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Vuosi 2018 oli vaikuttavuuden vuosi – aineistot

• Alkuvuosi 2018
- kick off –tilaisuus Alueellisen ohjelman ja hankkeiden itsearvioinnista

(osallistujia noin 100 henkilöä)
• Kevät 2018

- Kaikille rahoitetuille hankkeille webropol kysely (vastauksia 52 kpl)
• Kesä/syksy 2018

- Maaseutusuunnitelman painopisteittäiset työpajat  7kpl  (osallistujia
yhteensä 137 henkilöä)

- Tukea saaneiden yritysten haastattelututkimus - painopisteittäiset
erimerkki yritykset (haastattelu 14 kpl yrityksiä)

• Tammi-helmikuu 2019
- tulosten kokoamista Hyrrästä ja hankkeiden nettisivuilta yms
- Maaseutujaosto käsitteli tulokset kokouksessaan 12.2. 2019
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Yksityisen
rahoituksen

osuus
41 009 milj.€

Myönnetty
yritystukea
(EU+valtio)

15 504 milj.€

Myönnetty
yritystukea

141 kpl

67 päättynyttä
yrityshanketta

74 käynnissä
olevaa

yrityshanketta

Yritystukien vaikuttavuus
tilanne 31.12.2018

79 uutta
työpaikkaa

24 uutta
yritystä

23 kansain-
välistymällä

kasvua hakevaa
pk-yritystä

Maksatuksen
keskimääräinen

toteuma 94%



Tais olla ProAgrian neuvoja joka siellä puhu.

Siinä valmisteluvaiheessa käytetään niin paljon
aikaa että niitä virheinvestointeja ei tulisi, koska ne
on aivan älyttömän kalliita.

Ehkä se oli kaikista hankalinta siinä että ei osannu
hakia oikiaa tukia, ei ollu tiedossa, että mitä kaikkia
pystyy hakemaan ja mitä saa hakia.

Tehostettu toimintaa ja pyritty parantaan laatua. Ehkä niinku
lyhyellä tähtäimellä ei, mutta ehkä niinku pitkällä tähtäimellä
se on tulossa ja sitä kautta hyötyjä että pystyy kehittään.

Tuotantolähtöinen ja asiakaslähtöinen se tarve on. Sitten lähdetään
miettimään miten se hankinta ja rahoitus on mahdollista järjestää.



Voishan sen ajatella sillä lailla, että liikevaihto on noussut ja jos sen ajattelee tulostavoitteena
sen, että toiminta on ympärivuotista, niin se on kyllä toteutunut ja helpottanut sitä työn
tekemistä.

Kyllä jonkun verran. Tottakai tämmöset nykyaikaiset ja ajanmukaiset
koneet auttaa tehostamaan sitä tuotantoa. Tänä päivänä kuitenkin se
tuotanto melkein alalla ku alalla on sitä, että täytyy tehdä asioita
paremmin, tehokkaammin ja joustavammin, että pärjäät alalla.

Jos on tämmönen hanke, jossa on julkista rahhaa
käytössä, sitä pittää kaikki asiat kirjoittaa auki ja
tulee pohittua tarkemmin.
Ainakin sillä tavalla välillisesti, että aina kun liikevaihto tai
tuotantomäärät kasvaa, niin yhteistyökumppanilla se näkyy.

Varsinaisesti ei oo muuta kuin se, että saatais järkeistettyä toiminta
ympärivuotiseksi, mutta varsinaista liikevaihtotavoitetta ei ollut.



Kehittämishankkeiden vaikuttavuus
tilanne 31.12.2018

Hankkeisiin
osallistunut

1 368
yritystä

Uusia
menetelmiä

kehitetty
143 kpl

Koulutuksiin
osallistunut
yhteensä

2034 henkilöä

Uusia yrityksiä
syntynyt  52 kpl

Uusia yritysten
yhteisiä palveluita
ja tuotteita 51 kpl



Kysely kehittämishankkeille

• Onnistumisia tulee kun
- Hanke on hyvin suunniteltu, hanketoimijoilla on osaamista ja

kohderyhmällä on kiinnostusta
• Hankaluuksia ilmenee kun

- Resursseja on liian vähän ja kohderyhmää ei tavoiteta
• Tuloksena

- Vahvempaa yhteiskehittämistä
- Uusia menetelmiä ja osaamista, jotka hyödynnettävissä
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Johtopäätöksiä- huomioita loppukauden
rahoitukseen

Yleistä
• hanketoiminta on ollut monipuolista, kaikkia painopisteitä

kehitetty
• läpileikkaavista teemoista yrittäjyys on onnistunein
• tiedon ja tulosten välittämiseen on kehitetty uusia, ajasta ja

paikasta riippumattomia toimintatapoja
• sähköisten palvelujen hyödyntämiseen ja kehittämiseen ei

vielä paljoa hanketoimintaa
• osaamisen kehittäminen tapahtuu nykyisin yhteistyön kautta,

ei enää koulutushanketyyppisellä toiminnalla
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Megatrendien huomioiminen
- ilmastonmuutos on tulevaa ohjelma
kautta
• osaamista ilmastonmuutokseen varautumiseen- vaihtoehtoja

päätöksentekoon
• yritysten pitää pystyä entistä enemmän ottamaan

ympäristöasiat huomioon ja kertomaan ja todentamaan niitä
asiakkaille

• alueen oman tuotannon hyödyntäminen ja monipuolistaminen
– asiakasnäkökulma huomioiden
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Megatrendien huomioiminen
- digitaalisuus, väestön ikääntyminen,
kaupungistuminen

• tarvitaan uusia konsepteja Pohjois-Pohjanmaan
maaseudun palvelujen yhteisölliseen/yhteistyössä
järjestämiseen

• digitaaliset palvelut ja uudet teknologiat -
konkreettiset kokeiluja halutaan

• riittääkö maaseudulle työvoimaa, mitkä ovat
maaseudun työvoiman saatavuuden haasteet?
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Yhteistyö ja verkostot

• Yhteistyöllä on saatu aikaan tuloksia
• Yhteistyötä pitää lisätä koko tuotanto- ja toimintaketjussa

- Uusia toimijoita mukaan maaseudun kehittämiseen
(kansainvälisyys, toimialojen välinen yhteistyö, yrittäjiksi
aikovat)

- Maatilojen yhteistyö/toiminta – voisiko kelkka kääntyä?
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Yrittäjyyden tukeminen

• olemassa olevien yritysten yrityssymbioosit
- yritysten konkreettisen yhteistyön lisääminen, joista

lisäarvoa
- uusien yritysten perustaminen ei ole itseisarvo, verkostojen

ja alihankintaketjujen merkitys ja kehittäminen korostuu,
kevytyrittäjyyden mahdollisuudet - työn ja yrittäjyyden
yhdistäminen

• vaikka tuotteet on kunnossa, resurssit ja osaaminen niiden
markkinoille viemiseen eivät useinkaan ole

• jaksamisen haasteet – työnjakaminen?
• jatkamisen/jatkuvuuden haasteet - yritysten tukeminen

erilaisissa murros tilanteissa
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Väliarvioinnin johtopäätökset – huomioi
hankerahoitusta hakiessasi

- Yleisiä tiedotushankkeita ei rahoiteta
- Koulutushankkeille on rahoitusta ja tarvetta
- Yleishyödyllisissä investoinneissa vuoden 2018 rahoituslinjaukset

ovat toistaiseksi voimassa
- Kylien ja palveluiden kehittäminen - teemana: sähköisten palvelujen

sekä uusien teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen
- Yhteistyöhankkeissa – painotetaan yritysten välistä yhteistyötä:
• Uudenlainen yhteistyö maa- ja metsätalouden alkutuotannossa
• Mikroyritysten yhteisten työ- ja tuotantoprosessien järjestäminen
• Innovatiiviset menettelyt ja teknologiat ilmastonmuutoksen

hillitsemiseksi

=> Läpileikkaavana teemana ympäristöasiat entistä vahvemmin esillä
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Jotta voisimme hyvin.


