Rahoitustilastot 2019
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
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 rahoitustilaston,
josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitustilasto käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.
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Kasvun vuosi
Vuosi 2019 oli Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta monella tapaa onnistunut. Onnistuimme pitämään palvelumme kiitettävällä tasolla, vaikka sekä yritystukien että maaseudun
yritystukien kysyntä oli vilkasta. Maatilat ovat investoineet ja kasvihuonesektori kehittynyt entisestään. Leader-toiminta on kehittynyt vuodessa ja osoittaa mielestäni puheet
maaseudun autioitumisesta ennenaikaiseksi jopa katteettomiksi. Maatalouden innovaatiot ja tulevaisuuden ruoka vakuuttavat. Puhdasta keskipohjalaista ja pohjalaista ruokaa
tarjoamme ylpeydellä sekä kotimaisiin pöytiin että vientiin. Valmistava teollisuus on selvinnyt hyvin ankaran kilpailun keskellä. Uusi energiatalous on alueemme kolmas tukijalka, joka saattaa olla jopa koko Suomen kannalta ratkaiseva menestystekijä.
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan elinkeinot voivat hyvin, mutta huoliakin on. Britannian EU-ero saattaa vaikuttaa EU:n sisällä sekä vapaakaupan toimintaan että maaseudun
tukien tasoon. Investointeja on ajateltava pitkällä tähtäimellä ja siinä ei ylimääräisillä
muuttujilla ole paljoa sijaa. Ympäristöasiat ja kestävyysvaje mietityttävät myös. Työvoiman saatavuus on kysymys, joka tulee eteeni päivittäin keskustellessani elinkeinoelämän edustajien ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Työikäisten osuus koko väestöstä
laskee. Nyt ei ole varaa siihen, että tuosta pienenevästä osuudesta merkittävä osa ei
työllisty. Työperäisellä maahanmuutolla voimme helpottaa tilannetta ja siihen alueellamme onkin panostettu kiitettävästi. Osaavan työvoiman saatavuus on asia, johon meidän
tulee keskittyä erityisen painokkaasti tulevina vuosina.
Pohjanmaan ELY-keskus on jatkossakin aktiivinen toimija alueemme elinkeinoelämän
kumppanina.

Timo Saari
Ylijohtaja
Pohjanmaan ELY-keskus

2

Rahoitus Pohjanmaan ELY-keskusalueelle
yhteensä yli 178 miljoonaa euroa!

Maatilojen investointituki
• Avustus 24 171 383 €
• Korkotukilaina 18 832 845 €
Nuoren viljelijän aloitustuki
• Avustus 790 000 €
• Korkotukilaina 2 708 820 €

Leader
• Hanketuet 1 669 223 €
• Yritystuet 256 939 €
Starttiraha 1 399 712 €
Palkkatuki 3 212 030 €
Yhteishankintakoulutus 251 068 €

Maaseudun kehittämishankkeet 2 055 107 €

Ammatillinen työvoimakoulutus 3 735 027 €

Maaseudun yritystuet 3 799 829 €

Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 1 518 700 €

Kasvihuonetuki 9 449 883 €

Maahanmuutto 10 803 901 €

Ympäristösopimusten, luonnonmukaisen
tuotannon ja ei-tuotannollisten investointien
korvaukset 6 668 989 €

Yritysten kehittämispalvelut 1 063 535 €
Yritysten kehittämisavustus 4 252 441 €

Puutarhatuotteiden varastointituki 294 542 €
Neuvo2020 552 795 €
Elinkeinokalatalouden tuet (EMKR) 843 697 €

yhteensä 98 659 262 €

yhteensä 16 125 299 €

yhteensä 64 100 000 €
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Vuosi 2019 oli vilkas vuosi maaseutuyksikön toimialueella
Maatilojen investointien osalta vuosi 2019 oli kuluvan ohjelmakauden ennätysvuosi. Avustusta
myönnettiin kaikkiaan 24,2 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 18,8 miljoonaa euroa. Myönteisten
investointitukipäätösten määrä oli noin 300 kpl. Investointeja tehtiin kaikissa tuotantosuunnissa.
Eniten tukea myönnettiin kasvihuonetuotantoinvestointeihin, toiseksi eniten sikatalousinvestointeihin ja kolmanneksi eniten lypsykarjatuotantoinvestointeihin. Kappalemääräisesti suurin osa
tukihakemuksista koski salaojitusta. Paljon on myös investoitu energiantuotantoon sekä ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Nuorten viljelijöiden aloitustukea myönnettiin 24 viljelijälle. Kasvihuonetukea myönnettiin n. 9,5 miljoonaa euroa.
Vuonna 2019 saimme monta hyvää kehittämishankehakemusta. Vuoden aikana myönnettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa 16 hankkeelle. Erityisesti panostettiin elintarvikealan kehittämishankkeisiin. On ilahduttavaa nähdä, että hankkeilla on paljon keskinäistä yhteistyötä ja että myös
uusia yhteistyömuotoja on syntynyt.
Vuoden aikana tehtiin 82 myönteistä yritystukipäätöstä, näistä 60 kpl oli Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämiä ja 22 kpl Leader-ryhmien myöntämiä. Vuoden aikana yritystukea myönnettiin
4 056 768 euroa, josta 3 799 829 euroa oli ELY-keskuksen rahoituskiintiöstä ja 256 939 euroa
Leader-ryhmien rahoituskiintiöstä. Suurin osa myönnetyistä varoista myönnettiin elintarvikealalle,
metallituotteiden valmistukseen sekä palvelutuotantoon. Tukea myönnettiin merkittävästi myös
puu-, bioenergia- ja kierrätysaloille.
Vuonna 2019 maksettiin yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa korvauksia luonnonmukaisen tuotannon ja ympäristösopimusten perusteella.

Yhteistyöterveisin,

Karin Kainlauri
Maaseutuyksikön päällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus
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Maatalouden rakennetuet
Maatilojen investointituet

Nuoren viljelijän aloitustuki
1 658 700 €

21 779 214 €
16 775 652 €

1 050 120 €
640 000 €

2 392 170 €
2 057 192 €

Pohjanmaa
224 kpl
Avustus

150 000 €

Keski-Pohjanmaa
78 kpl

Pohjanmaa
18 kpl

Korkotukilaina

Avustus

Keski-Pohjanmaa
6 kpl
Korkotukilaina

Maatilojen investointituet kunnittain
Kunta

Avustus

Korkotukilaina

Kpl

Närpiö

11 720 929,23 €

6 124 037,60 €

49

Uusikaarlepyy

2 426 237,99 €

2 019 647,94 €

27

Vöyri

2 251 543,28 €

3 587 643,80 €

23

Pedersören kunta

1 944 030,81 €

1 421 545,10 €

30

Kristiinankaupunki

1 003 534,15 €

1 284 353,50 €

12

Kruunupyy

775 039,31 €

475 787,30 €

22

Kaustinen

675 666,81 €

826 228,20 €

10

Mustasaari

613 240,62 €

915 647,30 €

12

Kannus

513 074,19 €

142 311,00 €

16

Kokkola

477 334,18 €

254 846,28 €

23

Maalahti

358 428,52 €

319 137,54 €

13

Perho

311 847,07 €

384 976,20 €

7

Veteli

286 471,06 €

316 005,00 €

12

Laihia

283 262,45 €

238 534,20 €

10

Isokyrö

251 650,25 €

227 185,40 €

16

Toholampi

92 585,95 €

132 825,00 €

5

Vaasa

79 450,40 €

65 114,00 €

5

Korsnäs

71 867,40 €

97 019,00 €

5

Halsua

19 445,74 €

- €

2

Lestijärvi

15 744,40 €

- €
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Maatilojen investointituet tukikohteittain
Kasvihuonetuotanto
Sikatalous
Maidontuotanto
Lihakarjantuotanto
Energiatuotanto
Salaojitus
Työympäristö ja ympäristön tila
Tuotantohygienia ja eläinten hyvinvointi
Kuivurit
Lihasiipikarjantuotanto
Tuotevarastot
Lammas- ja vuohituotanto
Konevarastot

Korkotukilaina

Avustus
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Elintarvikeyrityksille nostetta yhteisen hankkeen avulla
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun on elintarvikealan yritykselle suunniteltu kasvuohjelma. Ohjelma on kohdennettu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan mikro- ja pienyrityksille ja hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta. Yhteishanke tarjoaa yritykselle kontakteja, verkostoja
ja monipuolista osaamista elintarvikealan yritysten kasvun tueksi.
- Tavoitteena on myös aktivoida yrityksiä ja löytää yhteisiä nimittäjiä brändeille, joilla on
helpompi lähteä myymään tuotteita yksittäisten sijaan. Esimerkiksi Ruokaa lahjaksi on
yksi tällainen yhteinen nimittäjä, projektipäällikkö Elina Huhta kertoo.
Elintarvikeyrityksille tehtiin keväällä 2019 laajamittainen taustakartoitus, jolla selvitettiin
yritysten tuotevalikoima, vientikiinnostus sekä kasvun suurimmat haasteet. Kartoitukseen vastasi 129 yritystä (78 %). Viennistä on kiinnostunut 47 prosenttia vastaajista ja
kiinnostavimmiksi vientimaiksi nousivat Ruotsi, Saksa ja Kiina. Ennen viennin aloittamista yritysten on ensin vastattava myyntiin, markkinointiin ja jakelukanaviin liittyviin haasteisiin.
- Kotimaan markkinat ovat monelle hankkeessa olevalle yritykselle kuitenkin ensimmäinen askel ennen maailman valloitusta. Suomalaiselle elintarvikkeelle on kuitenkin hyvin
kysyntää kansainvälisesti, joten vienti kiinnostaa kyllä yrityksiä, Huhta toteaa.
Hankkeen puitteissa on järjestetty työryhmiä, joissa yrittäjät saavat arvokasta tietoa mm.
viennistä, kansainvälisyydestä, brändistä, viestinnästä ja markkinoinnista. Työpajojen
yhtenä tärkeänä tavoitteena on yhteistyön ja verkostojen luominen.
-Vertaistuki on ollut yrittäjille iso anti. Varsinkin jo kokeneimmilta yrittäjiltä saatu palaute
tuotteista on ollut tärkeää. Kokeneemmat ovat myös jakaneet kokemuksiaan onnistumisista ja epäonnistumisista, Huhta kertoo.
- Kahvitauot ovat työpajojen välillä osoittautuneet arvokkaiksi, Huhta lisää.
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Teksti: Mirella Kivelä, kuva: Regina Parker

Kehittämishankepäätökset
Pohjanmaan ELY-keskuksen myönteiset kehittämishankepäätökset 2019
Hakija/Tuensaaja
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Osuuskunta Viexpo
Företagshuset
Dynamo
Lestijärven kunta
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarföreningen
Söfuk
Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä
MTK
Keski-Pohjanmaa ry
Novia
Kristinestads
näringslivscentral
Lestijärven kunta
ÖSP

Tyyppi

Maakunta

Myönnetty
(EU+Valtio)

kehittäminen

POH / KP
/ EPO

91 330 €

kehittäminen

POH / KP

44 049 €

kehittäminen

POH

350 001 €

investointi

KP / POP

106 733 €

kehittäminen

POH

149 904 €

kehittäminen

POH /
UUD

160 000 €

kehittäminen

KP / POP

156 600 €

Myötätuulta tuottajalle 2

kehittäminen

KP / POP

158 185 €

Produktiv hållbar odling med PRECIKEM-metoden (ProPRECIKEM)

kehittäminen

POH

235 167 €

Talent-scout

kehittäminen

POH

292 960 €

investointi

KP

110 604 €

kehittäminen

POH

199 576 €

Hankkeen nimi
Elintarvikealan brändättyjen tuoteperheiden kiihdytysohjelma - alueiden
välinen ohjelma
Pohjanmaalta Japaniin
Plattform för Matriket Österbotten
2019-2021
Retkeilyreitit: Peuran Polku
OstroCluster
EkoNu 3.0 - nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland
ÄlyNauta - Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa

Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu
Ekonomi laboratoriet

Muissa ELY-keskuksissa hallinnoitavat alueiden väliset hankkeet
Pohjanmaan
ELY-keskuksen
osuus

Hakija/Tuensaaja

Hankkeen nimi

Tyyppi

Maakunta

Satafood
kehittämisyhdistys ry

Bioturvallisuus - elinehto
tulevaisuuden sikatiloille

kehittäminen

VAR / POH
/ HAM /
PIR / EPO

kehittäminen

POP / KP

30 652 €

kehittäminen

POP / KP

190 080 €

kehittäminen

POP / KP

78 744

Maveplan Oy
Nivalan kaupunki
ProAgria E-P

Peruskuivatuksella peltojen
kuivatus kuntoon Keski- ja PohjoisPohjanmaalla (PERUSKU)
AgroTeknoa Jokilaaksoihin
Luomumaidontuotannon kehittäminen
- Luomumaito

29 320 €

Maaseuturahaston kehittämishankkeiden avulla ELY-keskus ja Leader-ryhmät rahoittavat maaseudun elinkeinoja, osaamista ja viihtyisyyttä. Myönteisiä päätöksiä
ELY-keskuksen rahoittamana tehtiin 16 kappaletta ja rahoitusta myönnettiin 2,4
miljoonaa euroa. Hankkeista noin puolet liittyi alkutuotantoon ja puolet maaseudun
muihin elinkeinoihin tai maaseudun viihtyvyyteen. Kilpailu rahoituksesta oli tiukkaa
ja kielteisiä päätöksiä tehtiin 31. Alueen kolme Leader-ryhmää rahoittivat kehittämishankkeita noin 1,7 miljoonalla eurolla.
Petri Svanbäck, kehittämisasiantuntija, Pohjanmaan ELY-keskus
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Maaseudun yritystuet
ELY-keskus

ELY-keskuksen ja Leaderryhmien myöntämät tuet
kunnittain

2 579 349 €

1 220 480 €

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Leader-ryhmät
183 874 €

73 065 €

Pohjanmaa

Kunta

Myönnetty

Määrä

Pedersöre

533 783,57 €

7

Toholampi

498 997,90 €

4

Mustasaari

344 649,60 €

6

Maalahti

329 385,50 €

4

Uusikaarlepyy

327 496,91 €

6

Veteli

278 552,97 €

7

Närpiö

219 726,60 €

3

Kaustinen

174 801,14 €

4

Vöyri

174 774,53 €

5

Isokyrö

165 658,19 €

6

Pietarsaari

165 471,60 €

2

Perho

158 600,50 €

4

Kokkola

154 872,45 €

4

Laihia

142 593,76 €

4

Kruunupyy

120 910,70 €

5

Vaasa

96 957,93 €

4

Kaskinen

93 202,28 €

4

Korsnäs

38 051,80 €

1

Lestijärvi

30 000,00 €

1

Luoto

8 280,00 €

1

Halsua

0,00 €

0

Kannus

0,00 €

0

Kristiinankaupunki

0,00 €

0

Keski-Pohjanmaa

Vuoden aikana tehtiin 82 myönteistä yritystukipäätöstä, näistä 60 kpl oli Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämiä ja 22 kpl Leader-ryhmien myöntämiä. Viime vuonna myönnettiin 4 056 768 euroa yritystukiin, jossa ELY-keskuksen osuus oli 3 799
829 euroa ja Leader-ryhmien osuus oli 256 939 euroa. Suurin osa myönnetyistä varoista myönnettiin elintarvikesektoriin, metallituotteiden valmistukseen ja palveluihin.
Puunjalostukseen, bioenergiaan ja kierrätykseen myönnetty tuki oli myös merkittävä. Kuten aiempina vuosina tuotannollisten yritysten osuus tuensaajista oli huomattava. Myönnetyt tuet olivat investointipainotteisia.
Matias Smeds, yritystutkija, Pohjanmaan ELY-keskus
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Kasvihuonetuet

Ympäristösopimukset
ja luonnonmukaisen
tuotannon korvaukset

9 117 528 €

4 910 725 €

1 758 264 €

332 355 €

Pohjanmaa
177 kpl

Keski-Pohjanmaa
8 kpl

Puutarhatuotteiden
varastointituki

Pohjanmaa
385 kpl

Keski-Pohjanmaa
156 kpl

Neuvo2020

280 456 €

Neuvo2020-neuvontapalveluihin myönnettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 552 795
euroa 1 505 hakemukselle. Tilastoa ei ole
saatavilla erikseen maakunnittain.
14 086 €

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Kasvihuonetukea myönnettiin alueellamme noin 9,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,5
miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Tilojen määrä on laskenut 11 tilan
verran, mutta siitä huolimatta ei näy suurena laskuna myönnettyyn euromäärään.
Kasvihuoneiden tilakoot kasvavat edelleen ja tuotanto on näin tehokkaampaa.
Suuntaus näkyy myös investointipuolella, missä Närpiön kunta on ensimmäisellä
sijalla.
Leila Fant, tarkastaja, Pohjanmaan ELY-keskus

Elinkeinokalatalouden tuet

833 226 €

Huomattava osa tuesta on kohdistunut
kaupallisten kalastajien hylje- ja merimetsokorvauksiin.
10 471 €

Pohjanmaa
80 kpl

Keski-Pohjanmaa
8 kpl
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ELY-keskusten yhtenä tehtävänä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen. Työmarkkinoiden toimivuutta edistetään työvoima- ja elinkeinopalveluilla, joita ovat mm. ammatillinen työvoimakoulutus, yhteishankintakoulutus, kotoutumiskoulutus, valmennuspalvelut
ja palkkatuki. TE-toimiston asiakkaat osallistuvat palveluihin yksilöllisen palvelutarpeensa
mukaisesti.
Pohjanmaan ELY-keskus käytti vuonna 2019 koulutusten ja valmennusten hankintaan 8,6
miljoonaa euroa. Palkkatukiin käytettiin 3,2 miljoonaa euroa, josta yrityksille kohdentui 77
prosenttia. TE-toimisto myönsi starttirahaa aloittaville yrittäjille 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi alueen kunnille maksettiin korvauksia pakolaisten vastaanotosta 10,8 miljoonaa euroa.
Kansallisella rahoituksella hankittiin koulutuksia eri aloille elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi sähkö-, metalli-, kuljetus- ja rakennusaloille. Koulutuksiin käytetystä
rahoituksesta 251 000 € käytettiin täsmä- ja rekrytointikoulutusten hankintaan. Rekrytointikoulutuksilla pystytään nopeasti vastaamaan työnantajien rekrytointitarpeisiin osaavan
työvoiman palkkaamiseksi.
Euroopan sosiaalirahaston Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -toimintalinjaan kuuluvien
rinnakkaishankkeitten kautta alueelle myönnettiin työvoimapalveluihin 1,5 miljoonaa euroa. Toimintalinjan kohderyhmänä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa
olevat ja tavoitteena heidän työllistymisensä edistäminen. Toimintalinjan toimenpiteillä tavoitellaan myös tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista mikro- ja pk-yrityksissä ja
julkisissa työorganisaatioissa.

Hanna Auronen
Työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus
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Starttiraha

Palkkatuki

923 810 €

2 195 582 €

475 902 €

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Ammatillinen
työvoimakoulutus

1 016 448 €

Pohjanmaa

Yhteishankintakoulutus
(rekry, täsmä, muutoskoulutus)

2 924 373 €

191 068 €

60 000 €

810 654 €

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus (ESR)
981 300 €

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Maahanmuutto
10 255 891 €

537 400 €

548 010 €
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa
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”

Meidän yrityksemme ainut raaka-aine on
osaavat työntekijät.
Koko kasvu tapahtuu
vain osaamisen kautta,
joka meidän pitää todistaa meidän asiakkaillemme joka päivä!
Johtaja Juha Erkkilä
Ohjelmistotalo Kosila

TE-palveluilla osaavaa työvoimaa yrityksiin
Työllistymistä edistävillä toimenpiteillä on olennainen vaikutus työllisyyteen. Kaikista
työnhakijoistamme kolmasosa on tällä hetkellä kokonaan työttömiä. Valtaosa työnhakijoista osallistuu parhaillaan työvoimakoulutukseen, erilaisiin valmennuksiin, työkokeiluun tai on palkkatuetussa työssä. Työnhakijat osallistuvat myös työttömyysetuudella
tuettuihin omaehtoisiin koulutuksiin yhä lisääntyvässä määrin. Koulutus ja osaaminen
on tämän päivän työmarkkinoilla aivan olennaista; ilman ammatillista tutkintoa on hyvin
vaikea työllistyä.
Starttirahan tukemana käynnistyy vuosittain muutama sata yritystä, joiden toimialat
voivat olla seudun elinkeinorakenteelle myös täysin uusia. Yhteishankintakoulutuksilla pystytään tukemaan olemassa olevien yritysten kasvupyrkimyksiä. Mikäli yrityksen
toimialalla on tapahtunut olennaisia muutoksia eikä työntekijöiden nykyinen osaaminen
enää vastaa tämän päivän vaatimuksia, voidaan täsmäkoulutuksilla lisätä henkilökunnan
osaamista. Rekrytointikoulutuksilla taasen koulutetaan uutta työvoimaa suoraan työnantajan rekrytointitarpeisiin, mikäli vaadittavaa osaamista ei työmarkkinoilta muutoin löydy.
Tästä esimerkkinä voi mainita, että kun eräs hotelliketju etabloitui paikkakunnalle, koko
henkilökunta hankittiin rekrytointikoulutuksen avulla.
Kansainvälisen työvoiman käyttöä mahdollistavia toimia haetaan jatkuvasti. Työlupien
tarveharkinnasta on monilla aloilla luovuttu. Tämän toivotaan lisäävän työperäistä maahanmuuttoa. EU:n sisäisillä työmarkkinoilla ei työlupia tarvita lainkaan. Tätä tietoa levitetään aktiivisesti työnantajille. Myös ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita halutaan saada enemmän jäämään Suomeen valmistumisensa jälkeen vahvistamaan suomalaista
elinkeinoelämää.

Mika Palosaari
Johtaja
Pohjanmaan TE-toimisto
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Näin ELY-keskus auttaa –
Tarjolla tukea helpottamaan esimerkiksi markkinointia ja digitalisointia
Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet ovat suuria ja vaihtelevia. Monissa tapauksissa niihin voi saada apua ja tukea ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluista. Yritystutkija Henrik
Granqvist antaa tyypillisen esimerkin: yrittäjä ottaa yhteyttä ja kertoo, että hän tarvitsee apua
markkinoinnissa.
ELY-keskus ei tue kotisivujen tekemistä tai mainostamista, mutta voi tukea niiden suunnittelutyötä. Työ voi olla esimerkiksi markkinoinnin suunnittelua, markkinointistrategian tekemistä tai
sosiaalisen median hyödyntämisen suunnittelua.
– Kaikki yhtiömuodot voivat saada apua. Kynnys näihin palveluihin on matala ja niitä on helppo
käyttää, sanoo Granqvist.

Hyvä työkalu pk-yritysten kehittämisessä
Vaasalaisen C2 Advertisingin toimitusjohtaja Milla Monola ja Key Account Manager Andy
Prinkkilä ovat olleet parikymmenpäisessä mainostoimistossa ELY-keskuksen puitesopimuskumppaneita. Pk-yritykset ovat voineet siis hakea ELY-keskuksen tukea Monolan tai Prinkkilän konsultointiin Markkinointi ja asiakkuudet -osa-alueeseen liittyvissä kehittämishankkeissa.
Pitkään pääkaupunkiseudulla markkinointityötä tehneelle Monolalle ELY-keskuksen kehittämiskonsultoinnin mahdollisuus on ylellisyyttä. Helsingin seudulla tällaista ei tunneta. Täällä hän on
havainnut sen olevan erinomainen työkalu pk-yritysten kehittämisessä.
– Monesti nämä hankkeet liittyvät yrityksen markkinointistrategiaan tai markkinoinnin suunnitteluun. Ne voivat kuulostaa juhlavilta, mutta käytännössä niissäkin lähdetään liikkeelle hyvin realistisista asioista, kertoo Monola.

Vaivatonta ja hyvää yhteistyötä
Multitronic Pro haki ELY-keskuksen tukea uuden liiketoiminnan brändin ja verkkosivustoratkaisujen suunnitteluun. Multitronic Pro on kunnille, kouluille ja yrityksille IT-konsultointia tarjoava
yritys, joka kuuluu osaksi Multitronic-ryhmää.
– ELY-keskuksen myöntämät konsultointipäivät olivat iso apu viime vuonna uutta liiketoimintaa
perustettaessa, sanoo Robert Granholm.
Hän kertoo myös, että tukihakemuksen tekeminen oli vaivatonta, ja yhteistyön tekeminen jo aiemmin tutun mainostoimiston kanssa oli myös helppoa. Yhteistyö C2:n kanssa on jatkunut myös
ELY-keskuksen tuen päätyttyä.

(lähde: Vaasa Insider | Peter Stolpe, ELY-keskus auttaa -juttusarja, 2019)
13

Team Finland auttaa yritystäsi
kasvamaan ja kansainvälistymään
Team Finland 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.
Terhi Mäkinen, elinvoimapäällikkö, Pohjanmaan ELY-keskus

Kehittämispalvelut ja -avustukset
569 656 €
412 560 €

1 909 041 €

2 343 400 €

81 319 €

Kehittämisavustukset

Kehittämispalvelut
Pohjanmaa
119 kpl

Keski-Pohjanmaa
18 kpl

Koulutuspalvelut
7 ohjelmaa

Pohjanmaa
48 kpl

Keski-Pohjanmaa
20 kpl

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi vuonna 2019 yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa pk-yritysten kehittämishankkeisiin ja investointihankkeisiin Pohjanmaalla ja
Keski-Pohjanmaalla. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä 68 projektille, joista 46 hanketta olivat kansainvälistymistä tai tuotekehitystä. Yritystenkehittämispalvelut, jotka koostuvat analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista
myönnettiin yhteensä noin miljoona euroa. Analyysi- ja konsultointipäätöksiä tehtiin vuonna 2019 yhteensä 137 kpl. Pääpaino konsultoinnissa oli markkinoinnissa
sekä innovaatioiden kaupallistamisessa. Koulutusten osallistujamäärä oli lähemmäs 100 henkilöä.
Henrik Granqvist, yritystutkija, Keski-Suomen ELY-keskus
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Finnvera

Business Finland
9 925 939 €

39 800 000 €

6 199 360 €

24 300 000 €

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan ja viennin
kehitystä. Jaamme rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.
Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA)
Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera
Pohjanmaa
Vuosi 2019 toi ennätysmäärän Business Finlandin rahoitusta Pohjanmaalle.
Globaalit haasteet ilmastonmuutos etunenässä tuovat myötätuulta Pohjanmaan
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Business Finlandin ohjelmista älykkäät energiajärjestelmät, energian varastointi ja kestävämmät tuotantomenetelmät ovat
kehittämisen keskiössä. Älykäs energia, bio-ja kiertotalous sekä tekoäly osuvat
teemoihin, joissa alueen yrityksillä on hyvät lähtökohdat uudistaa ja kehittää tuoteja palvelutarjoomaa ja hyödyntää avautuvia globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia. Alueen PK-yritykset hyödyntävät vahvasti Innovaatioseteliä, Messuavustus
vie yrityksiä kansainvälisiin messutapahtumiin ja energiatuki auttaa investoimaan
puhtaampaan energiantuotantoon pääosin aurinkoenergiaa hyödyntämällä. Innovaatiorahoituksen kautta alueelle on syntynyt vuonna 2019 noin 200 työpaikkaa ja
projekteissa kehitettävän uuden liiketoiminnan kautta ennustetaan syntyvän 154
miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa ja noin 1 500 uutta tai uudistuvaa työpaikkaa.
Keski-Pohjanmaa
Myös Keski-Pohjanmaalla vuosi 2019 oli ennätysvilkas Business Finlandin rahoituksen kysynnälle. Kiertotalouden teema ja akkumetallit katalysoivat KeskiPohjanmaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Business Finlandin ohjelmista
bio-ja kiertotalous sekä Batteries luovat alueen yrityksille hyvät lähtökohdat uudistaa ja kehittää tuote- ja palvelutarjoomaa ja hyödyntää avautuvia globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia. Keski-Pohjanmaan PK-yritykset ovat ottaneet
hyvin vastaan Innovaatiosetelin, ja kansainvälisyys näkyy messuavustuksen
vilkkaana kysyntänä. Innovaatiorahoitushankkeet ovat luoneet alueelle vuonna
2019 noin 180 työpaikkaa ja projekteissa kehitettävän uuden liiketoiminnan kautta ennustetaan syntyvän 79 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa ja noin 800 uutta
tai uudistuvaa työpaikkaa.
Mika Niskanen, asiantuntija, Business Finland
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