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rahoituskatsausta  Kainuussa  1/2022

• Paikalla KAMK:n Pauli Piilma ja Matti Luukkonen  

• Aiheena tänään Kustannustuki  V ja muitten   
rahoitusmahdollisuuksien lyhyt yhteenvedonomainen  läpikäynti; 
tarkemmat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kunkin rahoittajatahon 
edustajilta (yhteystietoja tässä esitysmateriaalissa) 



Kustannustuki V 
• Hakuaika 21.12.2021 -18.2.2022
• Kustannustuen viides hakukierros alkaa 21.12.2021 klo 9.00. Tukea haetaan 

Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta.

• Valtiokonttori järjesti 20.12. webinaarin kustannustuen hakemisesta. 
Webinaarissa käytiin läpi kustannustuen ehtoja sekä sähköisen asiointipalvelun 
käyttämistä. Katso webinaaritallenne: lisäksi 14 minuutin ohjevideo 

• WEBINAARI: NÄIN HAET KUSTANNUSTUKEA > + 1Yritysten kustannustuki -
Valtiokonttori4

• Viidennen hakukierroksen tuki korvaa joustamattomia kuluja yrityksille, jotka ovat 
kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä 
rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

• Kustannustuen maksaminen perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta 
kustannustuesta >

• V tukikierros matkailu, ravintola-ja tapahtuma-alan yrityksille ja muille harkinnanvaraisesti

https://www.youtube.com/watch?v=F0Bdz_dLw7w
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#ohjeet-tuen-hakemiseen_video-ohje
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2021/12/SaadK-1062_2021.pdf


Finnveran rahoitus  yritykselle 
Finnvera keskittyy rahoitusratkaisuillaan yritysten perustamisen, kasvun, uudistumisen 
sekä kansainvälistymisen ja viennin mahdollistamiseen. Ei suuria muutoksia vuoden 
vaihteessa. 

Kehittämishankkeet ja investoinnit ovat tyypillisiä yrityksen kasvua ja uudistumista 
edistäviä hankkeita, joita Finnvera voi rahoittaa

Finnveran rahoitus kehittämiseen on lähinnä  lainoja ja takauksia eli vastikkeellista 
takaisin maksettavaa rahoitusta. Rahoitus painottuu takauksiin pk-yritysten 
rahoituksessa. 

• Rahoituksen edellytyksenä on, että yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot 
ovat kunnossa.

• https://www.finnvera.fi/ota-yhteytta/yhteystiedot (Finnvera) 
Kajaanissa Finnveran rahoituspäällikkö Stig Holmberg 

https://www.finnvera.fi/ota-yhteytta/yhteystiedot


Business Finlandin rahoitus 
• Business Finland on yrityksille kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita tarjoava 

rahoituskeskuksesta ja asiakastoimintoja toteuttavasta yhtiöstä koostuva liike-elämän toimija. 
Se syntyi kun kansainvälistymispalveluja tarjonnut Finpro ja teknologiarahoittaja Tekes 
yhdistyivät vuoden 2018 alussa.

• Tutkimus- ja kehitysrahoituksella yritys voi nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää 
kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. 
Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun 
toimintaa.

• Harkinnanvaraista ja kilpailtua rahoitusta – vähän  Kainuussa 

Rahoitus - Business Finland : linkin takaa löytyvät hakuohjeet ja BF:n haettavana olevat rahoitusohjelmat ja haut

• Yhteyshenkilö Kainuussa:  Mari Möttönen

• Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori
Advisor, Team Finland Services

• mari.mottonen@ely-keskus.fi

• puh. +358 50 3508204

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus
mailto:mari.mottonen@ely-keskus.fi


ELYN YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS    
• Ely myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja 

investointeihin, Erityisenä painopisteenä on yritysten kasvu , uudistuminen ja 
kansainvälistyminen.

• Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan 
toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin 
kehittämistoimenpiteisiin. 

• Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka 
sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä 
hankkeella tavoiteltavat tulokset. 

• Tuki on harkinnanvarainen ja siksi jo ennen hakua tulee olla yhteydessä Elyn
asiantuntijaan (EAKR-rahoitusta) 

• Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, 
messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla 
avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja 
voidaan tukea max 35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.



Elyn kehittämisavustus (uusi ohjelmakausi haku 1/2022 
alkaen, tarkka  aloituspäivä vielä auki)
Tärkeimpiä painopisteitä ovat hiilineutraaliuden, energia- ja 
materiaalitehokkuuden sekä digitalisaation edistäminen

Innovatiivisiin kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen toimenpiteisiin

• mm. investoinnit, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen, 
kansainvälisten markkinoiden kartoittaminen

- Rahoitusta voi hakea hankkeenomaiseen kehittämiseen silloin, kun se ei toteutuisi

• ilman myönnettävää avustusta tai

• jossa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen 
(esim. nopeampaan aikatauluun, korkeampaan laatuun tai laajuuteen)

- Harkinnanvarainen: avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan 
merkittävä vaikutus yrityksen:

1) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

2) innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen;

3) tuottavuuteen;

4) hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen

5) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen



EAKR toimintalinjat ja erityistavoitteet 

❖ Hakujärjestelmä vaihtuu (aluehallinnon asiointipalvelu -> EURA 
2021)
❖ Haut avataan toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
➢ Yrityksen on tiedettävä hakuvaiheessa, mistä toimintalinjasta ja 

erityistavoitteesta hakee avustusta
❖ Hakemusten pisteytys otetaan käyttöön.

Pohjois-Suomen osalta  uuden ohjelmakauden 2021-2027 
Yritysrahoitusstrategia ja linjaukset  ovat vielä työn alla. 



ELYN YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS  
• Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien 

vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen 
rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!

• Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus 
maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Maksua 
haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

• Uusi ohjelmakausi haku alkaa tammikuussa 2022 , tarkka päivä vielä auki 

• Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksen hakemisesta ja rahoituksesta:

Pohjois-Suomen osalta  uuden ohjelmakauden 2021-2027 Yritysrahoitusstrategia ja 
linjaukset  ovat vielä työn alla. 

Tabell-Jokelainen 
Eija (ELY)

+358 295 023 
546

Yritysasiantuntija



Maaseudun yritysrahoitus  
• Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on 

maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä 
noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat 
mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille mm. aloittaville ja laajentaville, 
toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen.

• Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää 
yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle

• Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. 
Hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa 
eteenpäin. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta.

• Siirtymäkautena 2021-2022 tuet ennallaan , sopii hyvin Paltamon yrityksille

• Kainuussa Eläva Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader toimintaryhmät  



Investointituki
Uusien ja (käytettyjen) koneiden, laitteiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan.

Rakennusten rakentamiseen ja hankintaan.

Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen ja patenttien hankintaan. Sopii myös 
kehittämisinvestointeihin. 

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista 
merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle ja kehittymiselle. 

Tuella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus siten, että tuen avulla toimenpide voidaan 
toteuttaa (nopeammin, korkeatasoisempana, laajempana tai ilman tukea hanketta ei 
toteuteta).



Investointituki paikallisesti toimivalle yritykselle. Korvaa alueen ulkopuolelta 
hankittavia tuotteita tai palveluita, tai jos toimivat yritykset eivät kohtuudella 
kykene vastaamaan kysyntään. 
Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Investointituen tukitasot:
Mikro- ja pienyritykset 35%

Maataloustuotteiden jalostus(jalostuksen tuloksena saatava tuote on myös 
maataloustuote) mikroyritys 35%, pienyritys 30% ja keskisuuriyritys 25%.

Investoinnin pysyvyys (yleensä 3 vuotta hankkeen viimeisestä maksupäätöksestä).



Yritysryhmän kehittämishanke 
• Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75%.

• Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3-10 yritystä kehittää

• yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista

• yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä.

• Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii esim. kunta,

• ammattikorkeakoulu ja kehittämisorganisaatio.

• Yritykset saavat hyödyn kehittämispalveluina

• (asiantuntijapalveluina) eikä rahana. Hankkeen hallinnoija sopii

• yritysten kanssa miten kutakin yritystä kehitetään.



Tuen hakeminen

Hyrrä-palvelu, sähköinen hakemus.
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
Ota yhteyttä ennen hakemuksen tekemistä ELY-keskukseen tai 
Leader-ryhmään. 

Lisätietoja verkossa.
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/Yritystuet

Ely-keskuksen yritysten kehittämisavustukset , jotka eivät 
maaseutuyritysten tai leaderin tukia haetaan EURA 2021  hakujärjestelmän 
kautta

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/Yritystuet


Yhteystietoja  KAMK , I4B  Pauli Piilma 044-5512921

Kainuun Ely-keskus:  Pauli Tervonen, 0295023586

Oulujarvi LEADER ry
Kalliokatu 4, sisäpihan matala siipi, 87100 KAJAANI
Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen
040 528 0483
pirjo.oikarinen(a)oulujarvileader.fi
Hankeneuvoja Päivi Koivula
040 563 2085
paivi.koivula(a)oulujarvileader.fi

Kajaani, Paltamo, Puolanka 



www.kamk.fi


