvattaja keskiössä (KAKE) -Työmenetelmien kehittämishanke

Yhteistyöhanke

POH /
K-P

159 883 €

Visit metsä - Uusia
tulonlähteitä metsänomistajille

Koulutushanke

K-P

101 887 €

Lestijärven kunta
Vörå kommun
Centria ammattikorkeakoulu Oy

Suomen Turkiseläinten
Kasvattajain Liitto ry
Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä

Muissa ELY-keskuksissa hallinnoitavat alueiden väliset hankkeet
Hakija/Tuensaaja

Hankkeen nimi

Tyyppi

Maakunta

Pohjanmaan ELYkeskuksen osuus

Koronakriisi ja Kausityövoiman hankinnan turvaaminen/
KOROKAUSI

Palveluiden ja
kylien kehittäminen

Koko maa

9 203 €

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

Mainio Maito - Allatiders
Mjölk

Yhteistyöhanke

EPO / POH
/ KES

43 293 €

Suomen Sikayrittäjät ry

Suojaa SiKana- sika-ja siipikarjatilojen tautiriskienhallnnan kehittämishanke

Koulutushanke

VAR / SAT /
PIR / EPO /
POH

44 820 €

Haapaveden-Siikalatvan
seudun kuntayhtymä

Innovaatioilla tuottavuutta
viljelyyn: maaperän ja kasvun
analysointityökalujen kehittäminen

Yhteistyöhanke

POP/ POH

0€

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry
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Maaseudun kehittämishankkeet, myönnetty summa
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

ELY-keskus

1 400 934 €

12 kpl

1 008 045 €

6 kpl

Leader-ryhmät

1 516 043 €

43 kpl

317 367 €

8 kpl

Vuonna 2020 käynnistyi Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamana 14
uutta maaseuturahaston kehittämishanketta, ja lisäksi osallistuttiin neljän hankkeen rahoitukseen, jotka olivat eri hallinnoivan ELY-keskuksen
alueella. Rahaa käytettiin yhteensä hieman yli 2 miljoonaa euroa. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 15 eli kilpailu rahoituksesta oli edelleen tiukkaa.
Leader-ryhmien rahoittamana käynnistyi 51 uutta kehittämishanketta.
Koronapandemia vaikutti monen hankkeen toimintaan. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden fyysiset tilaisuudet jouduttiin muuttamaan virtuaalisiksi ja opintomatkat jouduttiin perumaan. Suurin osa hankkeista otti onnistuneen “digiloikan” ja muokkasi nopealla aikataululla toimintaansa uusien olosuhteiden mukaisiksi. Monelle hankkeelle myönnettiin tilanteen
vuoksi pidennystä hankkeen toteutusaikaan. Ilahduttavaa on myös, että vuoden toisella
valintajaksolla käynnistyi useita hankkeita, jotka liittyvät vahvasti koronapandemian kannalta ajankohtaisiin toimialoihin, kuten matkailuun, turkisalaan ja digitalisaatioon.
Petri Svanbäck, kehittämisasiantuntija, Pohjanmaan ELY-keskus
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#ELYvaikuttaa

ProPRECIKEM minimoi maanviljelyn
ympäristövaikutukset

V

uosituhansia jatkuneen maankohoamisen takia Suomen rannikkoalueet ovat usein vanhaa merenpohjaa. Kun näitä maita kuivataan
maanviljelyn tarpeisiin, pohjaveden pinta laskee, jolloin muodostuu säröjä
ja halkeamia, joita pitkin ilman happi pääsee
kuivatettuun maakerrokseen. Olosuhteet muinaisessa meressä olivat sellaiset, että rikki ja
metallit saostuivat meren pohjaan metallisulfideina. Kun nämä metallisulfideja sisältävät
maakerrokset joutuvat kuivattamisen takia tekemisiin ilman hapen kanssa, sulfidit hapettuvat rikkihapoksi, ja metalleja vapautuu. Muodostuu hapanta sulfaattimaata. Happamien
sulfaattimaiden happamilla metallipitoisilla valumavesillä on haitallisia seurauksia vastaanottavien vesistöjen ekosysteemeille.
Vuosina 2010–2018 toteutetuissa PRECIKEM
ja PRECIKEM II -hankkeissa on kehitetty uutta
menetelmää viljelykäytössä olevien happamien sulfaattimaiden aiheuttamien vesistöongelmien ratkaisuun. Menetelmässä on kehitetty jo
käytössä olevaa altakastelutekniikkaa sekoittamalla altakasteluveteen erittäin hienojakoista kalkkia ja pumppaamalla tämä kalkkisuspensio salaojaputkistoa pitkin suoraan siihen
maakerrokseen, jossa haponmuodostus tapahtuu. Maaperän pH-arvo nousee ja valumavesien metallipitoisuudet laskevat.
Nyt käynnissä oleva ProPRECIKEM-hanke
tähtää siihen, että tekniikka tuodaan maatalouden yleiseen käyttöön. "Olemme vuonna 2020
tehneet viljelykokeita Risöfladanin koepellolla.
Tähän asti olemme keskittyneet PRECIKEMmenetelmän vaikutuksiin valumavesiin, mutta
nyt haluamme nähdä, vaikuttaako viljelykerroksen alla olevan maan korkeampi pH-arvo
myönteisesti myös itse viljelykasveihin", kertoo
hankevetäjä Sten Engblom Yrkeshögskolan
Novialta.

Teksti: Juulia Tuominen
Kuva: Sten Engblom

ProPRECIKEM-hankkeen pienimuotoiset kasvatuskokeet
Vaasan Risöfladanilla. Halkaisijaltaan n. 30 cm viljelyputket on
upotettu lähes 2 metrin syvyyteen.

V

uonna 2021 kokeet pellolla jatkuvat.
Luvassa on muun muassa uuden
altakasteluputkiston testausta. Sen
myötä kalkkiseoksesta saadaan
kenties entistä tehokkaampi väline
taistelussa maanviljelyn ympäristövaikutusten
kanssa. Tavoitteena on, että tekniikkaa voitaisiin käyttää eri puolilla Itämeren rannikkoa niillä
alueilla, joissa happamia sulfaattimaita esiintyy.
Viestinnällä on hankkeessa tärkeä rooli. "Kesään mennessä julkaisemme uudet nettisivut.
Niillä on keskeinen asema tiedonvälityksessä,
kun seminaarit ja tapaamiset ovat peruuntuneet", Engblom kertoo. Hanke on onnistunut
esimerkki yhteistyön voimasta Pohjanmaalla.
Novian lisäksi hankkeessa ovat olleet mukana
VAMK, Åbo Akademi ja Yrkesakademin i Österbotten. Tavoitteena on saada PRECIKEMmenetelmä maatalouden ympäristötukien piiriin.
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Maaseudun yritystuet
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Maaseudun yritystuet
ELY-keskus

2 703 240 €

36 kpl

768 155 €

16 kpl

350 511 €

27 kpl

72 042 €

6 kpl

Leader-ryhmät

ELY-keskuksen ja Leaderryhmien myöntämät tuet
kunnittain
Kunta

Myönnetty

Määrä

Halsua

8 456 €

2

Isokyrö

233 215 €

4

Kannus

13 801 €

2

Kaskinen

5 757 €

1

Kaustinen

33 852 €

3

Kokkola

64 611 €

2

Korsnäs

174 381 €

4

Kristiinankaupunki

91 981 €

4

Kruunupyy

0€

0

Laihia

43 808 €

5

Lestijärvi

0€

0

Luoto

96 766 €

2

Maalahti

295 004 €

3

Mustasaari

504 857 €

7

Närpiö

519 965 €

8

Pedersöre

100 465 €

5

Perho

141 254 €

4

Pietarsaari

73 104 €

3

Toholampi

406 180 €

2

Uusikaarlepyy

675 354 €

8

Vaasa

19 056 €

2

Veteli

172 043 €

7

Vöyri

220 037 €

7
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Vuoden aikana tehtiin 85 myönteistä yritystukipäätöstä, näistä 52 kpl
oli Pohjanmaan ELY-keskuksen
myöntämiä ja 33 kpl oli Leaderryhmien myöntämiä. Viime vuonna myönnettiin 3 893 948 euroa
yritystukiin, jossa ELY-keskuksen
osuus oli 3 471 396 euroa ja Leader-ryhmien osuus
oli 422 552 euroa. Yritystukia myönnettiin vuoden
aikana suurin piirtein yhtä paljon kuin vuonna 2019
sekä kappalemäärinä että euroina. Koronapandemian vaikutukset maaseutuyritysten toimintaan ovat
olleet vaihtelevat. Koronapandemiasta huolimatta, maaseutuyritykset ovat pyrkineet sopeutumaan
muuttuneisiin olosuhteisiin ja käynnistäneet kehittämistoimenpiteitä ja investointeja. Erityisesti elintarvikesektorin yritykset ja metallituotteiden valmistusta harjoittavat yritykset ovat tehneet investointeja.
Matias Smeds, yritystutkija,
Pohjanmaan ELY-keskus

Muut maaseudun yritystuet
Pohjanmaa

Kasvihuonetuet

Keski-Pohjanmaa

10 264 463 €

169 kpl

349 471 €

8 kpl

-

-

-

-

Ympäristösopimukset

1 349 784 €

97 kpl

643 628 €

55 kpl

Luonnonmukaisen tuotannon
korvaukset

3 618 966 €

336 kpl

1 126 174 €

123 kpl

Puutarhatuotteiden varastointituki

Neuvo2020 (ELY-keskus)
*Elinkeinokalatalouden tuet

Pohjanmaa
ja KeskiPohjanmaa
haku kesken v.2020

669 497 €
1 300 000 €

58 kpl

35 000 €

8 kpl

*ELY-keskuksen kalatalouspalveluista vastaa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella hallinnollisesti Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kasvihuonetukea myönnettiin alueellemme noin 10,6 miljoonaa euroa, joka on noin 1,1 milj. euroa enemmän kuin vastaava määrä vuonna 2019. Tämä siitäkin huolimatta, että tilojen määrä on laskenut kahdeksalla kappaleella. Suh¬teessa edelliseen vuoteen on kasvanut sekä kasvihuoneiden
koko että aktiivisten tilojen kasvihuoneiden lukumäärä. Tulee myös huomioida, että vuonna 2020 myönnetty tuki oli hieman edellistä vuotta korkeampi. Kasvihuoneissa tehdyt erilaiset muutok¬set, lisäykset tai laajennukset näkyvät aktiivisena hakemisena myös maatilojen investointituen puolella.
Koronapandemia vaikutti tuen maksamiseen niin, että poikkeuksellisesti tuki maksettiin kokonaisuudessaan jo ennen syksyä. Tavallisesti loppumaksatus suoritetaan lokakuus¬sa, mutta tänä
vuonna se tehtiin jo kesäkuun alussa. Näin tukirahat tulivat käyttöön aikaisemmin, koska keväällä vallitseva tilanne oli huomattavasti haastavampi myös kasvihuonevil¬jelijöille. Haastetta
aiheutti mm. kausityöntekijöiden saatavuus, joka johtui eri maiden vaihtelevista matkustusmääräyksistä ja karanteenikäytännöistä.

Leila Fant, tarkastaja, Pohjanmaan ELY-keskus
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#ELYvaikuttaa

Innovaationa helppo arki
Uusilla innovaatiolla turvataan yrityksen kasvu ja kilpailukyky.

K

eski-Pohjanmaalla ruoka on tulon- ja ravinnonlähteen lisäksi
innovaatio. Tästä esimerkkinä
toimii vuonna 2007 Pyhännälle perustettu valmisruokayritys
Feelia. Feelia valmistaa pakasteita sekä autoklaavitekniikalla valmistettuja valmisaterioita. Autoklaavin avulla isoja määriä ruokaa
käsitellään kerralla paineistetussa kammiossa nopeasti kuumentaen ja jäähdyttäen.
Autoklaavattu ruoka säilyy pitkään,
minkä ansiosta hävikkiä voidaan
välttää.
- Autoklaavin ansiosta
kouluruokailussa ylijääneet ruokapakkaukset
tavallisesti säilyvät siihen asti, kunnes ruokalistakierron mukaan
tulee seuraava kerta
tarjoilla samaa ateriaa”, kertoo Feelian toimitusjohtaja Jukka Ojala.
Koulu-, hoiva-, ja lounasruokaloihin myytävät tuotteet säästävät
aikaa yksiköiden henkilökunnalta sekä
pienentävät ruokahävikkiä, ja tätä kautta
myös asiakkaan kulut karsiutuvat minimiin.
Arjen helpottaminen on ratkaisu, jota kaivataan myös monissa kotitalouksissa. Tähän
tarpeeseen Feelia on avannut verkkoon
ruokakaupan, josta kotitaloudet voivat tilata aterioita suoraan kotiovelle. Verkkokauppa toimittaa kuukausittain noin 4000–5000
ateriapakettia suomalaisiin koteihin. Tällä
hetkellä yritys investoi tuotantolaitteisiin,
jotka mahdollistavat muun muassa irtopakasteiden valmistamisen ja tuotteiden
tehokkaamman pakkauksen. Näillä investoinneilla turvataan yrityksen kasvu ja
kilpailukyky.

H

alu tehdä kuluttajan arjesta yksinkertaisempaa on myös niin ikää
keskipohjalaisen Maitokolmion yritystoiminnan ytimessä.

- Tarve helpottaa arkea on voimistunut kuluttajien keskuudessa jo pidemmän aikaa. Tämä
näkyy välipalatuotteiden jatkuvasti kasvavana
kysyntänä”, kertoo Maitokolmion toimitusjohtaja Juha Murto-Koivisto. Tästä syystä yritys
parhaillaan investoi välipalojen tuotantoon.
Tällä hetkellä yrityksen välipalavalikoimaan kuuluu muun muassa
FIT-rahkoja ja ProFIT -proteiinivanukkaita. Luvassa on muun
muassa tuotteiden pakkausten uudistamista.
15-vuotias Maitokolmio
on historiassaan nähnyt
monenlaiset maaseudun
trendit ja myllerrykset. Itsenäisyys ja tapa tehdä asiat omalla tavalla ovat olleet
avaintekijöitä yrityksen menestykseen.
- Yrityksen täytyy olla ajassa ja kehityksessä
mukana, muuten tippuu helposti kelkasta. Kuluttajia täytyy palvella, sillä markkinoilla kilpailu
on kovaa. Uudenlaisia tuotteita tarvitaan koko
ajan, Murto-Koivisto tuumii.

Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt
molemmille yrityksille tukea
investointeihin Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta.
Teksti Juulia Tuominen
Kuvat: Osk Maitokolmio ja Feelia Oy
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Työvoimapalveluilla tukea työllistymiseen
ja osaamisen kehittämiseen

Vuosi 2020 alkoi noususuhdanteessa ja työllisyyden hoidon suuri haaste oli osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen alueen elinkeinoelämälle eli työvoimapulaan vastaaminen. Korona muutti
tilannetta radikaalisti, ja työttömien ja lomautettujen henkilöiden määrä nousi. Samaan aikaan osaavan työvoiman saatavuudessa oli edelleen haasteita joillain toimialoilla tai yksittäisillä yrityksillä.
Työvoimapalvelut joustivat ja muotoutuivat koronan aiheuttamaan muutokseen. Koulutukset ja valmennukset muokattiin nopeasti etäyhteyksin toteutettaviksi. Tämä vaati paljon joustoa koulutusten ja
valmennusten järjestäjiltä sekä palveluihin osallistuvilta asiakkailta. Toiminta saatiin kuitenkin nopeasti muokattua uuden tilanteen mukaiseksi ja palvelut pystyttiin pääosin järjestämään suunnitellusti
etäyhteyksiä käyttäen. Lisäksi keväällä järjestettiin myös nopeasti uusia, lyhyitä, täysin verkon kautta
tapahtuvia täydennyskoulutuksia. Etäyhteyksillä järjestetyt palvelut saivat asiakkailta hyvää palautetta.
Ammatilliset työvoimakoulutukset suunnitellaan ja hankitaan alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, jotta yrityksillä olisi osaavaa työvoimaa saatavilla ja työttömät työnhakijat löytäisivät paikkansa työelämässä. Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli tarjolla laaja valikoima koulutusta eri aloille.
Vuoden 2020 aikana ammatillisia työvoimakoulutuksia järjestettiin 39 kpl ja niihin osallistui 479 henkilöä. Näiden lisäksi alueen oppilaitoksissa oli tarjolla myös monipuolisesti valtionosuusrahoitteisia työvoimakoulutuksia. Kotoutumiskoulutuksia oli tarjolla 24 kpl ja niihin osallistui 436 henkilöä. Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) rahoituksesta saatiin myös lisäresursseja palveluiden järjestämiseen.
Koronasta huolimatta yritysten rekrytointi jatkui ja yhteishankintakoulutusten (Täsmä- ja RekryKoulutukset) kysyntä vilkastui syksyn aikana. RekryKoulutuksilla voidaan vastata nopeasti yksittäisten
yritysten työvoiman tarpeeseen. Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä 24 yrityksen kanssa ja niihin
osallistui 113 henkilöä.

Hanna Auronen
Työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus
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Työvoimaa ja osaamista edistävät palvelut
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Starttiraha

820 604 €

547 069 €

Palkkatuki

2 237 001 €

1 005 030 €

Ammatillinen työvoimakoulutus

3 176 788 €

800 496 €

Yhteishankintakoulutus (rekry, täsmä, muutoskoulutus)

93 032 €

162 655 €

Muut työvoimapalvelut (asiantuntija-arvioinnit)

312 542 €

40 000 €

Muut työvoimapalvelut (työkokeilut ja valmennukset)

1 619 335 €

565 440 €

386 813 €

196 039 €

Maahanmuutto: kotoutumiskoulutukset

1 390 283 €

180 949 €

Maahanmuutto: Korvaukset pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä

7 686 219 €

466 756 €

Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

Keväällä 2020 maailmanlaajuiseksi levinnyt koronavirus toi ennalta arvaamattoman vaikutuksen lomautus- ja työttömyystilanteeseen.
Tähän haasteeseen saatiin vastattua nopeasti ja joustavasti alueen
palveluntuottajien mukautettua valmennus- ja koulutustoimintoja etätoteutuksiin. Koronatilanteen haasteista huolimatta yhteishankintojen osalta kysyntä oli suurta, joka kertoo vahvasti siitä, että alueen yrityksissä tarvitaan yhä enemmän lisäosaamista ja uusia osaavia tekijöitä.
Mervi Mäkinen, koulutusasiantuntija, työelämä- ja osaaminen -yksikkö
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#TEvaikuttaa

RekryKoulutuksella voidaan ratkaista
todellisia rekrytointiongelmia nopeasti
Useilla aloilla on pulaa osaavista tekijöistä.
RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä.
Pohjanmaan TE-toimistolla on hyviä kokemuksia RekryKoulutuksesta - monilta eri aloilta ja
laajalta alueelta, aina Kannuksesta Kristiinankaupunkiin. Yhdessä tarkkaan mietitty ja täsmällinen koulutusohjelma sekä oikea työpaikka
koulutuksen jälkeen takaavat sen, että työnantaja saa hyviä hakijoita.
RekryKoulutusta voidaan järjestää niin yhtä
työntekijää palkattaessa kuin isoissakin rekrytoinneissa. Koulutus räätälöidään tilanteen ja
tarpeen mukaan eli koulutetaan vain puuttuvat
palat. Siksi RekryKoulutus on nopeaa ja tehokasta. Koulutuksen ajalta työnantajalla ei ole
palkkakustannuksia, ja työnantaja maksaa vain
30 % koulutuskustannuksista. Koulutuksen
kesto vaihtelee tilanteen ja tarpeen mukaan.
Tavallisin kesto on 1-3 kuukautta. Koulutus pyritään järjestämään työpaikalla niin pitkälle kuin
mahdollista.
Teksti: Heli Haapamäki, kuva: Stocksnap
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Kun halusimme kasvaa,
mietimme, mistä löytäisimme osaavaa henkilökuntaa.
Teimme TE-palveluiden kanssa yhteistyötä ja päädyimme
RekryKoulutukseen. Saimme
uutta porukkaa ja näkemystä
sekä sitä kautta hyvää draivia
tähän yritykseen,
sanoo
Jani Poikkimäki
Veslatecista.

Työvoimapalveluilla oli kova kysyntä
koronavuonna 2020 ja tarve jatkuu
edelleen

Pohjanmaan TE-toimiston vuosi oli poikkeuksellinen. Lomautettujen määrä yli kymmenkertaistui
toiminta-alueellamme maalis-huhtikuun aikana. Toistatuhatta pienyrittäjää ilmoittautui
työnhakijaksi ja haki ensimmäistä kertaa työttömyysturvaa. Monet nuoret joutuivat hankalaan
tilanteeseen, kun kolmannes oletetuista kesätyömahdollisuuksista jäi toteutumatta. Maatalousja puutarha-alalla oli vaikeuksia saada totuttua määrää ulkomaalaista kausityövoimaa.
Kaikesta huolimatta Pohjanmaan TE-toimiston työttömyysaste oli vuoden päättyessä mannerSuomen matalin ja seudun työllisyysaste maan kärkeä. Avoimia työpaikkoja oli joinakin
kuukausina jopa enemmän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Myöskään irtisanottujen
määrä ei ole olennaisesti noussut, vaan työttömyyslukujen kasvu on johtunut pääasiassa
lomautuksista.
Starttirahan kysyntä on vuonna 2020 ollut vilkasta. Palkkatukeakin on käytetty runsaasti. Kaikki
mahdolliset koulutukset ja valmennukset siirtyivät keväällä nopealla aikataululla verkkoon.
Siitä huolimatta erilaisissa toimenpiteissä olevien työnhakijoiden määrä on ollut jonkin verran
alhaisempi edellisvuoteen verrattuna.
Vaikka työttömyys on kasvanut, puhutaan edelleen myös työvoimapulasta. Esimerkiksi
terveydenhoitoala potee muutamien muiden alojen ohella edelleen laajaa resurssipulaa. Tämä
pitää osaamisen kehittämisen ja työvoimakoulutuksen valokeilassa myös tulevina vuosina.

Mika Palosaari
Johtaja
Pohjanmaan TE-toimisto
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Team Finland -verkosto yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen tukena ja
rahoittajana
Team Finland –verkosto kokoaa yhteen kaikki yritysten valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut
aina neuvonnasta rahoitukseen. Business Finland vastaa verkoston koordinoinnista kansallisella
tasolla ja ELY-keskukset koordinoivat verkoston toimintaa alueellisesti. Pohjanmaan Team Finland
-verkoston ydintoimijoita ovat Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksien,
TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran ja Viexpon asiantuntijat.
Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toimii lisäksi alueen keskeisistä toimijoista kootut alueverkostot, joissa on edustettuna mm. elinkeinoyhtiöt, yrittäjäjärjestöt ja korkeakoulut. Verkoston ydintavoite on viennin edistäminen ja pk-yritysten kansainvälisen kasvun kiihdyttäminen. Tavoitteena
on lisäksi Suomeen suuntautuvien kansainvälisten investointien ja matkailun edistäminen sekä
osaamisen vahvistaminen.
Vuonna 2020 alueen Team Finland verkostojen työ oli tiiviimpää kuin koskaan aiemmin. Tiedon
tarve kumppaneillamme oli kova ja ELY-keskus järjestikin maaliskuusta kevääseen asti verkoston
kokoontumiset kahden viikon välein Teamsilla. Tietojen antaminen tulossa olevista koronatuista
verkostolle ja toisaalta verkoston arvokkaat tiedot tilannekuvan luomiseksi Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan maakuntien elinkeinoelämän tilanteesta olivat joka kokouksessa käsittelyssä. Pystyimme parempaan yhteistyöhön kuin koskaan aiemmin tänä poikkeuksellisena aikana. Yhteistyön voimalla ja talkoohengellä saimme palveltua alueemme yrityksiä hyvin.
Terhi Mäkinen, elinvoimapäällikkö, Pohjanmaan ELY-keskus

18

Yritysten kehittäminen

* ELY-keskuksen kehittämispalvelut

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa ja KeskiPohjanmaa

1 321 208 €
(232 kpl)

324 968 €
(67 kpl)

yht. 1 646 176 €

* ELY-keskuksen koulutuspalvelut
(ohjelmien kpl-määrä)

yht. 212 660 €
5 ohjelmaa,
50 osallistujaa

*ELY-keskuksen kehittämisavustukset

1 872 282 €
(36 kpl)

4 705 374 €
(36 kpl)

yht. 6 577 656 €

Business Finland
(Innovaatio- ja elinkeinorahoitus)

7 449 600 €

3 474 410 €

yht. 10 924 000 €

Finnvera (lainat, takaukset,
vientitakaukset ja -takuut)

63 500 000 €

31 900 000 €

yht. 95 400 000 €

*Kehittämis- ja koulutuspalveluista vastaa hallinnollisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella Keski-Suomen ELY-keskus

Pohjanmaa
Vuosi 2020 jää historiaan poikkeuksellisena koronaviruksen vuotena. Innovointi kuitenkin jatkui Pohjanmaalla vilkkaana ja panostuksia puhtaamman
energian ja kiertotalouden kehittämiseen jatkettiin vahvasti. Älykkäät energiajärjestelmät, sähköistyvä liikkuminen, energian varastointi ja kestävämmät
tuotantomenetelmät pysyivät kehittämisen keskiössä. Älykäs energia, bio- ja
kiertotalous sekä tekoäly osuvat teemoihin, joissa alueen yritykset kehittävät ja uudistavat
tuote- ja palvelutarjoomaa ja hyödyntääkseen avautuvia globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia. Innovaatioseteli, messuavustus ja energiatuki jatkoivat tärkeimpinä elinkeinorahoituksen muotoina alueen pk-yritysten piirissä. Investoinnit puhtaampaan energiantuotantoon
pääosin aurinkoenergiaa hyödyntämällä ovat alkaneet näkyä aurinkopaneelien yleistymisenä.
Keski-Pohjanmaa
Vuosi 2020 Keski-Pohjanmaalla jatkoi kiertotalouden teemalla ja akkumetallit katalysoivat KeskiPohjanmaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Business Finlandin ohjelmista bio- ja kiertotalous
sekä Batteries jatkoivat alustoina uudistaa ja kehittää tuote- ja palvelutarjoomaa sekä hyödyntää
avautuvia globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia. Keliber on mukana eurooppalaisessa ensimmäisten teollisten akkumetallisovellusten kehittäjien joukossa omalla IPCEI-projektillaan.
Mika Niskanen, rahoitusasiantuntija, Business Finland

Yritysten kehittämispalveluja myönnettiin ennätysmääräisesti v. 2020. Kysyntään vaikutti etenkin palvelun alennettu hinta. Analyysi- ja konsultointipäivän asiakashinta oli huhtikuusta 30 € /päivä. Analyysi- ja konsultointipäätöksiä on tehty vuonna 2020 yhteensä 331 kpl, joista 299 myönteistä.
Pohjanmaan maakunnan alueella tehtiin 232 myönteistä päätöstä ja KeskiPohjanmaalla 67 myönteistä päätöstä. Vuonna 2019 tehtiin 137 myönteistä
päätöstä koko Pohjanmaan maakunnan alueella. Koulutusohjelmien osalta
tilanne oli haastavampi. Koronapandemiasta johtuen jouduttiin siirtämään koulutuspäiviä ja
pitämään etäopetuspäiviä. Ohjelmia käynnistettiin viisi ja niihin osallistui yhteensä 50 henkilöä. Normaaleina vuosina osallistujamäärä on ollut noin 80 henkilöä.
Henrik Granqvist, yritystutkija, Keski-Suomen ELY-keskus

19

Koronarahoitus
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
Pohjanmaa

KeskiPohjanmaa

Hakemusten
määrä

15 kpl

10 kpl

Myönteiset
päätökset

12 kpl

3 kpl

Myönnetty
summa

108 062,18 €

29 796,30 €

Alkutuotannon väliaikainen tuki
Pohjanmaa

KeskiPohjanmaa

Hakemusten
määrä

694 kpl

166 kpl

Myönteiset
päätökset

354 kpl

105 kpl

Myönnetty
summa

10 004 038,75 €

2 620 029,60 €

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan
yritystoimintaan sekä alle 10
henkilöä työllistäville yrityksille,
jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Hakemusten
määrä on ollut suhteellisen pieni Pohjanmaan
ELY-keskuksen alueella, osittain siitä syystä,
että tuen ehtojen mukaan maatilan yhteydessä
harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman
y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta.
Matias Smeds, yritystutkija
Pohjanmaan ELY-keskus

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu alkutuotannon
alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi
sellaiset erikoistuneet maatilat
ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden
tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Turkistalouden tilanne on vaikeutunut erityisesti
turkishuutokauppojen järjestämisen hankaloitumisesta johtuen. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tätä tukea on haettu eniten
koko maassa, ennen kaikkea siksi, että alueella on niin paljon turkistarhoja. Marraskuussa tuen enimmäismäärää korotettiin 10
000 eurosta 80 000 euroon ja tällä on myönteinen vaikutus maatalousyritysten mahdollisuuteen selvitä koronakriisistä.
Peter Björkmark, yritystutkija
Pohjanmaan ELY-keskus
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ELY-keskuksen koronarahoitus
Hakemusten määrä

Myönteiset päätökset

Myönnetty summa

Pohjanmaa

900 kpl

660 kpl

10 796 461 €

Keski-Pohjanmaa

428 kpl

318 kpl

3 391 654 €

Yhteensä

1328 kpl

978 kpl

14 188 115 €

ELY-keskuksen koronarahoitus toi paljon uusia asiakkaita
kehittämistoimenpiteiden piiriin.
Hankkeissa luotiin uutta liiketoimintaa, rakennettiin uusia digitaalisia ratkaisuja yrityksille sekä
torjuttiin tehokkaasti pandemian kielteisiä
vaikutuksia yritysten liiketoimintaan.
Henrik Broman yritystutkija,
yritysasiakkuuspäällikkö,
Keski-Suomen ELY-keskus

Business Finlandin
koronarahoitus
Pohjanmaa

25 172 123 €

Keski-Pohjanmaa

8 660 252 €

Yhteensä

33 832 375 €

Korona-avustusten kautta
Pohjanmaalle myönnettiin
25 miljoonaa euroa. Alueen
pk-yritykset hyödynsivät laajasti koronarahoitusta yli toimialarajojen, ja sitä kautta Business Finlandin asiakkuuteen siirtyi merkittävästi uusia
yrityksiä. Näiden kehitysprojektien kautta
on odotettavissa merkittävästi uudistettuja
uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja tulevien parin vuoden aikana. Korona-avustusten suuri yhteinen nimittäjä on
"digiloikka". Keski-Pohjanmaan pk-yritykset
hyödynsivät korona-avustuksia 8 miljoonaa
euroa projekteihin laaja-alaisesti eri projekteihin.
Mika Niskanen, rahoitusasiantuntija
Business Finland
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Yrityksille myönnetty rahoitus
Pohjanmaan ELY-keskusalueelle

yhteensä 91 959 446 €

yhteensä 10 924 000 €

yhteensä 95 400 000 €

Koronarahoitus
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ELY-keskuksen koronarahoitus

14 188 115€

Maaseudun yritysten
väliaikainen tuki			

137 858 €

Maaseudun alkutuotannon
väliaikainen tuki			

12 624 068€

Yhteensä

33 832 375 €

		

23

RAHOITUSJULKAISU 2020
POHJANMAAN JA KESKIPOHJANMAAN MAAKUNNAT
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
11.02.2021
www.ely-keskus.fi

