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Vuoden 2020 toimintaan vaikuttanut covid-19-pandemia on aiheuttanut paljon työtä sekä 

valtion lanseeraamien tukitoimien tiedottamisen että niiden hakemiseen liittyvän yrityksille 

tarjotun neuvonnan ja tuen osalta.  Vakinainen henkilöstö koostuu 3 henkilöstä, muu 

henkilöstö on palkattu erilaisten kehityshankkeiden kautta, jotka on rahoitettu ulkopuolisilla 

ELY-keskuksen ja TE-toimiston kautta kanavoiduilla varoilla. Kaiken kaikkiaan työvoima on 

ollut 8 henkilöä vuonna 2020. Matkailuinfoa ja sen toimintaa on vahvistettu palkkaamalla 

yksi henkilö oppisopimuksella. Tämä sopimus on voimassa vuoden loppuun saakka. 

Henkilöstöön on vuonna 2020 kuulunut 

Angelique Irjala, tj. 

Anthony Hannus, yritysneuvoja 

Helena Kari, matkailuneuvoja 

Anita Ahlström, Matkailuneuvonta, oppisopimus 

Helena Patoranta, Joustavat koulutusmallit, Slow Adventure 

Amanda Lund, Nordic nature health hub, Viestintä 

Kaisa Mäkinen, Talent Scout 

Rasmus Hautala, CERM 

 

 

Elinkeinokeskuksessa toimintavuonna 2020 käynnissä olleet hankkeet: 

- Yritysneuvontaa korona-aikana. Hankkeen rahoittajana on toiminut Pohjanmaan 

liitto (AKKE) 

- Omistaja- ja sukupolvenvaihdoshanke (OSV), yhteishanke VASEKin ja Concordian 

kanssa. Hankkeen puitteissa annetaan neuvoja yrityksille sukupolvenvaihdokseen 

liittyvissä asioissa. 

- Kiertotalous. Hanke tutkii, mitä edellytyksiä on perustaa biokaasulaitos 

Kristiinankaupunkiin. Kartoitetaan, mitä materiaaleja on olemassa ja kuka voi olla 

materiaalitoimittaja. 

- Nordic nature health hub, Kristiinankaupunki osatoteuttaja, Luke-hankkeen omistaja 

(rahoittanut Bothnia Atlantica). Luke tutkii tämän hankkeen kautta, millaisia 



terveysvaikutuksia luonnolla voi olla ihmisiin. Mukana yrityksiä, jotka tarjoavat 

luontoelämyksiä. 

- Destination Kvarken, yhteistyöhanke matkailun alalla, Merenkurkun neuvosto 

hankkeen omistaja 

- PVO satamaselvitys 

- Talent-Scout. Markkinoi Kristiinankaupunkia paluumuuttajille sekä uusille asukkaille. 

- Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityksien kanssa. Hankkeen tavoite on kehittää 

koulutusmalleja, jotka vastaavat yritysten tarpeita. 

- Slow Adventure, esitutkimus. Hanke tutkii Kristiinankaupungin mahdollisuuksia 

laajentaa yhteistyötä matkailualalla 

- CERM, Pohjanmaan kiertotalouden etenemissuunnitelma. Yhteishanke Dynamon, 

Vasekin ja Concordian kanssa. Kehittää Pohjanmaalle energiastrategia. 

Hankkeet jatkuivat ja kaksi niistä saatiin päätökseen vuoden aikana. Kiertotaloushanke 

saatiin päätökseen vuoden 2020 aikana. Hankkeen puitteissa on selvitetty sekä materiaalin 

saatavuutta että kannattavuuslaskelmia Kristiinankaupunkiin perustettavan 

biokaasulaitoksen osalta. Talent-Scout-hankkeen ansiosta toteutettiin mittava suuren 

suosion saanut markkinointikampanja teemalla ”elämäni paras päätös”. Kaupungin 

verkkosivulla olevia julkaistuja videoita on katsottu yli miljoona kertaa. Suunnitelmien 

mukaan tätä työtä jatketaan vuoden 2021 aikana. 

 

Hallitus on kokoontunut 8 kertaa vuoden aikana. Hallituksen työ on ollut rakentavaa. Hallitus 

on koostunut 8 henkilöstä.  

Vuoden aikana on perustettu 38 uutta yritystä ja uusille yrittäjille on myönnetty 10 

arvoseteliä. 

Vuoden aikana on annettu 6 lausuntoa starttirahasta tai lisästarttirahasta, jotka on 

laskutettu VASEKilta. 

Vuoden aikana elinkeinokeskus rekisteröi 1497 yrityskontaktia. Elinkeinokeskuksen ja 

kaupunginjohtajan tekemät yritysvierailut ovat saaneet hyvin myönteisen vastaanoton. 

Pandemian takia näitä yritysvierailuja ei ole voitu järjestää samalla tavalla kuin vuonna 2019. 

Tavoitteena on kuitenkin, että ryhdymme jälleen tekemään näitä yritysvierailuja yhdessä 

kaupunginjohtajan kanssa kanssapandemiatilanteen helpottuessa. Vuoden 2020 lopulla 

Kristiinankaupungissa oli 1046 rekisteröityä yritystä. 

 



Aamuvuoroa, eli yrittäjien aamiaistilaisuutta ei ole voitu järjestää pandemiatilanteen takia 

vuonna 2020. 

Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksella on myös aktiivinen rooli pohjalaisessa YES-

keskuksessa, jonka tehtävänä on innostaa ja koordinoida seudun nuorta yrittäjyystoimintaa.  

Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten NY-yritysten sekä Kristiinankaupungin koulujen 

kanssa. Elinkeinokeskus osallistuu myös alempien vuosiluokkien yrittäjyyskasvatukseen ja 

edistää sitä toimintaa, koska olemme hyväksyneet yrityskylän rahoitusmallin – 6. vk:lle 

suunnattu toiminta. Kristiinankaupungin kaupunki on myös budjetoinut 5000 € 

elinkeinokeskuksen talousarviosta NY-toiminnan edistämiseen ja täten yhteistyö on 

kehittynyt edelleen.  

Kristiinankaupungin markkinoiden käytännön järjestelyistä vastaavien TMK / tori- ja 

markkinakauppiaiden kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu ja yhteistyö on osoittautunut erittäin 

onnistuneeksi. Kesämarkkinoita kehitetään vuosi vuodelta, ja markkinoiden tuotevalikoima 

on muuttunut yhteistyön ansiosta. Vuonna 2020 ei valitettavasti saatu järjestää yhtäkään 

suunnitelluista markkinoista, koska rajoitukset kielsivät suurempien väkijoukkojen 

kokoontumisen. 

Vuoden aikana ei ole järjestetty messuja tai myyntipäiviä, elinkeinokeskus on osallistunut 

muutamalle virtuaaliselle messulle. Kaupungin markkinointi ennen matkailukautta on 

toteutettu kampanjoina suuremmissa päivälehdissä. Kampanjat ovat olleet onnistuneita ja 

yritykset pitivät kesäkautta kautta aikojen parhaimpana.   

Elinkeinokeskuksen verkkosivut; www.kristiinankaupunki.fi/elinkeinokeskus ja 

www.visitkristinestad.fi päivitetään jatkuvasti ja asiakkaat ovat alkaneet löytää tänne. 

Vuoden 2019 aikana kaupunki on päivittänyt verkkosivujaan ja nykyisin elinkeinokeskuksen 

sivu löytyy osoitteesta www.kristiinankaupunki.fi. Elinkeinokeskuksella on myös Facebook-

sivu ja Instagram-tili. Nämä molemmat kanavat päivitetään joka viikko. 

Kaksi kertaa kuukaudessa julkaistava uutiskirje on osoittautunut hyväksi tiedotuskanavaksi. 

Uutiskirje lähetetään tällä hetkellä 645 kristiinalaiselle yritykselle, jotka ovat ilmoittaneet 

meille sähköpostiosoitteensa, sekä seudun muille organisaatioille, jotka ovat tilanneet sen. 

 

Angelique Irjala 

Toimitusjohtaja  
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