
    

Tiedoksi yrittäjille / 24.2.2022 

1. Vastaa Kuntabarometriin! 

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämi-

sessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyöntei-

syydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. Vuonna 2020 peräti 10 

400 yrittäjää vastasi edellisen kerran kyselyyn eri puolilta maata. 

Pohjois-Pohjanmaa pärjäsi hyvin. Kärkikuntiin kuuluivat Kärsämäen lisäksi 

myös Oulainen ja Kempele. 

 

Miksi tämä kysely on tärkeä? 

• Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimin-

taa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa. 

• Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan te-

kemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. 

• Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä 

puolesta kunnassa vaikuttaa. 

• Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää pa-

lautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän 

arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset han-

kinnat pk-yrityksiä huomioiden? 
 

Kyselyn tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa keskiviikkona 

18.5.2022. Kunnille ja yrittäjäyhdistyksille toimitetaan kyselytutkimuksen tu-

lokset. Ne ovat myös avoimesti verkossa nähtävillä. 

 

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen 

jäsenyrittäjä kertoo oman näkemyksensä. Kyselyn vastausaika 1.2. – 

31.3.2022.  

Yrittäjä, muista vastata kyselyyn! 

Linkki kyselyyn: www.iro.fi/kuntabarometri2022 

  

http://www.iro.fi/kuntabarometri2022?fbclid=IwAR3mnBTh_rkaZxqqfmCPFn-LjQEgVyUEW9awzgy-hi0qGSBSBXsd4YeDSCI


    
2. Kasvu Open 

 

 

Löytyykö sinulta liiketoiminnan kasvu- ja kehittämisintoa? Kasvu Openin Kasvupolku®-
sparrausohjelmissa saat asiantuntijasparrausta niin että tukka tutisee. Kurkkaa kauden 

2022 Kasvupolut alta ja hae mukaan. 
 
Sparraukset ovat positiivinen isku poskelle! sanoo sparrauksiin osallistunut yrittäjä. 
 

 

TOIMIALAKOHTAISET KASVUPOLUT 

• Digital health Kasvupolku 
• EDTECH Kasvupolku 
• Foodtech Kasvupolku 
• Franchising Kasvupolku 
• Kiertotalous rakentamisessa Kas-

vupolku 
• Koulutusviennin Kasvupolku 
• Uudistuvan teollisuuden Kasvu-

polku 

 

 

ALUEELLISET KASVUPOLUT 

• Etelä-Pohjanmaan Kasvupolku 
• Kainuun Kasvupolku 
• Keski-Suomen Kasvupolku 
• Keski-Uudenmaan Kasvupolku 
• Pirkanmaan Kasvupolku 
• Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku 
• Pohjois-Savon Kasvupolku 
• Pääkaupunkiseudun Kasvupolku 
• Salon alueen Kasvupolku 

 
 

Kasvupolku®-ohjelmien tavoite on sparrata yrityksen liiketoimintaa, ratkaista kasvu-
haasteita ja tehostaa verkostoitumista. Kasvupolulla pääset tapaamaan yrityksellesi va-

littuja asiantuntijoita. Ohjelmat ovat maksuttomia. 
  
Hakuaika 14.2.-20.3.2022.  
 

HAE MUKAAN 

 
 

 

 

https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-digital-health-/dg4m7/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-edtech-/dg4m9/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-foodtech-/dg4mc/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-franchising-/dg4mf/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/t-kiertotalous-rakentamisessa-/dg4mh/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/t-kiertotalous-rakentamisessa-/dg4mh/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-koulutusvienti-/dg4mk/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/svupolut-uudistuva-teollisuus-/dg4mm/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/svupolut-uudistuva-teollisuus-/dg4mm/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-etela-pohjanmaa-/dg4mp/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-kainuu-/dg4mr/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-keski-suomi-/dg4mt/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-keski-uusimaa-/dg4mw/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-pirkanmaa-/dg4my/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-pohjois-pohjanmaa-/dg4n1/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-pohjois-savo-/dg4n3/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-paakaupunkiseutu-/dg4n5/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-salon-alue-/dg4n7/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM
https://go.pardot.com/e/824453/kasvupolut-/dg4n9/399422152?h=tLSvSk_QZi3KlCIKjY28rw0g58_zYy-Rp2LvWtviDMM


    
3. Business Finlandin TEMPO-rahoitus 

Tempon tukimäärä on 50 000 euroa ja tukiprosentti on 75%. 

 

4. Kasvun kiihdyttämisohjelma / Tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen 

ELY-keskus avasi viime vuoden loppupuolella kasvurahoituksen kansainvälisty-

misen tueksi. Tukimuotoinen rahoitus on tarkoitettu mikro- ja pienyrityksille 

eli yrityksille, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. 

 

Tukiprosentti on 50 %. Rahoituksen pääpaino on kansainvälistymisvalmiuksien 

kehittämisessä. 

 

5. Kustannustuen viidennellä kierroksella jaettu noin 59 miljoonaa euroa – Sul-

kemiskorvaus ja kuudes kustannustuki tulossa haettavaksi 

 

Huhtikuun lopulla hakuun on tulossa kustannustuen kuudes kierros. Se on 

tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronapandemian tor-

juntaan liittyvän rajoituksen vuoksi. Myös uusi kustannustukikierros tulee ha-

ettavaksi Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. 

 

Uusista tuista sekä niiden ehdoista ja hakuohjeista tarkemmin lain hyväksymi-

sen jälkeen verkkosivuilla: www.valtiokonttori.fi/ 

 

6. Yrityksen kehittämisavustus 

 

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälis-

tymiseen? Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista 

kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.   

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin 

ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittä-

västi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. 

 

7. Muistutuksena Rieska-Leaderin hankerahoitukset 

• Tuen hakeminen 

• Pienen hankkeen hakuprosessi 

 

 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus?gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiyl5c09QOQHuPuP1f57u2eJtgGvsL8hGPyYJHdQ2lYIz75mR5rq04uAaAh6FEALw_wcB
https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/kustannustuen-viidennella-kierroksella-jaettu-noin-58-miljoonaa-euroa-sulkemiskorvaus-ja-kuudes-kustannustuki-tulossa-haettavaksi/
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/kustannustuen-viidennella-kierroksella-jaettu-noin-58-miljoonaa-euroa-sulkemiskorvaus-ja-kuudes-kustannustuki-tulossa-haettavaksi/
http://www.valtiokonttori.fi/
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
https://rieskaleader.fi/tuen-hakeminen/
https://rieskaleader.fi/tuen-hakeminen/pienen-hankkeen-hakuprosessi/


    
8. Kunnostusaamukahvit: Yrityksen talous ja yrittäjän hyvinvointi kuntoon 

Kolme aamua ja kaikissa yksi tunti taloutta ja yksi tunti työhyvinvointia. Tule 

mukaan ja laita kokonaisuus kuntoon! Suunnattu erityisesti sote-, hyvin-

vointi- ja kauneusalan yrittäjille. 

Aikataulu: 22.3., 29.3. ja 5.4.2022 aina klo 8–10 

Missä? Ylivieska: PikkuVeli, Lintutie 1 (koronavaraus); Oulu: De Gamlas Hem, 

Kirkkokatu 54 (koronavaraus); Teams 

22.3. Askeleen edellä – työkaluna ennakointi 

• Miten ennakoit yrityksen talouden tasapainoa? 

• Mikä minua kuormittaa työssäni/ammatissani? Entä yrittäjyydessäni? 

Kuormitustekijöiden hallinta ja voimavarojen lisääminen 

29.3. Euron tarkkuudella – hyvinvoinnin ehdoilla 

• Miten seuraat yrityksen talouden toteumaa? 

• Miten työhyvinvointi toteutuu yrityksessä? Mahdollisuudet työhyvinvoin-

nin edistämiseen työpäivän aikana. 

5.4. Sujuvampaa työarkea yhteistyössä 

• Yrittäjien puheenvuoro antoisasta yhteistyöstä 

• Hyvinvointia verkostoitumisesta ja vertaismentoroinnista 

• Yhteisen arjen kehittäminen – yritysyhteistyön kehittäminen Leanmene-

telmällä 
 

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 

Ilmoittautumislinkki 

Tilaisuuden mainos 

Ota yhteyttä 

Eveliina Korkiakangas, projektipäällikkö; eveliina.korkiakangas@ttl.fi 

+358 30 474 6014 

****** 

Yrityspalvelut / yhteystiedot 

Elinkeino- ja kehitysjohtaja 
Jarmo Soinsaari 
p. 044 4793208 

jarmo.soinsaari@oulainen.fi 

 

Hankekoordinaattori 
Sirpa Nevanperä 
p. 044 4793207 

sirpa.nevanpera@oulainen.fi 

https://popikki.fi/ajankohtaista-artikkeli/kunnostusaamukahvit/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/27580976-3f52-4421-a4a5-e7a1fd09b0da?displayId=Fin2460937
https://popikki.fi/wp-content/uploads/2022/01/kunnostusaamukahvit-yrityksen-talous-ja-yrittajan-hyvinvointi-kuntoon.pdf
mailto:jarmo.soinsaari@oulainen.fi
mailto:sirpa.nevanpera@oulainen.fi

