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Maaseutuohjelman tavoitteet
•

Pohjois-Pohjanmaan maaseutuohjelma rahoituksen tavoitteena on vuosittain

- 120 uutta yritystä
- 100 uutta työpaikkaa
Alueellisen suunnitelma tavoitteena myös
•
•
•
•
•

Yritysten yhteistyön lisääminen
sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen, ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien
käytön edistäminen
maaseudun raaka-aineiden jalostusasteen nostaminen
kansainvälisen yhteistyön lisääminen
uusien toimijoiden osaamisen hyödyntäminen maaseudun elinkeinotoiminnan
kehittämisessä

Elintarvikealan kehittämisen tavoitteita Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden
kehittämisstrategiassa 2017-2025
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• Kaikki myönnetyt hanke- ja yritystukipäätökset löytyvät Mavin
ylläpitämästä Hankerekisteristä. Hankerekisteriin pääsee maaseutu.fi
sivujen kautta (https://www.maaseutu.fi/).
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Vuosina 2015-2018 rahoitetut yritystuet
tukea yhteensä 6,5 miljoonaa euroa
Toimenpide
Hakija
4.2.
Antero Penttilä Oy
6.2.
Arctic Village Oy
4.2.
Arolan Peruna Oy
4.2.
Heikki Markus Olavi Kuokkanen
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4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.

Kasvishovi Oy
Kinnusen Mylly Oy
Kotirannan Vihannesjaloste Oy
Kotirannan Vihannesjaloste Oy
Kotivara Oy
Kotivara Oy
Kotivara Oy

4.2.
4.2.
6.2.
6.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
6.4.
6.4.

Kuusamon Juusto Oy
Kylmänen Food Oy
Lavango Oy
Mikan Farms Oy
Mimmin Maito Oy
Muuraiskankaan peruna
Mäkelän Peruna Oy
Mäkelän Perunatalo Oy
Mäläskän Peruna MTY
Mäläskän Peruna MTY
Nikonmäen Peruna Oy
Opfarm Oy
Opfarm Oy
Osuuskunta Maitokolmio
Pitolan Peruna Oy
Pohjan Sato Oy

6.4.
6.4.
4.2.
4.2.
6.4.
6.4.
4.2.
4.2.
4.2.

Pohjan Sato Oy
Pohjan Sato Oy
Real Snacks Oy
Real Snacks Oy
Räinä Heikki
Suomen siemenperunakeskus Oy
T:mi Porojauru
Vaalan Juustola Oy
Vaalan Juustola Oy
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Hankkeen nimi
Myönnetty tuki
Perunan kauppakunnostuslinjasto
177 100
Arctic Village Oy:n kansainvälistyminen
35 000
Perunan lajittelun kehittäminen
37 793
Juures-pottu palat
19 556
Lähituottajien kilpailukyvyn kehittäminen uudella tuotanto- ja
logistiikkakeskusinvestoinnilla
1 232 449
Kauramylly
2 195 953
Kotirannan laajennus
437 500
Koneinvestoinnit
66 500
Kotivaran toiminnanohjausjärjestelmä
41 722
Lämminsavuruisku
18 600
Siivutus- ja pakkauslinja 2017
350 000
Juustonvalmistuksen sivuvirroista saatavien raaka-aineiden kehittäminen
vientituotteiksi
80 596
Koneinvestointi
23 750
Lapland Super Food vientihanke
10 000
Mikan Farms Oy:n perustaminen
35 000
Mimmin Maidon jugurttituotannon laajentaminen
16 104
Lajittelijan uusinta
10 399
Ruokaperunapakkaamon tehostaminen
90 934
Ruokaperunapakkaamoon uutta tuotantolinjastoa
288 629
Toteutettavuustutkimus perunan kauppakunnostusinvestointeihin
1 500
Optisen perunalajittelijan hankinta
59 500
Automaattilavausjärjestelmä
70 000
Toteutettavuustutkimus perunan pakkaamon investoinneille
1 500
Opfarm Oy sadon pakkaus- ja käsittelykoneinvestoinnit
147 350
Pikaripakkauslinja
345 000
Siemenperunoiden pakkaaminen 1 kg säkkeihin
23 625
Perunapakkaamon koneinvestointi
1 500
Perunapakkaamon kone- ja laiteinvestoinnit yritystoiminnan tehostamiseksi ja
laadun parantamiseksi
75 425
Perunavaraston ilmanvaihdon parantaminen
73 999
Pakkauskoneinvestointi
35 000
Kaksiruuvinen extruuderi
75 000
Oheisvirtojen jalostamishanke
103 775
Asiakaspalvelun tehokkuuden lisääminen
9 649
Toimitilan rakentaminen
24 500
Juustoleivän valmistuskapasiteetin nostaminen ja ajanmukaistaminen
127 566
Kapasiteetti käyttöön, kattilainvestoinnin jatko
145 633
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Vuosina 2015-2018 rahoitetut
kehittämishankkeet tukea yht. 0,8 milj
• Pohjoinen ruoka ja matkailu- ProAgria Oulu
• Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotalouttaLuonnonvarakeskus ja MSL
• ELYKE - Elintarvikealan yritysten tarpeet PohjoisPohjanmaalla- OAMK ja Luonnonvarakeskus
• Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää
lähiruoan menekkiä- Sodankylän ja Pudasjärven kunnat
• Maasta markkinoille -Pohjois-Pohjanmaan
luomukasvintuotanto haltuun- ProAgria Oulu
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Hankkeissa toteutettu
• tuotanto- ja jalostusketjujen kehittäminen
• yritysyhteistyön lisääminen ja uusien verkostoja
luominen
• Sivuvirroille uusia käyttökohteita
• Oman alueen raaka-aineiden käytön lisääminen
• Markkinointi- ja kansainvälisyysosaaminen
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• Tietoa hanke- ja yritystuista ym. löytyy https://popikki.fi/
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Elintarvikealan
tulevaisuustyöpaja
Oulussa 5.6.2018:
Alkukartoitus

Mitkä trendit vaikuttavat mielestäsi merkittävimmin elintarvikealaan
seuraavan kolmen vuoden aikana (n=15)? 1/2
• Kasvisten käyttö lisääntyy (7)
• Erityisruokavaliot lisääntyvät (esim. gluteenittomuus, maidottomuus 
allergeenien vähentäminen) (5)
• Kotimaisuuden arvostus kasvaa ja lähiruoan käyttö lisääntyy (5)
• Luomuruoan käyttö lisääntyy (4)
• Ruokaketju ekologistuu (esim. ruokahävikin hallinta ja muovin käytön
vähentäminen, myös ekologinen kuluttaminen lisääntyy) (4)
• Aitouden ja alkuperätiedon arvostus ja jäljitettävyyden merkitys kasvaa (3)
• Puhtauden ja lisäaineettomuuden arvostus kasvaa (3)
• Proteiinilähteiden kirjo kasvaa (hyönteiset, vähempiarvoinen kala, lihaa
korvaavat kasvisproteiinilähteet) (2)

Mitkä trendit vaikuttavat mielestäsi merkittävimmin elintarvikealaan
seuraavan kolmen vuoden aikana (n=15)? 2/2
• Kaupungistuminen ja välipalaistuminen (nopeuden ja helppouden
arvostus) (1)
• Kauratuotteiden käyttö lisääntyy (1), ohra nousee kauran rinnalle (1)
• Ruokaturvallisuuden merkitys kasvaa (1)
• Teknologinen kehitys ja digitalisaatio muuttavat yritysten toimintatapoja
(esim. uusien tuotteiden markkinointi) ja kulutuskäyttäytymistä (esim.
ruoanlaiton suunnittelu ja elintarvikkeiden ostaminen) (1)
• Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttö lisääntyy (1)

Mitä kehittämistoimia Pohjois-Pohjanmaalla pitäisi nyt tehdä, jotta
ala kehittyisi (n=14)? 1/2
• Yhteistyön lisääminen (vientiyhteistyö, yhteistyö maakunnan eri alueiden
välillä, yhteistyö yrittäjien, kehittäjien ja kuntien välillä, toimialarajat
ylittävä yhteistyö) (5)
• Jalostusarvon nosto (jalostusarvoa omaan maakuntaan) (2)
• Elintarvikealan koulutus (2)
• Paikallisuus/maakunnallisuus julkisen ruokahuollon hankinnoissa (2)
• Viennin edistäminen (2)

Mitä kehittämistoimia Pohjois-Pohjanmaalla pitäisi nyt tehdä, jotta
ala kehittyisi (n=14)? 2/2
• ICT:n ja muiden teknologioiden käytön lisääminen elintarvikealan
yrityksissä (1)
• Kauppojen lähiruokavalikoiman kehittäminen (1)
• Kotimaisten juuresten tuotannon lisääminen (1)
• Markkinointi; lähiruoan ja ruokaturvallisuuden korostaminen (1)
• Panostus logistiikan kustannustehokkuuteen (1)
• Panostus pienten elintarvikealan yritysten kannattavuuden kehittämiseen
(1)
• Tuotteet, jotka vastaavat helppoutta ja nopeutta edellyttävien kuluttajien
kysyntään sekä välipalaistumisen trendiin (1)

Onko jokin erityinen aihealue, jota ei mielestäsi ole tarpeeksi
huomioitu toimialan kehittämisessä (n=6)?
•
•
•
•
•
•
•

Vienti (2)
Jalostusarvon nosto (jalostusarvoa omaan maakuntaan) (1)
Jakelutiet (1)
Elintarvikealan koulutus (1)
Paikallisuus/maakunnallisuus julkisen ruokahuollon hankinnoissa (1)
Ruokamatkailu (1)
Yhteistyö (1)

Elintarvikealalla tavoitteena on luoda uutta yritystoimintaa, kehittää
innovatiivisia toimintatapoja sekä hyödyntää tutkimuksen,
tuotekehityksen ja teknologian yhteistyömalleja. Alueellisesti tärkeää
on vahvistaa elintarvikealan merkitystä osana pohjoispohjalaista
identiteettiä. Tässä ruokakulttuurin hyödyntäminen sekä
matkailutuotteina että – palveluina on mahdollisuus.
Kehittämistoiminnalla tavoitellaan laadun, tuoteturvallisuuden ja
elintarvikkeiden jäljitettävyyden parantamista. Tavoitteena on myös
elintarvikeyritysten toimitilojen, laitteiden ja koneiden kehittäminen ja
uudistaminen nykyaikaisia vaatimuksia ja tuotantoa vastaavaksi.
Alueemme elintarvikeyrittäjyyttä tulee tehdä tunnetuksi ja näkyväksi.
Tavoitteena on löytää uusia ja jatkavia yrittäjiä elintarvikesektorille.
Yritysten markkinointi-, liiketoiminta- ja kilpailutusosaamista lisätään
huomioiden asiakaslähtöisyys sekä maakunnan vahvuuksista
nousevat brändit ja imago. Luomu- ja lähiruoan jakelu- ja
markkinointiketjuja tulee edelleen kehittää. Toimialan tulee
verkostoitua yhä enemmän esimerkiksi yhteismarkkinoinnin
kehittämiseksi ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi.
Sivu 16

5.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tulevaisuuspajan ohjeistusmitä tästä eteenpäin tulisi yhdessä kehittää
• Mitä enemmän, mitä vähemmän ?
- Käytössäsi on viisi plus merkkiä ja kolme miinus merkkiä
- Käy piirtämässä fläppitaululle plus -merkit niiden tavoitteiden
kohdalle, jotka ovat mielestäsi merkittävimmät
kehittämiskohteet
- Käy piirtämässä fläppitaululle miinus -merkit niiden
tavoitteiden kohdalle, joihin ei kannata enää panosta
- Käykää yhteinen keskustelu

• Mitä uutta pitäisi aloittaa?
- Keskustelkaa ryhmässä ja kirjatkaa puuttuuko tavoitteista
joku näkökulma, mihin pitäisi seuraavaksi ryhtyä!
Sivu 17

5.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

