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Kainuun Etu Oy
Kainuun Etu Oy on Kainuun
kuntien omistama, voittoa tavoittelematon maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö.
Yhtiön tehtävänä on tukea Kainuussa toimivia yrityksiä kannattavaan kasvuun korkeatasoisilla palveluilla. Yhtiö toimii välittäjän
roolissa parhaan osaamisen sekä yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta. Yhtiön tehtävänä on uudistaa maakunnan
elinkeinorakennetta ja parantaa toimintaympäristöä kehittämällä
toimialoja. Yhtiö auttaa yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kannattavan kasvun ja yhteistyön
kehittämisessä. Kainuun Etu Oy:llä on yritysryhmähankkeita, toimintaympäristöhankkeita ja investointien houkutteluun keskittyneitä hankkeita sekä yritysten sijoittumista edistäviä hankkeita.
Yhtiön hankkeiden rahoituslähteinä olivat yritysten omarahoituksien lisäksi Kainuun Liiton hallinnoimat EAKR–rahat sekä maakunnan kehittämisrahat ja ELY-keskuksen MMR- ja ESR–rahat sekä
EU-Komission erillisohjelmat. Yhtiön 2007 sertifioima laatujärjestelmä täyttää vaatimukset laadunvarmistusstandardista

SFS-EN ISO 9001:2000, ympäristöstandardista SFS 14001:2004
sekä täyttää OHSAS 18001 työ-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
Uuden EU–ohjelmakauden alkaminen toi haasteita toimintaan. Päättyneiden hankkeiden loppuraporttien laatiminen
ja uusien hankkeiden kirjoittaminen vaati merkittävästi työtä.
Yhtiö pystyi saamaan käyntiin uudet hankkeet ripeästi, jotta
palvelutuotanto ei kärsisi. Komission uuden ohjelmakauden
ohjelmista haetuista rahoituksista saatiin positiivisia tuloksia.
Vuoden 2015 aikana päättyneistä hankkeista löytyy lisätietoa
Kainuun Etu Oy:n nettisivuilta www.kainuunetu.fi. Yhtiön hanketoimintaa muutettiin osakassopimuksen mukaisesti yhä enemmän toimialarajoitteettomaksi. Yhtiön tilintarkastajana toimi
Ernst & Young Oy KHT –yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, Kajaanin toimipiste.
Kainuun Etu Oy:n menestyksen salaisuus on asiakastyytyväisyys, osaaminen, motivaatio ja työilmapiiri. Asiakastyytyväisyyttä
olemme selvittäneet ulkoisen arvioinnin kautta Taloustutkimuksella ja muita osa-alueita ulkoisella arvioinnilla OP-Pohjolan
toimesta. Tutkimusten tarkemmat tulokset ovat katsottavissa
www.kainuunetu.fi -sivustolta.

Toiminta-ajatus ja visio
Toiminta-ajatus 2016
Kainuun Etu Oy tukee Kainuun avaintoimialojen yrityksiä olemassaolevan ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja yhteistyön rakentamisessa. Yhtiö auttaa asiakasyrityksiä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan kehittämisessä.

Visio 2016
Kainuun Etu Oy on yritysten kehittämistarpeet tunteva, luotettava asiantuntija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka tuottaa
korkeatasoisia palveluja Kainuussa toimiville yrityksille. Yhtiö luo
yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Kainuun talousihmeen ja tekee aktiivisesti työtä parhaan tietotaidon ja yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta.

TÄMÄ LÄPIVALAISU ON OSA UUDISTUNUTTA TIEDOTTAMISTA. Kainuun Etu Oy on jakanut mahdollisimman paljon tietoa kunnille ja yhteistyötahoille ohjausryhmissä, KELPO-ryhmässä
(kuntien elinkeinoasioista vastaavat henkilöt), kuntatapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa, joihin Kainuun Etu Oy:tä pyydetään. Kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa Kainuun Etu Oy on tuonut esille
valmiuden ja halukkuuden tulla kertomaan lisää kutsuttaessa. Aktiivisen lehdistölle tiedottamisen lisäksi on tiedotukseen otettu mukaan sosiaalisen median mahdollisuudet, jolloin on reaaliaikaisesti pystytty tiedottamaan tapahtumat ja toiminnot asiakasyrityksille sekä kansalaisille.
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Henkilökunta
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Antti Toivanen. Avaintoimialoista
vastasivat Carl Wideman (ICT-toiminnot ja kansainväliset investoinnit), Tuomo Tahvanainen (elämystoimiala). Yhtiön kansainvälisistä hankkeista vastasi Ninetta Chaniotou. Yhtiön suurimman
hankekokonaisuuden Kasvua Kainuuseen hankejohtajana toimi
Matti Luukkonen. Kokoaikaisiksi työvuosiksi muutettuna yhtiö
työllisti vuonna 2015 yhteensä 28 henkilöä, joista 4 oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 30.6.2015 saakka. Yhtiö
muutti taloushallinnon assistentin tehtävät puolipäiväiseksi talouspäällikön tehtäväksi 1.8. lähtien, jolloin toistaiseksi voimassa
olevalla työsopimuksella oli enää 3,5 henkilöä.

Hallitus

Jouko Käsmä
Petri Kauppinen
Esko Suomalainen
Jari Kanerva
Asta Tolonen

Toimitusjohtaja
Antti Toivanen

Taloushallinto
Anne Piirainen (50%)
Kati Moilanen

Elämystuotanto
Toimiston esimies
Tuomo Tahvanainen

Kasvua Kainuuseen
Matti Luukkonen

FDI- ja IT-palvelut
Carl Wideman

Luonnonvarat sekä
niihin perustuva teollisuus
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Kansainväliset
hankkeet
Ninetta Chaniotou

Osaaminen, motivaatio ja työilmapiiri
Musta viisari näyttää ryhmänne tuloksen (pisteiden
keskiarvo) ja harmaa viisari vertailuryhmänne tuloksen.
Tulokset ovat myös lukuina mittarin vieressä.
Luvun ollessa vihreänä, tulos on vertailuryhmää
paremmalla tasolla ja punaisella ollessa
vertailuryhmää heikommalla tasolla.
Vertailuryhmä = Toimihenkilöt (n=1957 henkilöä)

Henkilöstötuottavuus
Osa-alueet: työkyky, työkuormitus,
työtyytyväisyys ja työmotivaatio.

Työ, työyhteisö ja esimiestyö
Pohjola Vakuutus Oy
Kainuun Etu Oy
Hyvinvointikartoitus
5.2.2016

Osa-alueet: työn hallinta, osaaminen,
työn imu, työhyvinvointia tukeva
johtaminen ja työyhteisö.

Henkilökohtainen hyvinvointi
Osa-alueet: terveys, henkinen
hyvinvointi, elämäntavat.

Kokonaistulos

8.5
(7.8)
8.5
(7.2)
8.2
(7.6)
8.3
(7.2)
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Rahoituksen kanavat

Rahoituksen ( 56 725 209 € ) jakauma vuosina 2000 - 2015

Kuntarahasto
0,71%

Kainuun Keh.raha
13,80%

Muut
5,45%

Equal
4,16%

EMOTR
2,60%

EAKR
24,93%

Yksityinen
13,02%

Manner-Suomen
maaseuturahasto
3,23%

Kainuun Etu Oy
10,28%

ENPI / CBC
0,76%
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Interreg IIIB/IVB/VB
3,18%

Interreg IIIC/IVC
9,51%

Interreg IIIA
1,08%

ESR
7,29%

Tunnusluvut

Yhtiön keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2010 - 2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

3 063 214

3 797 831

4 459 368

4 784 151

4 764 758

4 947 690

Liikevaihto

3 146

66 702

188 156

298 015

191 853

180 827

Muut tulot

3 060 068

3 731 129

4 271 212

4 486 136

4 572 905

4 766 863

Palkat / henkilöstö

1 491 938

1 786 771

2 168 727

2 285 434

2 417 738

1 894 149

Ostopalvelut

804 400

795 799

1 016 725

1 404 329

1 322 863

1 668 051

Muut kulut

750 263

1 192 741

1 258 379

1 087 293

1 016 149

1 389 904

1 125 891

1 774 747

2 019 970

1 969 569

1 700 459

1 825 717

1 717

2 198

4 041

-1 540

-6 772

-3 834

1 365 970

2 140 436

2 279 250

2 204 293

1 796 513

2 031 169

143 519

141 801

139 603

135 562

137 102

143 874

28

33

51

46

51

42

Kokonaistulot

Saamiset
Tulos
Tase
Oma pääoma
Henkilöstö
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Hankkeet ja budjetit

Hankkeiden aloitukset ja budjetit vuosittain (m€) vuosina 2000 - 2015
25
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8

5,69
m€
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0

1,60
m€

2000
2002

2003

Hankkeiden määrä

8

3,91
m€

2004

16

2,65
m€

2005

Hankekoot m€

2,29
m€

2006

5,34
m€

6,31
m€

12

5,96
m€

11

4,77
m€

6,59
m€

2,76
m€

1,70
m€

2007

2008

Ohjelmakauden vaihdos

2009

2010

2011

8

7

2012

2013

6,86
m€

0,29
m€

2014

2015

Taloustutkimus Oy / T15304
Kainuun Etu
Sidosryhmätutkimus
Helmikuu 2016

Mikä on oman yrityksesi
näkökulmasta
Kainuun Etu Oy:n
tehtävä?
Kaikki maininnat, sanoja on
muokattu samansuuntaisiksi

Kuinka hyvin yhteistyö
Kainuun Edun ja sen
hankkeiden kanssa on
auttanut yritystäsi
kokonaisuudessaan?
Erittäin hyvin: 28 %
Melko hyvin: 34%
Ei hyvin, muttei huonostikaan: 26%
Melko huonosti 9%
Erittäin huonosti 3%
Ei koske yritystäni: 3.77 %

Erittäin
hyvin

Melko
hyvin

28%

Ei hyvin, muttei
huonostikaan

34%

26%

Melko
huonosti

Erittäin
huonosti

9% 3%

n=kaikki vastaajat, n=34
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Elämystuotanto
ja elintarviketeollisuus
Elämystuotanto ja
elintarviketeollisuus
Tuomo Tahvanainen

Kasvua
KV-matkailuun
Topi Sarparanta, Yu Dai
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Matkailukalastus
digiaikaan
Simo Yli-Lonttinen
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Visit Finland / Jaakko Posti

Matkailu, luovat alat sekä
elintarviketeollisuus
Yleistä elämystuotannosta
Kainuun maakuntaohjelmassa 2014-2017 Kainuun vahvuuksiin liittyvät kärkialat ovat matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous ja kestävä kaivannaisala. Nämä toimialat saavat
erityishuomiota elinkeinojen kehittämisessä. Matkailu on ollut
Kainuun kehitettävien kärkialojen joukossa myös aiemman
ohjelmakauden 2007-2014 aikana. Matkailuun liittyvät kiinteästi
luovien alojen palvelutarjonta (kulttuuri, tapahtumat, konsertit,
ym.), ruokaan liittyvä palvelutarjonta sekä muut oheispalvelut.

Matkailu
Kainuun matkailussa vuosi 2015 oli kehityksen osalta edelleen
haasteellinen kuten edellinenkin vuosi 2014. Kokonaiskävijämäärä Kainuussa rekisteröidyillä yöpymisillä mitaten pysyi lähes
samana edellisvuoteen verrattuna. Kainuu ei ollut alueena tässä
kehityksessä yksin – kolmellatoista suurimmalla matkailualueella
Suomessa vain kolmella alueella voitiin kirjata kokonaisyöpymisissä kasvua. Kaikilla negatiivista kehitystä kv-yöpymisissä näyttäneillä alueilla vaikutti tilastollisesti erityisesti venäläismatkustajien määrän tuntuva pudotus.
Venäjän taloudellinen tilanne sekä EU:n taloudellisten pakotteiden vaikutus näkyi matkailijoiden kulutuskäyttäytymisen muutoksena; venäläisten ulkomaille suuntautuneet matkat vähenivät
ja matkustamista kotimaassa kannustettiin valtiovallan taholta.
Ostosmatkailijoiden määrän sekä Tax-Free –kaupan osalta
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koettiin tuntuvaa laskua kautta Suomen. Vuodenvaihteessa
2016 nähtiin jo pieniä merkkejä venäläisten matkailukysynnän
lievästä virkistymisestä Suomessa. Ostosmatkailijoita Venäjältä
kävi Kainuussa, mutta kulutuskäyttäytyminen oli edelleen hyvin
harkittua. Panostukset Kainuun Venäjä–markkinointiin pidettiin
realistisina tietäen ostovoiman rajoitteet rajan takana.
Matkailutoimialan kasvuun Kainuussa uskotaan kuitenkin vahvasti yritysten keskuudessa. Matkailutoimialan positiivisesta
kasvu-uskosta antaa kuvaa myös Kainuussa vuoden 2015 aikana realisoituneet matkailuinvestoinnit keskeisimmissä matkailukeskuksissa, erityisesti Ukkohallassa ja Paljakassa. Investoinnit
korkealuokkaisiin loma-asuntoihin edesauttavat majoituskapasiteetin kysyntään vastaamista sesonkiaikoina sekä mahdollistavat uutta palvelutarjontaa vierailijoille.
Kainuun Matkailustrategiaan 2011–2020 kirjatut ja hyväksytyt
kehittämislinjaukset sekä hyväksytty toimenpideohjelma vuosille 2011–2015 ovat olleet ohjenuorana kehittämistyön koordinoinnille. Keskeisimpinä kehittämistoimenpiteinä kuluneen
strategiajakson aikana ovat olleet erityisesti Kainuun saavutettavuuden turvaamiseen ja parantamiseen liittyvät toimet,
matkailuyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen, Kainuun matkailukeskusten välisen yhteistoiminnan edistäminen,
matkailukeskusten MasterPlan-prosessien aktivointi ja resursointi sekä Kainuun ulkoiseen viestintään liittyvät kehittämistoimet. Vuoden 2015 aikana aloitettiin uuden kv-markkinan
avaamiseen tähtäävät suunnittelutoimenpiteet myös Vuokatin,

Kajaanin ja Oulujärven alueilla, kohdealueena Aasia. Idän Taiga
ry:n alueella (Kuhmo-Suomussalmi) jatkuneet aasialaismatkailijoiden vierailut kertovat alueen kiinnostavuudesta, vierailijoilta
saatu palaute on ollut myönteistä.
Tilastokeskuksen rekisteröityjen yöpymisten ennakkotilaston
mukaan Kainuussa yöpyi vuonna 2015 yhteensä 967.936 matkailijaa. Kotimaisten rekisteröityjen yöpymisten osuus (889.262)
lisääntyi +1,6 % edelliseen vuoteen 2014 verrattuna. Miinusta
vuonna 2015 tuli merkittävästi ulkomaisten yöpymisten osalta (-17,6 %). Ulkomaalaisyöpymisistä (78.674) 46,4 % tuli enää
Venäjältä, kävijämäärän pienentyessä edelleen lähes 15 % edellisestä vuodesta 2014. Venäläisten suhteellinen osuus kaikista
kv-yöpymisistä on ollut jo vuosien ajan jopa 80 %, joten muutos
Venäjän taloudessa sekä ruplan kurssin alamäki näkyy reiluna
heilahduksena yöpymistilastoissa kautta Suomen. Kokonaisyöpyjämäärää tarkasteltaessa rekisteröityihin yöpymisiin voidaan
lisätä noin +30 % osuus ei-rekisteröityjä yöpymisiä.

Kainuussa yöpyi vuonna 2015
yhteensä 967.936 matkailijaa.

Luovat alat
TEM toimialaraportin (7/2014) mukaan luovilla aloilla Suomessa
toimii tilastojen mukaan reilu 43.500 henkilöä. He toimivat yhteensä n. 12 000 toimipaikassa, joiden yhteenlaskettu liikevaihto
oli noin 6,6 miljardia euroa. Toimiala on kasvanut viime vuosina
ja kuuluu niihin aloihin, jotka ovat pystyneet toipumaan nk. finanssikriisistä. Suurimpana yksittäisenä työllistävänä sektorina
alalla on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, joka työllistää
kokonaismäärästä jopa yli puolet yhteensä n. 26 000 henkilöä.
Ohjelmistoalaa edustaa myös peliala, jonka kasvu on ollut suopeaa ja merkittävääkin ajatellen liikevaihtoa ja työllistävyyttä.
Kainuussa peliosaaminen on ollut jo vuosien ajan valtakunnallisesti huippuluokkaa ja vuoden 2015 aikana pelialan yritysten
saamat meriitit (KasvuOpen voitto ym.) ovat olleet huomionarvoisia.
Kulttuuritarjonta on matkailupalvelujen kokonaisuudessa merkittävässä osassa. Matkailija hakee kokonaisvaltaisia elämyksiä
Kainuussa käydessään. Kokonaisvaltaiseen elämykseen liittyvät
niin korkeakulttuuri (konsertit, teatterit, taidenäyttelyt ym.) kuin
myös paikalliset tapahtumat (kylätapahtumat, kesäteatterit ym.).
Luovien alojen merkitys ja tarjonta tulee korostumaan jatkossa
sekä parantamaan oheispalvelujen tarjontaa kuin myös matkailupalvelujen tuottamista yleisemmin. Luovista aloista odotetaan
tulevalla strategiakaudella yhtä voimakkaimmin kehittyvää toimialaa Kainuussa. TEKESin mukaan esimerkiksi peliala on koko
2000-luvun ollut viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava alue.

Pelit ovat jo ohittaneet tallennetun musiikin ja ottavat elokuvaa
kiinni muutaman miljardin vuosivauhdilla. Kainuussa on osattu
hyödyntää myös elokuvateollisuuden mahdollisuuksia, onhan
alueella toteutettu 2000-luvulla parikymmentä kokoillan elokuvaa, dokumenttia ja mainostuotantoja.

Elintarviketeollisuus
ProAgria Kainuu / Kainuun maa- ja kotitalousnaiset
sekä Kainuulainen Lähiruoka –hanke ovat toteuttaneet
toimialalle Elintarvikealan Toimintasuunnitelman
kaudelle 2013-2017. Toimintasuunnitelmaan on
nostettu esiin keskeisimpiä kehittämiskohteita,
joihin eri kehittämishankkeiden kautta on
haettu resursseja Kainuun keskeisimpien
kehittämistahojen kautta (ProAgria Kainuu, MTK
Pohjois-Suomi, Arktiset Aromit, Kainuun Etu Oy):
• Yhteistyöllä tehokkuutta ja kasvua
• Marjat luonnontuotealan kärjeksi
• Kainuusta huippulihan maakunta
• Osaaminen ja tuotekehitys lisääntyvät
• Ruoka matkailun mahdollisuutena
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Keskeisimmät strategiset kehittämispainopisteet vuoteen 2016
Matkailu
Kainuun matkailustrategiaan kirjatut keskeisimmät
kehittämisalueet ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat:

• Kotimaasta perusvoimaa - keskeisin kehittämistoimenpide
on Kainuun ulkoisen viestinnän kehittäminen/uudistaminen.
• Kasvua kansainvälistymisestä – Kainuun matkailun kasvu haetaan uusilta markkinoilta kohdealueena Aasia (Kiina, Japani).
• Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - yritysten valmiuksia
hyödyntää sähköistä markkinointia sekä sosiaalista mediaa
yleisemmin tuetaan kehittämishankkeiden avulla.
• Lisää investointeja ja pääomia – yritysten omia investointihankkeita edistetään vieraan pääoman aktivoinnilla sekä erityisesti
Kainuun saavutettavuuden parantamisen toimenpitein.
• Keskusten kehittäminen kasvuun – matkailukeskusten alueellisten MasterPlanien toteuttamista tuetaan hankeresurssein.
• Yhteistyön edelleen kehittäminen – matkailun suuralueyhteistyöhön ohjataan ja kannustetaan kainuulaisia toimijoita.
• Ydintuotteiden jatkojalostaminen, teematuotteet – teemapohjaista matkailutuotteiden markkinointia ja T&K -toimintaa
tuetaan hankeresurssein.
• Osaaminen ja ammattimaisuus kunniaan – kiinteää yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden ja kehittämishankkeiden kanssa kehitetään edelleen paremman ennakoinnin ja
täsmäkoulutusten edesauttamiseksi.
Matkailun kehittämiseen liittyen strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää resursointia kehittämishankkeiden avulla tapahtuvaan toimintaan. Tähän saakka käytettävissä
olleilla resursseilla matkailusektori on pystynyt toimimaan suunnitellusti. Kainuun matkailustrategian toimenpideohjelman päivitystyö on käynnistetty vuoden 2016 alussa. Prosessin vetovastuussa on Kainuun liitto.
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Voimassaolevan Kainuun matkailustrategian 2011 –
2020 mukaiset laadulliset ja numeraaliset tavoitteet:
• Kainuun rekisteröityjen yöpymisten arvioidaan kasvavan
vuosittain jatkossa keskimäärin noin 5 %. Rekisteröidyt yöpymiset saavuttavat 1.700.000 yöpymisen rajan vuonna 2020,
josta ulkomaisten yöpymisten osuus arvioidaan olevan n. 15 %.
• Kaikilla kainuulaisilla matkailupalveluyrittäjillä on käytössään
yhtenäiseen laatustandardiin (ISO) perustuva ja laajuudessaan kullekin yrityskoolle soveltuva laatujärjestelmä yhtenäisen laadun takaamiseksi palvelujen loppukäyttäjälle.
• Alueen kouluttaja- ja kehittäjäorganisaatioilla sekä yrityksillä
on tutkimukseen ja ennakointiin perustuva henkilöstönkehittämisohjelma, jolla taataan osaavan henkilöstön saatavuus
matkailupalveluyrityksissä, kulloisessakin markkinatilanteessa.
• Kainuun matkailukeskuksissa vuodepaikkojen määrä on saavuttanut 17.000 vuodepaikan tason.
• Kainuusta on säännölliset suorat lentoyhteydet keskeisimmiltä
markkina-alueilta Euroopasta.
• Helsingistä on useamman operaattorin päivittäinen lentoyhteys Kajaaniin.
• Kainuu on avannut yhteydet Aasian markkinoille.

Luovat alat
Luovien alojen merkitys elämystuotanto – toimialan yleisessä
kehittämisessä kuin myös muiden toimialojen kehittämisessä on
arvioitu saavan merkittävän huomioarvon jatkossa.

Luovien alojen kehittämistoimenpiteet
Kainuussa keskittyvät:
• Luovien alojen strategiatyöhön Kainuulta on olemassa strategia vuodelta 2009, toteutettuna Kainuun kulttuurituotannon
kehittämishankkeen kautta, mutta se edellyttää päivittämistä
sekä konkreettista toimenpideohjelmaa. Tämä toteutetaan
kiinteässä yhteistoiminnassa alueen keskeisten kehittämistahojen kanssa (KAO, AMK, Kainuun Etu Oy). Erityiskohteina ovat pelialan sekä elokuvateollisuuden systemaattiset
kehittämistoimet.
• Luovien alojen kehittämisaihioiden buusteroimiseksi on keskusteltu toimialakohtaisen rahaston perustamista, josta voitaisiin kevyellä päätöksenteolla vuosittain tukea esim. alueelle tarjolla olevia elokuvaproduktioita, start-up –vaiheessa
olevia innovatiivisia yritysideoita jne. Vuoden 2015 aikana on
yhteistyössä Kainuun Etu Oy:n ja Kainuun Ammattiopiston
kanssa tehty esitys Kainuun maakuntahallitukselle av-tuotantojen rahaston perustamisesta ja säännöistä avustusten
myöntämisessä.
• Luovien alojen ja perusteollisuuden yhteistyötä edistetään
kehittämishanketoiminnalla niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Elintarviketeollisuus
Kainuussa ylläpidetään ja kehitetään ruokakulttuuria, jossa
paikallisesti arvostetaan kainuulaista ruokaa ja luodaan myös
edellytyksiä, joilla kainuulaisesta ruokakulttuurista muodostuu
nykyistä voimakkaimmin matkailun vetovoimatekijä. Elintarviketeollisuus–toimialalla Kainuun Etu Oy keskittyy erityisesti niihin
hankkeisiin, joilla on keskeinen rooli matkailutoimialan kehittämisessä sekä hankkeisiin, jotka liittyvät toimialan kansainvälistämiseen.

Elintarviketeollisuuden kehittämistyön
tärkeimpiä painopisteitä ovat:
• Lähiruoka, aluelähtöisyys suunnittelussa ja toteutuksessa,
yrityskohtainen työ ja ympäristönäkökulma.
• Kainuulaiset elintarvikeyritykset vastaavat kilpailukykyisesti
kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.
• Menestys perustuu raaka-aineiden puhtauteen ja osaamiseen.
• Tuotetarpeet liittyvät terveellisyyteen, eettisyyteen, luonnonmukaisuuteen, puhtauteen, turvallisuuteen, laatuun, luotettavuuteen ja makuun.

Keskeisimpiä kehittämishankepainotuksia ovat:
• Kainuulaisten elintarviketuotteiden markkinointi ja uusille
markkinoille pääsy erityisesti Etelä-Suomeen (innovatiiviset
logistiikkaratkaisut, TELAKKA–palvelu, virtuaalitukku, promootiot).
• Elintarviketeollisuuden ja maaseudun kehittämisen teemaohjelmien koordinointihankkeiden toimenpiteet – ProAgria
Kainuu.
• Soveltuvin osin kansainvälisiin ruoka-/matkailuteemalla
oleviin hankkeisiin osallistuminen.

Polis – yhteistyö
elämystuotanto-toimialalla
Matkailutoimialan kehittämistoimenpiteisiin linkittyvät läheisesti
erityisesti Seniorpoliksen strategiat, eritysryhmien matkailuun
liittyen. Teemapohjaisen matkailun kehittämisessä kansainvälisesti hyvässä nosteessa oleva seniormatkailu on Kainuulle
mahdollisuus. Seniorpolis Oy:n uudistettu strategia ja liiketoimintasuunnitelma sekä Ristijärven matkailun MasterPlan
mahdollistavat systemaattisia kehittämistoimenpiteitä uuden
matkailijakohderyhmän saamisen alueelle sekä edesauttavat
investointien saamista Ristijärvelle. Kultaisen Iän matkailukeskussuunnitelma on valtakunnallisestikin uusi ja innovatiivinen
lähestymistapa alueen kehittämiseen. Tämän suunnitelman realisoitumista on haettu aktiivisesti yhteistyössä Kainuun Etu Oy:n
koordinoiman Invest in Kainuu –toimintojen tukemana.

Skenaariointia elämystuotanto-toimialan
kehittämiseen liittyen
Keskeisimpinä kehittämisen haasteina matkailussa nähdään
alueen saavutettavuuden turvaaminen ja parantaminen sekä
Kainuun ulkoisen viestinnän systemaattinen toteuttaminen.
Edullisia ja monipuolisia lentoyhteyksiä kaivataan - ei pelkästään
uusien matkailijakohderyhmien saamiseksi alueelle (kasvun
haku kv-markkinoilta), vaan myös kansainvälisten pääomasijoittajien aktivointiin alueen investointeihin yli toimialojen.
Kajaanin lentoaseman toiminnan turvaaminen on elinehto koko
Kainuun maakunnan elinvoimaisuuden takaamiseksi. Finnair
–yhteistyö on vuoden 2015 aikana ollut toimivaa. Yhteistyöpalavereita ja –kampanjoita matkailutoimijoiden ja operaattorin
välillä on toteutettu ja matkailuväen toiveisiin on pystytty vastaa-

maan varsin hyvin. Resursseja tarvitaan jatkossa myös matkailun
suuralueyhteistyön tehokkaaseen eteenpäin viemiseen, joka
mahdollistaisi yhtä kautta myös jo yllä mainitun saavutettavuuden parantamista (PohjolaArctic - Oulun lentoasema, muiden
lähimaakuntien kanssa tehtävä yhteistyö). Kainuu on osallistunut myös Pohjois- ja Itä-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen. Hankkeen kautta on haettu parhaita käytänteitä
lentoliikenteen kehittämiseen erityisesti muista pohjoismaista.

Kasvun haku matkailussa
kv-markkinoilta edellyttää myös
uusille markkina-alueille menoa.
Kasvun haku matkailussa kv-markkinoilta edellyttää myös uusille
markkina-alueille menoa. Kainuun Matkailustrategiaan kirjattu
Aasia uutena markkina-alueena on relevantti ja erittäin potentiaalinen nykytilanteessa, kun Venäjän markkinat ovat ainakin
toistaiseksi epävarmassa tilassa. Uuden markkina-alueen avaaminen edellyttää läheistä yhteistoimintaa yrityssektorin ja kehittämisorganisaatioiden kanssa sekä riittäviä kehittämisresursseja.
Toimenpiteet Aasiaan liittyen käynnistyivät strategian mukaisesti
vuoden 2015 aikana. Koko Kainuuta yhdistävää operaatiota ei
kuitenkaan vielä saatu käynnistettyä suunnitellusti. Ongelmaksi
osoittautui alueellisten matkailukeskusten erilaiset valmiudet
lähteä yhteisellä toimenpideohjelmalla liikkeelle. Tästä johtuen
päätettiin lähteä asteittain etenemään yhteistä tavoitetta kohti,
kukin matkailualue / -alueet yhdessä omin vahvuuksin edeten.
Omina prosesseinaan on vuoden 2015 aikana käynnistetty kehittämishankkeet Idän Taigan sekä Vuokatti-Kajaani-Oulujärven
alueilla.
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Kasvua KV-matkailuun
Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue

Hankkeen tavoitteet

Toimenpiteet 2015

Kasvua kv-matkailuun -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohdealuetta (Vuokatti-Kajaani-Oulujärven alue) Kainuussa monipuolisena ja kiinnostavana matkailukohteena aasialaisten, erityisesti kiinalaisten ja japanilaisten matkatoimistojen, yritysten,
yliopistojen, hyvinvointiverkoston ja edelleen matkailijoiden
näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa ja kehittää
alueesta kansainvälisesti tunnettu ja aasialaisia asiakasvirtoja
houkutteleva neljän vuodenajan ja neljän sukupolven matkailumaakunta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe vuonna 2015 on ollut nk. suunnitteluvaihe, joka keskittyi hankesuunnitelman mukaisesti kiinalaisten, japanilaisten ja Keski-Euroopan matkajärjestäjien,
matkatoimistojen ja median edustajien vierailujen toteuttamisen suunnitteluun ja valmisteluun. Myös konkreettisia vierailuja
toteutui matkailijoiden ja median toimesta.

Kasvua kv-matkailuun –hankkeessa on tavoitteena toteuttaa
matkanjärjestäjä- ja mediavierailuja Kainuuseen Kiinasta ja
Japanista. Näiden vierailujen aikana tutustutaan Kainuun matkailupalvelutarjontaan ja vierailijoilta saadaan palautetta eri
konsepteista siitä näkökulmasta, että toimiiko se laajemmassa
markkinamielessä Aasian suuntaan. Testimatkojen ideana on
löytää potentiaaliset bisneskohteet kainuulaisesta matkailutarjonnasta kiinalaisten ja japanilaisten matkanjärjestäjien näkökulmasta. Näiden vierailujen ja matkojen yhteydessä toteutettujen
työpajojen lopputulemana tulee olla, että kiinalainen tai japanilainen matkanjärjestäjä saa käsityksen siitä, miten yhteistyössä
suunnitelluilla ja testatuilla voidaan tehdä kauppaa kotimaassa.
Vastavuoroisesti kainuulaiset toimijat saavat palautetta tuotekehityksen ja tuotteistamisen tueksi. Vastaavanlainen prosessi
toteutetaan myös Keski-Eurooppaan Suomea myyvien matkanjärjestäjien kanssa.
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• Elokuussa (juuri ennen hankkeen alkua) japanilaisen sauvakävelyliiton 5 hengen ryhmän vierailu Vuokatissa ja Kajaanissa (tuotetestaus)
• Japanilaisten TV-yhtiöiden (JTB ja NRK) kuvausmatka Vuokattiin
• Neuvottelut Finnairin kanssa sopimushinnoista FAM-trip vierailuihin liittyen
• Visit Finland yhteistyöneuvottelut hankkeen synkronoimisesta Visit Finlandin markkinointistrategiaan; Visit Finland haluaa
olla mukana tukemassa hanketta omilla toimenpiteillään,
koska ovat juuri käynnistäneet Aasiaan keskittyviä ohjelmia
(STOP OVER / FINNRELAX)
• Matkanjärjestäjien ja medioiden kontaktoinnit Kiinaan ja Japaniin ja aineistojen tekeminen kutsuihin liittyen
• FAM-trip vierailujen ohjelmien suunnittelu
• Keski-Euroopan toimintojen osalta hanke kilpailutti matkailuosaamiseen keskittyvän markkinointiyhtiön voimassaolevan hankintalain mukaan (Nordic Marketing GmbH).

Kasvua KV-matkailuun
– Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue
TOTEUTUSAIKA
1.9.2015 – 30.9.2016
HENKILÖSTÖ
Topi Sarparanta, projektipäällikkö 50 %
Yu Dai, hankekoordinaattori 50 %
RAHOITUS
140 000 €
EAKR 70 % (Kainuun liitto)
Yritysrahoitus 28,58 %,
Kainuun Etu Oy 1,42 %
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Matkailukalastus Digiaikaan
Hankkeen tavoitteet

Yrityksissä tuotteistaminen

• Matkailukalastustapahtumien ja -tuotteiden tuotteistaminen.
• Matkailukalastustuotteiden koemarkkinointi ja nettimarkkinoinnin kehittäminen.
• Edullisten ja taloudellisesti kannattavien itsepalvelu-opastustuotteiden kehittäminen.
• Kalastuskohteiden kehittäminen ja vaelluskalaston elvytys.
• Tulostavoitteena on yli 500 vuosittaista matkailijaa.

Esimerkiksi yhteistyössä puolalaisen matkanjärjestäjän ja Wild
Taiga -hankkeen sekä kanssa on käynnistetty tuotteistus ja markkinointiyhteistyö tuomaan Kainuuseen uusia kalastusmatkailuasiakkaita aiemmin kokeilemattomilta markkinoilta.
Samoin hanke on osallistunut Kasvua KV-matkailuun hankkeen
kiinalaisten matkanjärjestäjien Fam-vierailujen suunnitteluun ja
kalastusohjelmien järjestämiseen helmikuussa Oulujärvellä ja
huhtikuussa Vuokatissa.

Hankkeen eteneminen

Kainuulaisten kalastuskohteiden tuotteistaminen

Matkailukalastustapahtumien tuotteistaminen

Hanke paneutui heti käynnistysvaiheessa matkailutapahtumien
tuotteistamiseen ja markkinointiin. Hankikorri-viikot on kahden
viikon mittainen perhokalastajille järjestetty aivan uusi ja eksoottinen tapahtuma. Huhtikuun alussa kalastusmatkailijat tavoittelevat taimenia sulana virtaavista Kuhmon koskista.
Tapahtumaa on hankesuunnitelman hengessä paneuduttu
markkinoimaan erityisesti sosiaalisen median kautta. Kalastuskunnat ovat mukana hankkeessa tarjoamalla alueen koskiin yhteislupaa, joka ansiosta matkailijalle avautuu mahdollisuus aiempaa joustavammin kiertää ja viihtyä Kainuun koskilla. Hankikorri
-viikot on kehitetty kuhmolaisten matkailuyritysten markkinointityökaluksi ja päätavoite on esitellä Kainuuta mielenkiintoisena
kalastuslomakohteena sekä saada heidät viipymään Kainuussa.
Kohdistetut some-esittelyt, lehtiartikkelit, kilpailut ja mainokset
ovat toimineet. Huhtikuun off-sesongin aikana koskilla sekä majoitusliikkeissä on liikkunut mukavasti uusia asiakkaita. Hanke
osallistuu myös kolmen muun uuden matkailukalastustapahtuman käynnistykseen ensimmäisen hankevuosipuoliskon aikana.

Kalastuskohteiden tuotteistamisessa yhteislupahankkeilla ja
mobiililuvilla helpotetaan matkailijan tuloa Kainuuseen, lisätään
viipymää maakunnassa sekä helpotetaan yritystuotteiden paketointia. Toteutettuna esimerkkinä on Hankikorri-viikkojen yhteislupa, jolla matkailija voi kiertää kuudessa koskikohteessa neljän
kalastuskunnan alueella. Kohteiden tuotteistamista ovat myös
Hotelli Kainuun profiloiminen kalastusmatkailuhotelliksi ja Shell
Kontiomäen profiloituminen kalastajan 5-tien opastuspisteeksi.
Tuotteiden koemarkkinointi sekä some- ja nettimarkkinoinnin
ohjaus

Matkailukalastus Digiaikaan
TOTEUTUSAIKA
1.10.2015 – 30.9.2018
HENKILÖSTÖ
Simo Yli-Lonttinen
RAHOITUS
300 500 €
EAKR 70%
Muu kuntien rahoitus 17,1%
Muu julkinen rahoitus 1,1%
Yksityinen rahoitus 5,1%
Kainuun Etu Oy 6,7%

Hankkeessa on toteutettu useita lehti- ja nettiartikkeleita esittelemään Kainuuta matkailukalastuskohteena. Lisäksi on rakennettu uusia some-kanavia (Twitter, Instagram) ja kehitetty
kalallakainuussa.fi -nettiportaalia yritysesittelyyn. Parhaillaan
hanke on käynnistämässä nettimarkkinoinnin kehittämistä ja
ohjausta.
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Kansainvälisten investointien palvelut (FDI)
sekä ICT- ja datakeskuspalvelut
FDI ja IT-palvelut
Carl Wideman

FDI Power up
Karoliina Heikkinen,
Noel McAvennie
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DIGITICE Finland

Carl Wideman, Kati Haverinen,
Markus Leinonen, Timo Kemppainen,
Ilkka Koutonen, Anna Belenikhina,
Tommi Kyllönen

KAVIO
Game Brewery
Timo Ylikangas

Digitaalisuuden
optimointi Kainuussa
Timo Pekkonen
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FDI Power Up
Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoite on varmistaa, että kansainväliset
sijoittajat näkevät Kainuun tarjoamat eri toimialojen investointimahdollisuudet. Nämä investointimahdollisuudet on tunnistettu
huomioiden alueella tapahtuneet ja tulevat rakennemuutokset. Tavoitteena on pitää yllä Invest in Kainuun palvelu ja hyväksi havaittu
sijoittajien houkutteluprosessi, jotta sijoittajien kiinnostus saataisiin
toteutettua. Invest in Kainuu haluaa hankkeen avulla varmistaa, että paikallinen asiantuntemus tukee valtakunnallisia sijoittajien houkuttelutoimintoja (Invest in Finland) ja paikallinen strategia on yhteen sovitettu kansalliseen ohjelmaan. Invest in Kainuulla on hankkeessa toistakymmentä
yhteistyökumppania, joista osa on mukana myös yritysrahoitusosuudella.

Hankkeessa on viisi eriteltyä tavoitetta

• Invest in Kainuun peruspalveluiden jatkuvuus investointien houkuttelusta sopimusvaiheeseen: tukea Kainuun kuntia investointivalmiiden liiketoimintatapausten valmistelussa ja esityksessä.
• Työskennellä Team Finlandin paikallisena voimavarana, jotta voidaan
yhdenmukaistaa ne toimialat, jotka on tunnistettu kantaviksi teemoiksi Kainuun maakuntaohjelmaan 2014 - 2017 (teknologiateollisuus,
matkailu ja palvelut, biotalous ja kestävä kaivannaistoiminta), osaksi
valtakunnallista ohjelmaa ja tarjota alueellista osaamista, jotta tämä
voidaan toteuttaa.
• Yhteensovittaa alueellisten avaintoimialojen ja -segmenttien näkyvyys
niille kansainvälisille alueille, jotka aktiivisesti etsivät sijoituskohteita ja
toteuttaa markkinointitoimenpiteitä sen mukaisesti.
• NDBS2015-tapahtuman suunnittelu ja toteutus, kehittäen kaupallinen malli, jotta voidaan turvata tapahtuman pysyvyys.
• Tukea DIGITICE Finlandin tavoitteita kohti Kainuun alueellisten
ICT-investointien tarpeita.

Tähän mennessä saavutetut tulokset

Kartoitettu Kainuun uusia kasvualoja, jotka ovat määritelty Kainuun maakuntaohjelmassa, ja pyritty löytämään ohjelmaan sopivia investointivalmiita
kohteita. Pääosin kaikista avaintoimialoista on löydetty valmiimmat kohteet
ja niitä on systemaattisesti lähdetty viemään eteenpäin.
• Varmistettiin kaupallinen malli NDBS-tapahtuman jatkuvuudelle datakeskus- ja digitaalisen liiketoiminnan kasvun mahdollistajana alueella.
NDBS2015-tapahtumaan osallistui yli 600 datakeskus- ja IoT-alan asiantuntijaa, ja monia uusia yhteistyökuvioita sekä yhtä merkittävää tapahtumasta saatua sijoittajatapausta on lähdetty työstämään.
• Tuotettu Invest in Kainuun peruspalveluita järjestämällä useita sijoittajavierailuja sekä investointien jälkihoitoa. Sijoittajavierailujen valmistelut
vaativat huolellista työstöä, jotta kohteet ovat mahdollisimman houkuttelevia sijoittajille. Siksi vierailujen valmistelut vaativat merkittävän määrän
resursseja.
• Markkinoitu Kainuuta sijaintipaikkana DC-alan lisäinvestoinneille. Työstetty valmiiksi viralliset vastaukset useaan RFP-pyyntöön ja jatkettu näiden
tapausten kanssa neuvotteluja eteenpäin.
• On yhdistetty alueellisen strategian neljä kantavaa teemaa vastaaviin
toimialoihin, jotka edustavat alueen investointimahdollisuuksia. Invest in
Kainuu on liittynyt useisiin kansallisiin projekteihin, mukaan lukien MOCT
2.0, Invest in - tukipalvelun luominen -kasvuohjelma ja DC v. 3.0. Säännölliset tapaamiset Invest in Finlandin/Finpron kanssa. Invest in Finland
on lähtenyt kumppaniksi tukemaan NDBS2016-tapahtuman järjestelyjä.
• Avattiin oma suora sijoittajien houkuttelukanava Kiinaan Z-Parkin, Zhangjiang Hi-techin ja Chioran avulla. Kaksi kiinalaista teknologiayritystä vierailivat Suomessa tapaamassa Invest in Kainuuta.
• Invest in Kainuu on liittynyt DIGITICE Finlandin jäseneksi ja tuottanut sille
materiaaleja, jotta Kainuun IT-ekosysteemiä voidaan tuoda tehokkaasti
esille valtakunnallisesti. On tuotu DIGITICE:lle esille alueellisen investointien houkutteluun keskittyneen jäsenorganisaation tarpeita, mikä mahdollistaa Kainuun mukanaolon DIGITICEn vastaanottamissa RFI-asiakirjoissa (request for information).

FDI Power Up
TOTEUTUSAIKA
1.1.2015 – 31.12.2016
HENKILÖSTÖ
Karoliina Heikkinen,
FDI Business Development Officer
Noel McAvennie,
FDI Business Development Officer
RAHOITUS
368 061 €
Maakunnan kehittämisraha 60 %
Yritysrahoitus 20 %
Kainuun Etu Oy 20 %
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DIGITICE Finland

The Finnish National Data Center and Digital Business Cluster

Hankkeen tausta
DIGITICE Finland -hanke (The Finnish National Data Center
and Digital Business Cluster eli Suomen datakeskus-toimialan ja digitaalisen liiketoiminnan klusteri) on tietointensiivisen
liiketoiminta- ja yhteistyöklusterin/-ekosysteemin kehittämishanke, joka rakentuu ensisijaisesti Kainuussa, Kajaanissa Renforsin
Rannassa sijaitsevien konesalien sekä myös koko Suomen kaupallisten konesalien, niiden toimintojen sekä ICT-, peli- ja digitaalisten toimialojen välittömien ja välillisten palveluiden ympärille. Sen tavoitteena on vahvistaa Kajaani DC Cluster -hankkeen
(KDCC-hanke 1.12.2012 - 31.12.2014) aikana luotua kansainvälisen ja tietointensiivisen klusterin kehitystyötä ja vakiinnuttaa
sille KDCC-hankkeen tuloksena luotu liiketoimintamalli.

Hankkeen tavoitteet
• Klusterin kehitystyö ja liiketoimintamallin vahvistaminen:
DIGITICE-konseptin jatkuvuus.
• Klusterin jäsenyritysten ja yhteistyöorganisaatioiden liiketoimintamahdollisuuksien, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen
ja yhteistyön, sekä tutkimuksen ja kehityksen vahvistaminen.
• Paikallisten ja kansallisten toimijoiden investointi- ja vientitoimintojen tukeminen.
• Uusien työpaikkojen saaminen ja olemassa olevien säilyttäminen: a. Klusterin organisaatio, b. Klusterin päätoimialat
(DC-ala, ICT-ala, Digitaalinen liiketoiminta), c. Kerrannaisvaikutukset klusterin lähi- ja tukialoilla.
• Liiketoiminnan kasvu Kainuun alueella ja Suomessa: Uudet jäsenyritykset ja yhteistyökumppanit, alueelle perustettavat uudet
tai muualta tulevat yritykset, jotka tuovat toimintaansa alueelle.
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• Koulutettavien lukumäärä muissa klusterin toimintaan liittyvissä muissa hankkeissa: 120 kpl (”Ekotehokas konesali – koulutus” suomeksi ja englanniksi, KAMK:n DC-koulutus ja pelialan
koulutus, Spektri-koulutus jne.).

Tähän mennessä saavutetut tulokset
• DIGITICE:n liiketoimintamalli on vakiinnutettu ja se on saavuttanut statuksen alueellisena ja kansallisena DC- ja digitaalisen
liiketoiminnan klusterina.
• Osallistuminen
kansainväliseen
ISO-sertifikaattityöhön
tunnustettuna kansallisena osaajana (editorina).
• DC- ja digitaalisen liiketoiminnan tietouden (CRM-asiakastietokanta, sertifikaattitietous, asiakastietous, leadit, koulutus
ym.) kokoaminen ja kerääminen klusterin organisaatiolle ja
tietouden/osaamisen/tuen jakaminen klusterin yrityksille ja
alueelle vahvistunut koko ajan. Tämä kerätty tieto saadaan säilymään alueella myös hankkeen jälkeen.
• Toiminta ja yhteistyö (kuten uusien hankkeiden kirjoitus ja
taustatietojen kerääminen uusille hankkeille, ohjausryhmätoiminta jne.) muiden hankkeiden ja yhteistyöorganisaatioiden
kanssa vahvistunut, jotta sieltä saatavat verkostot ja tietous
tukevat klusteria ja sen jäsenten toimintaa.
• Yhteistyö Invest in Finlandin sekä eri alueiden toimijoiden kanssa
investointien saamiseksi Kainuuseen ja koko Suomeen vahvistunut (osallistuminen Data Center 3.0. Program –hankkeeseen sekä
esim. useita investoijavierailuja Kainuuseen tehty ja co -lokaatiotarjouksia tehty, joihin DIGITICE on tuottanut materiaalit).
• Invest in Finland on sitoutunut vahvasti seuraavaan Nordic
Digital Business Summitiin (22.9.2016).
• Venäjä-yhteistyö investointien sekä klusterin yritysten tuottei-

den ja palveluiden viennin turvaamiseksi on vahvistunut.
• Klusteriin on liittynyt noin 50 jäsenmaksua maksavaa jäsenyritystä ja associate-jäsentä ympäri Suomen (monikansalliset
yritykset, kansalliset suuret yritykset, pk-yritykset, alueet, koulutuslaitokset jne.).
• Klusterin alulle saattama, syyskuussa järjestettävä Nordic
Digital Business Summit (NDBS) on vakiintunut yhdeksi arvostetuimmaksi DC- ja digitaalisen alan seminaariksi Euroopassa. Tapahtuman avulla ollaan saatu päivitettyä DIGITICE:n
CRM:ää merkittävästi (DC- ja ICT-alan päättäjiä) ja follow-up
– työ uusien kontaktien kanssa jatkuu.
• Koulutusasioihin liittyvä yhteistyö Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Kajaanin koulutusliikelaitoksen kanssa (Ekotehokas
konesalirakentaminen –koulutus, Tiedepäivät, seminaarit,
työssäoppimispaikat).
• Yhteistyö CSC:n kanssa paikallisten toimintojen ja tapahtumien tukemiseksi Kainuussa.

Vuoden 2016 keskeisimmät
päätoimenpiteet

• Kaikki tietotaito, jonka olemme saavuttaneet vuoden 2015
aikana, tullaan edelleen jakamaan yrityksille ja ekosysteemille.
• Investointi- ja liiketoimintacasejen saamisen turvaaminen.
• Kansallisen ekosysteemin liiketoimintamallin vahvistaminen
ja jatkuvuuden turvaaminen.
• Nordic Digital Business Summit 2016 –tapahtuman
järjestäminen.
• Kaikkien klusterin jäsenten liiketoimintojen tukeminen sekä
uuden tietotaidon kartuttamisessa että uusien liiketoimintamahdollisuuksien saamisessa.

• Fokusalueet vuodelle 2016 ovat: kansallisten co-lokaatiopaikkojen identifiointi ja markkinointi, tietoliikenneyhteyksien vahvistamisen promoaminen (C-lion-kaapeliyhteydet),
standardit, turvallisuus & yksityisyys ICT:ssä, DC-infrastruktuuri, analyysityökalut ja ammattiosaaminen.

Mukana olevat yritykset
Klusterin jäsenyritykset ja yhteistyökumppanit, jotka ovat
yksityisrahoittajina hankkeessa (500 € - 25 000 €): noin 50 kpl.
Jäsenyrityshankinta jatkuu koko ajan ja neuvotteluita uusien
alueiden ja yritysten kanssa käydään koko ajan.

DIGITICE Finland, The Finnish National Data Center
and Digital Business Cluster
TOTEUTUSAIKA
1.1.2015 – 31.12.2016
HENKILÖSTÖ
Carl Wideman, Cluster Director
Kati Haverinen, Cluster Manager
Markus Leinonen, Key Account Manager
Timo Kemppainen, Business Development Manager
Ilkka Koutonen, Technical Specialist
Anna Belenikhina, Account Manager (International Business)
Tommi Kyllönen, Account Manager (Domestic Business)
RAHOITUS
1 054 000 €
Maakunnan kehittämisraha 60 %,
Yritysrahoitus 30 %
Kainuun Etu Oy 10 %
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KAVIO Game Brewery
Hankkeen tausta
Pelialan kansallisen yhteistyön lisäämiseen liittyvät aloitteet ja
suunnitelmat, joilla on tarkoitus hakea tehokkuutta ja kustannushyötyjä pelialan yritysten toiminnan ja erityisesti taloudellisten kehittämis- ja toimintaedellytysten kehittämiseen. Tarve
auttaa Kainuun pelialan kehittymistä löytämällä keinoja yritysten
saattamiseksi ”seuraavalle tasolle”, jotta saadaan luotua lisää ja
kannattavampaa liiketoimintaa sekä sen avulla luotua uusia työpaikkoja – uusien yritysten synnyttämisen kannustaminen. Mahdollisuus vahvistaa Kajaanin ja Kainuun asemaa kansallisena ja
kansainvälisenä pelialan osaamisalueena ja keskittymänä.

Hankkeen tavoitteet

Infrastruktuuri (WP4): Pelialan hautomotilojen ja hautomomallin kehittäminen yhdessä kansallisella tasolla; Pelinkehitystilojen ja osaamisen yhteismitallinen kehittäminen sekä
pelinkehitystiimien kansallinen verkostoituminen keskeisenä
tavoitteena; Etäyhteyksin toteutettavat kommunikaatiopalvelut / esimerkiksi videoseinät pelinkehitystilojen välillä; Työssäoppiminen, uudenlaiset työelämälähtöiset koulutusmallit;
Pelilabratoiminta, Hautomoyhteistyö, Kiihdyttämötoiminta.

Tavoitteena on ottaa käyttöön kansallinen ”Game Brewery”
-yhteistyökonsepti, joka kattaa seuraavat toiminnot, WP (work
package) työpaketit 1-5:

Tiedotus ja markkinointi (WP5): Sekä ulkomaille, että kotimaahan suuntautuvan tiedotuksen ja markkinoinnin suunnittelu ja
toteutus.

Markkinointimatkat (WP1): Markkinointimatkat ovat oikein toteutettuna sekä hautomo-, että kiihdyttämövaiheessa oleville
yrityksille paras tapa tutustua pelimarkkinaan ja verkostoitua sen
toimijoiden kanssa.

Nämä kansallisen yhteistyökonseptin toiminnot, työpaketit,
ovat työvälineitä, joista kukin alue valitsee haluamansa ja tekee valitsemiensa osalta tiivistä yhteistyötä saaden kaiken tiedon myös niiltä osa-alueilta joihin alueella ei juuri sillä hetkellä
olla panostamassa. Näin toimien alueiden tarpeisiin vastataan
kaikkein tehokkaimmin. Toiminnan tavoitteena on löytää kasvuhakuisille peliyrityksille soveltuvia älykkään erikoistumisen
keinoja (mm. hyötypelaaminen) sekä kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja, kehittää yrityslähtöisesti pelialan osaamista
ja markkinoida koko Suomea kansainvälisen tason johtavana
pelialan osaamiskeskittymänä.

Investointimatkat (WP2): Seed- ja A-roundien hakeminen investointitapahtumien järjestäminen mm. yhteistyössä Team Finland
-toimijoiden kanssa; Erikseen järjestettävät kotimaan tilaisuudet,
johon valitaan sopivassa vaiheessa olevia yrityksiä valmennuksen kautta; Yrityksille järjestettävät rahoitus- ja markkinointibootcampit sisältäen mm. pitching-koulutusta.
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Asiantuntijapalvelut / osaamisen kehittäminen (WP3): Ympäri
Suomea workshop-tilaisuuksia ja Roadshow-tapahtumia niin
etäyhteyksin kuin kulloinkin paikan päällä toteutettuina; Toiminnan etuna mm. eri verkostojen laaja hyödyntäminen.

Tässä hankkeessa

• Autetaan uusien peliyritysten perustamisessa. Tavoitteena
päästä siihen, että Kainuussa on hankkeen päättyessä noin
40 - 50 pelialan yritystä tai pelialaan kytköksissä olevaa yritystä.
• Hyötypelien ja viihdepelien alihankintatoimintaa kehitetään,
systematisoidaan ja viritetään huippuunsa myynnin ammattilaisten toimesta. Alueen peliyrityksille haetaan aktiivisesti
pelialan alihankintatöitä ja autetaan neuvotteluissa ja projektimäärittelyissä.
• Annetaan kainuulaisille pelialan, pelialaan kytköksissä oleville ja myös muille kuin peliyrityksille tukea pelillistämiseen,
pelillisten toimialasovellutusten valmistamiseen tavoitteena
luoda alueen muille kuin peliyrityksille uudenlaista kilpailuetua ja toisaalta myönteisessä kontekstissa törmäyttää
peliyrityksiä ja muita yrityksiä tekemään yhteistyötä. Tässä
keihäänkärkinä ovat esimerkiksi opetus-, terveys- ja markkinointipelit. Toteuttajina ovat alueen peliyritykset.
• Samalla edelleenkin huolehditaan Kainuun pelialan kattomarkkinoinnista Game Brewery -yhteistyötasolla ja myös
KV-tasolla.
• Päivittäisessä sparrauksessa erityisenä fokuksena pelialan
alihankintaketjujen, pelisisältöjen, asiakkuuksien ja monetisaation haltuun ottaminen. Käytetään myös ulkopuolisia
asiantuntijoita sekä alueella jo olemassa olevia peliyrityksiä
sparraajina.
• Lisäksi tärkeänä osana Game Brewery –toiminnassa mukana
olevien maakuntien/alueiden kanssa yhteistyö ja muilta alueilta meille ammentaminen. Nyt kun Game Brewery syntyy
kaikille alueille saamme huomattavan edun asiantuntijapalveluiden hankinnoissa ja myös valmiita konsepteja, miten
kannattaa/ei kannata edetä.

• Hanke on suunnattu elinvoimaisen peliliiketoiminnan ja kasvun mahdollistamiseen ja orgaanisen kasvun huomattavaan
tehostamiseen. Kainuulla ja Kajaanilla on nyt ”one-of-a-kind”
-pääsy mukaan kansalliseen Game Brewery -toimintaan. Esimerkiksi Oulu on aktiivisesti mukana omalla alueellaan, heillä
on 5 eri hanketta tähän samaan lähtöön Business Oulun, yliopiston ja OAMK:n yhteistyönä.

Tähän mennessä tapahtunut
• Yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistamisen keskeisimmät tarpeet on saatu määriteltyä ja ensimmäisen vaiheen
asiantuntijoiden kartoittaminen on työn alla.
• Yritysten omien pelien tuottamiseen ja julkaisemiseen liittyvien haasteiden kehittämiseen ollaan työstämässä työkaluja,
joilla menestymisen todennäköisyyttä pyritään kasvattamaan.
• Kainuulaisia yrityksiä on saatu ”tyrkylle” alihankkijoiksi sellaisiin toimintaketjuihin, joissa niitä ei perinteisesti ole ollut.
• Kajaanin ”brändäystä” merkittävänä pelialan keskittymänä
on määrätietoisesti eri tilaisuuksissa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä projektihenkilöstön toimesta että yhdessä
yritysten kanssa.
• Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön verkostoja on alettu
tiivistää.
• Merkittäviä askeleita hyötypelien tuotantoketjuihin ja valmistamiseen pääsemiseksi on alettu ottaa, erityisesti oppimisja terveys-/liikuntapelien alueella – Kavio klusterin yritykset
merkittävässä roolissa mm. oppimispelit – tapahtumassa.
• Potentiaalisten sijoittajien kartoittaminen ja kontaktointi on
alkanut.

Jatkossa
• Tulevat toimenpiteet täsmentyvät yritysten ja tuotantotiimien
tavoitteiden täsmentyessä – tuotantotiimeistä pyritään jalostamaan uusia elinvoimaisia yrityksiä.
• Varmaa on, että SLUSHin lisäksi peliyrityksemme tulevat osallistumaan tapahtumiin, joissa pyritään houkuttelemaan sijoituksia Kainuun peliyrityksiin.
• Luodaan työkaluja ja tilaisuuksia yrityksille päästä entistäkin
paremmin osallistumaan erilaisiin alihankintaketjuihin.
• Luodaan alueellisen brändin vahvistumisen edellytyksiä
osana kansallista yhteistyötä.
• Pyritään rakentamaan merkittävää yhteistyötä myös pelialan
ulkopuolisten yritysten kanssa erityisesti alueella.

KAVIO Game Brewery
TOTEUTUSAIKA
1.9.2015 – 31.8.2017
HENKILÖSTÖ
Timo Ylikangas, Projektipäällikkö
RAHOITUS
357 900 €
Toimintaympäristön kehittämisavustus 80 %
Yritysrahoitus 1,4 %
Kainuun Etu Oy 18,6 %
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Digitaalisuuden optimointi Kainuussa
- hyvinvointi ja terveys
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen päätavoite on edistää ja kehittää digitaalisia palveluita sekä sisältöä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa.
Hankkeessa edistetään myös uusien toimintatapojen hakemista
ja omaksumista, millä saavutetaan tuottavuus- ja tehokkuushyötyjä sekä lisätään toimijoiden ja uusien palveluiden näkyvyyttä
saatavuutta.
Hankkeen keskeiset sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden
optimointikohteet on jaettu kolmeen eri optimointipakettiin:

1. Virtuaalipalvelut
Edistetään palvelujen ja sisällön tuottamista virtuaalisesti. Ne
voivat tarkoittaa eri kohderyhmille tuotettuja palveluita esim. julkiset palvelut (KELA) tai yleiset esim. jonkin kolmannen osapuolen tuottamat yleiset palvelut tai sosiaali- ja hoivapalveluiden
piirissä olevat virtuaaliset etäpalvelut (esim. neuvonta, seuranta,
aktivointi, muistutus ja erilaiset muut tukipalvelut).

2. Omamittaaminen
Omamittaamisella edistetään ja kehitetään kansalaisten omahoitoa, omahoitoon liittyviä palveluita ja ratkaisuja (edistetään esim. kansalaisten sähköisten terveystarkastuksien
tuntemusta ja käyttöä, omamittaamiseen liittyviä laitteita sekä
luodaan edellytyksiä digitaalisten terveystilien laajempaan
hyödyntämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla).

3. Älykäs ympäristö
Älykkään ympäristön kehittäminen sisältää mm. nykyisten,
käytössä olevien ohjelmistojen syvällisen hyödyntämisen, hoivatietoketjun kehittämiseen liittyen digitaalisen työkalun kehittämisen olemassa oleviin ympäristöihin (kustannussäästö),
hyötypelien kehittämisen, nykyisten jo käytössä olevien palveluportaalien edelleen kehittämistä sekä uusien innovoimista sekä
sensoriteknologian ja robotiikan hyödyntämistä. Selvitetään
mahdollisten terveystietomassojen hyödyntämistä (BigData)
sekä 3D-teknologian tuomia mahdollisuuksia alueen hoivatoimijoiden lähipalveluihin.

Digitaalisuuden optimointi Kainuussa
– hyvinvointi ja terveys -hanke
TOTEUTUSAIKA
HENKILÖSTÖ
RAHOITUS
		
		
		
		
OSATOTEUTTAJA
		

11.1.2016 – 31.12.2017
Timo Pekkonen
398 000,00 €
EAKR 70 %
Kainuun Etu Oy 10%
Kainuun Sote 10%
Yksityinen rahoitus 10%
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä
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Yleinen liiketoiminnan
kasvupalvelu
YRITYKSIEN PERUSTAMIS- JA KÄYNNISTYSPALVELUT, KASVUPALVELUT, OSAAMISPALVELUT SEKÄ OMISTAJANVAIHDOSPALVELUT

Kasvua
Kainuuseen
Matti Luukkonen

Kasvu ja kansainvälistyminen,
omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
Heikki Rusanen, Matti Luukkonen,
Asko Suutari, Katri Roininen
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Johdon ja henkilöstön
kehittäminen

Ari Kainulainen, Pia Haapalainen,
Matti Luukkonen, Katri Roininen
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Kasvua Kainuuseen

Kasvu ja kansainvälistyminen, omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Kasvu
Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden ’Kasvu ja kansainvälistyminen’ -osassa toimenpiteet ovat tähdänneet kainuulaisten
yritysten kasvuedellytysten parantamiseen ja kasvun esteiden
poistamiseen sekä yritysten kansainvälistymiseen. Ensimmäisen
toimintavuoden aikana ja lukuisten yritystapaamisten perusteella keskeisiksi kasvun teemoiksi ovat nousseet: liiketoimintatiimin rakentaminen yrityksiin, kasvun edellyttämä rahoitus sekä
yritysten näkyvyyden parantaminen hanketoimenpitein. Toimenpiteet ovat noudattaneet yrityskohtaisia tarpeita ja tilanteita. Toimenpiteisiin on ryhdytty aina henkilö- ja yrityskohtaisissa
tapaamissa rakennettujen toimenpidekartoitusten perusteella.
Kansainvälistymisosio noudattaa samaa etenemismallia; toimenpiteisiin on ryhdytty tilannekatsauksen ja tarvekartoituksen
perusteella. Tarpeita on peilattu hankkeen mahdollisuuksiin
edistää yritysten kansainvälistymistä.
Sekä kasvun että kansainvälistymisen osissa tarpeet ja tilanteet
ovat vaihdelleet laajasti yrityskohtaisesti. Yritykset ovat eri-ikäisiä
ja -kokoisia, hankkeen asiakasyrityksillä ei ole toimialarajausta,
tuotteet ja palvelut ovat pääasiassa erilaisia ja kansainvälistymisen ilmansuunnat vaihtelevat tapauksittain. Hankesuunnitelma
on laadittu joustavaksi, joten hyvin erityyppisiin tarpeisiin on voitu tarttua konkreettisin toimenpitein.
Hankkeeseen mukaan liittyneissä yrityksissä on vahvaa osaamista, kasvua kun tavoittelevat, mutta varsinkin mikroyrityksissä
kaikkiin osa-alueisiin ei ole riittävästi aikaa, resursseja tai osaamista. Hankkeessa on pyritty vahvistamaan näitä liiketoimintatiimin vajauksia hakemalla sopivat asiantuntijat yrityksen tueksi
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esimerkiksi tuotteistuksen, johdon ja johtoryhmätyöskentelyn
sparraukseen, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmien laatimiseen, yritystalouden kehittämiseen, hinnoittelun tarkentamiseen
tai vaikkapa yrityskummiyhteistyön kautta. On parannettu myös
hallitustyöskentelyä tukemalla HHJ-koulutuksiin osallistumisessa.
Kasvun rahoituksen järjestelyissä on käytetty kilpailutettuja
asiantuntijapalveluita. Tyypillisesti rahoitusjärjestelyjä on lähdetty hakemaan julkisrahoittajilta kuten Finvera, ELY-keskuksen eri
rahoitusmuodot / -tuet, Tekes jne. Keskusteluissa ovat olleet mukana luonnollisesti pankit. Kansainvälistymisen tukea on haettu
kansainvälisen rahoituksen laitoksista: Finnpartnership ja Finnfund. Yksityistä rahoitusta on onnistuttu löytämään myös; yksityiset sijoittajat ovat kiinnostuneet yritysten tuotteista tai palveluista siinä määrin, että ovat lähteneet tukemaan kasvua yksityisin
sijoituksin. Hanke on myös osallistunut yritysryhmähankkeiden
valmisteluun rakentamisen, elintarviketuotannon ja matkailun
alojen tueksi.
Yritysten näkyvyyttä on parannettu kehittämällä digitaalisia
työkaluja, tiedottamalla ja verkkokaupparatkaisuin. Yksi konkreettinen tuki yrityksille on ollut ’Kaupallinen tuottaja’ -rekrykoulutus, minkä kautta 9 yritystä on saanut vahvistusta myyntiresursseihinsa. Koulutuksen päävastuullinen järjestäjä oli
ELY-keskuksen rinnakkaishanke. Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus järjesti Kasvu Open -tapahtumasarjan, mihin kainuulaiset yritykset osallistuivat kansallisesti menestyksekkäästi. Kainuulainen yritys voitti ’Start again’ -sarjan ja kaksi muuta palkittiin.
Rinnakkaishankkeen ohella on tehty tiivistä yhteistyötä muidenkin sidosryhmien kanssa, kuten ELY-keskus, Kainuun liitto,
kuntapäättäjät, oppilaitokset jne. Tarvekartoituksen pohjalta

yrityksiä on opastettu kyseisten tahojen pariin aina tapauskohtaisesti kun on todettu, että kyseisillä tahoilla on tehokkaammat
työkalut kasvun tukemiseen (rahoitus, koulutukset, asiantuntijapalvelut). Tiivistä yhteistyötä on tehty myös muiden Kainuun
Edun hankkeiden kanssa esimerkkeinä yhteisesti järjestetyt
tapahtumat, kuten ’Games behind business, business behind
games’ -pelialan tapahtuma, Pohjoinen ulottuvuus –tapahtuma (Kaivosalan aktivointihanke, DIGITICE, Invest in Kainuu,
Rare luonnonkivialan hanke ja matkailualan hankkeet). Yhtenä
toimenpiteenä voidaan mainita myös Pyhäjoen ydinvoimalarakentamiseen tutustuminen yhteisen matkan muodossa ja kutsumalla Fennovoiman edustaja kertomaan tulevista rakentamistarpeista ’Pohjoinen ulottuvuus’ -tapahtumaan. Lisäksi on käyty
tiivistä keskustelua ja edistetty yritysten osallistumista EU-ohjelmiin.

Kansainvälistyminen
Hankesuunnitelmassa yhtenä keskisenä kansainvälistymissuuntana on mainittu: Pohjois-Ruotsi ja Norja. 2015 rakennettiin
valmiuksia ja samalla mitattiin yritysten kiinnostusta lähteä toimijoiksi kyseisille alueille. Konkreettisina toimenpiteinä toteutettiin ’Pohjoinen ulottuvuus’ -tapahtuma, missä alueilla jo toimivat
suomalaiset yritykset esittelivät toimintaa, säännöksiä ja toimintatapoja. Hanke toteutti kahdelle yritykselle markkinaselvityksen
Ruotsin alueella. Markkinaselvitys toteutettiin jalkatyönä asiakasyritykset tavaten. Molemmat saivat noin 15 kontaktia, joita
yritykset ovat edistäneet omatoimisesti. Toinen laajempi kokonaisuus oli maanrakennusyritysten vientimatka Kiirunaan, Jällivaaraan ja Luulajaan.
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Hanke valmisteli matkan ja tapaamiset asiantuntijapalveluna:
kuntapäättäjä- ja yritystapaamiset. Vuoden alussa hankehenkilöstö osallistui Kirkkoniemen seminaariin, mistä löytyi joukko
soveliaita yhteistyökumppaneita edistämään vientiä mainitulle
alueelle.
Kansainvälistymistä on edistetty myös tukemalla yritysten vientimatkoja. Vientimatkoja on tuettu useammalla toimialalla,
mutta peliala on ollut näistä palveluista kiinnostunein. Hanke
on tukenut kansainvälistymisessä erittäin tärkeitä sopimusasioita juristipalveluiden muodossa. Kansainvälisillä markkinoilla
on tullut myös tulosta. Yritykset ovat saaneet sopimuksia mm.
Hong Kongiin, Englantiin, Saksaan, USA:han, Etelä-Amerikan
maihin ja saaneet hyvin yrityskontakteja muilla kansainvälisillä
markkinoilla. Kansainvälistymisen edistämiseksi ja toimintojen
varmentamiseksi on hankittu testityökalu sekä joukko asiantuntijapalveluita suunnitelmallisen etenemisen vahvistamiseksi.
Rekrytointikysymyksissä yrityksiä on ohjattu TE-toimiston kansainvälisiin palveluihin (Eures). Yhteistyötä on tehty myös muiden sidosryhmien, kuten Finpron kanssa.
Sekä kasvun että kansainvälistymisen tukemiseksi hanke on kilpailuttanut asiantuntijayrityksiä hankesuunnitelmassa mainittuihin teemoihin. 2015 aikana palveluntuottajiksi on valittu yhteensä yli 30 yritystä.
Pelkästään kasvun ja kansainvälistymisen teemoissa tavattiin
166 yritystä. Vuoden aikana oli 54 sidosryhmätapaamista ja
hankekokonaisuus järjesti 29 tapahtumaa ja koulutusta. Yrityssitoumuksilla toimenpiteisiin osallistui 59 yritystä, joista 18 oli
kansainvälistymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tuettuja toimenpiteitä tehtiin noin 70 kappaletta. Osalle yrityksistä toimenpiteet
suunnitellut toimenpiteet käynnistyvät 2016. Hankkeelle asetetut tavoitteet ylitettiin yritysmäärän suhteen.
Työn tueksi hanke on kehittänyt toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi. Näistä merkittävimmät ovat CRM-järjestelmän kehitys, mikä parantaa yrityskohtaisten toimenpiteiden seurantaa ja
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edistää mm. De minimis -tukien kirjaamista. Hankkeelle laaditut
ja kehitetyt kotisivut parantavat hankkeesta ja tapahtumista tiedottamista ja palvelevat myös sidosryhmien tapahtumatiedottamista (valmennuskalenteri).
Jatkossa hanke edistää vuoden 2015 aikana käynnistettyjä toimenpiteitä edelleen kehittäen. 2015 havaittiin lukuisia yritysten
kehitystarpeita, joita hanke voi tukea. Samalla toimenpiteitä
kehitettiin edelleen joustavimmiksi. Kaikki kehittäminen lähtee
liikkeelle yrityspalavereissa käytyjen keskustelujen pohjalta,
jotta toimenpiteet kohdistuvat mahdollisimman tarkoin hankeyrityksien kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tulevia toimenpiteitä tullaan järjestämään myös suuremmille yritysryppäille, kun
asiakokonaisuuksia tulee esille yritystapaamisissa ja eri tilaisuuksissa. Yhtenä esimerkkinä voi mainita omistajanvaihdos-osan
talousklinikka. Vastaavia tarpeita on esiintynyt mm. sopimusjuridiikan puolella ja markkinointitoimenpiteissä. Sama orgaaninen, hankkeen toimintoja kehittävä toimintatapa tulee jatkumaan. Hyväksi ja yrityksiä kiinnostavaksi toimenpiteeksi havaittu
Kasvu Open -tapahtuma järjestetään myös vuonna 2016. Lisäksi
on nähtävissä, että kansainvälistymisen palveluita tulee kehittää mm. Skandinavian toimintoja asiantuntijavoimin kehittäen.
Sama pätee myös muihin yrityksiä kiinnostaviin ilmansuuntiin,
vientimaihin.

Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
Suunnitteilla yrityksen/liiketoiminnan myynti tai osto. Hankeasiakkaiksi on sitoutunut 35 yritystä/henkilöä, joissa on myös käytetty ulkopuolista maksullista asiantuntijapalvelua. Hankkeen
näkökulmasta on loppuunsaatettu 30 vaihdosprosessia tai sen
yritystä.
Pääosin yritykset ovat pieniä (1-3 henkeä) mikroyrityksiä, mutta
joukossa myös suurempia 30-40 henkeä työllistäviä. Toimialat
ovat kovin kirjavasti edustettuna, mutta kauppa, matkailu, rakentaminen ja palvelut ovat runsaimmin esillä.

Olemme aktiivisesti osallistuneet eri toimijoiden (mm. rahoittajat)
järjestämiin omistajanvaihdos-tilaisuuksiin. Osallistujamäärät
ovat vaihdelleet siten, että osin osallistujia on ollut 10-15 ja osin
tilaisuudet on jouduttu perumaan ilmoittautuneiden pienen
määrän takia. Nihkeä osallistuminen yleisiin tilaisuuksiin kuvastaa hyvin omistajan- ja sukupolvenvaihdosprosessien arkaluonteisuutta myyjäosapuolille.
Omistajanvaihdosklinikka-palvelu ei ole markkinoinnin jälkeen
virinnyt kovasti kysytyksi palveluksi. Sitä vastoin, asiakkaiden toiveesta, olemme aloittaneet ”talousklinikka”-palvelun pilotoinnin
lokakuussa. Kohderyhmänä tässä ovat joko omistajavaihdoksen kautta aloittaneet tai muutoin liiketoiminnan alkuvaiheessa
olevat yrittäjät. Tavoitteena on tukea yritysten alkutaivalta, jotta
yrittäjällä olisi helpompi tehdä omaa businesta tukevia päätöksiä. Klinikkapalveluita on tarkoitus kehittää jatkossa kattamaan
muitakin toimintoja kuin yrityksen talousasiat.

Omistajavaihdospalveluihin kuuluu myös sparrausohjelma Kainuun
Kasvupolku. Kasvun tielle haki 2015 keväällä 23 yritystä, joista tuomaristo valitsi 15 jatkoon. Kiitoratapäivien jälkeen valittiin kaksi yritystä
KasvuOpen -finaaliin Jyväskylään 21.-23.10.2015. Valtakunnallisessa
haussa jatkoon pääsi vielä kolme kajaanilaista yritystä. Tulosta voidaan
pitää erinomaisena Kainuun kokoiselle maakunnalle!

KasvuOpen 2015 finaalissa olleet
kajaanilaiset yritykset ovat:
Prometec Solutions Oy
CSE Entertainment Oy
Voicenger Oy
Recycling Energy Oy
Critical Force Entertainment Oy

Finaalissa kajaanilaiset menestyivät erinomaisesti. Prometec ja CSE
palkittiin Nordean Crowth -palkinnolla. Critical Force Entertainment
puhdisti sitten pöydän ja voitti Start Again -sarjan sekä valittiin sekä
Nordean että Team Finlandin Go Global -ohjelmiin.
Kainuun Kasvupolku 2016 valmistelut on myös jo aloitettu ja starttipäiväksi on sovittu 1.2.2016.

Hankkeen tulokset 2015
Kasvu ja kansainvälistyminen

• Neuvoteltu 166 yrityksen kanssa.
• Hankekokonaisuudessa 54 sidosryhmätapaamista.

Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
• Neuvoteltu noin 100 yrityksen kanssa.
• Toimenpiteissä 65 yritystä.

Tulevat toimenpiteet

Tuetaan jo aloitettuja omistajanvaihdosprosesseja ja pyritään
saattamaan uudet toimintansa aloittavat yrittäjät hankkeen mukana toimintansa kehittämisen ja kasvun tielle.
Haetaan aktiivisesti verkoston ja viestinnän kautta uusia yrityksiä
mukaan sekä varmistetaan, että 2015 vuoden aikana kontaktoidut ja omistajanvaihdokseen valmistautuvat yritykset saavat tarvitsemansa tuen aloittaessaan prosessin.
Kehitetään hankkeena klinikkapalveluja vastaamaan kaikkia
yritysten keskeisiä tarpeita, kuten esim. talous, myynti ja markkinointi.
Toteutetaan Kainuun Kasvunpolku 2016.

Kasvua Kainuuseen - Kasvu ja kansainvälistyminen,
omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
TOTEUTUSAIKA		
1.12.2014 – 30.11.2017
HENKILÖSTÖ		
Asko Suutari, hankekoordinaattori
			
(Mirja Fagerroos 1.4.2016 alkaen)
			Heikki Rusanen, hankekoordinaattori
			
Matti Luukkonen, hankejohtaja 50 %
			
Katri Roininen, palveluassistentti 50 %
RAHOITUS		
1 835 496 €
			EAKR 70 %
			
Yksityinen rahoitus 22 %
			
Kainuun Etu Oy 8 %
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Kasvua Kainuuseen
JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Hankkeen tausta
Hanke on osa laajempaa Kasvua Kainuuseen –hankekokonaisuutta. Koko hankekokonaisuuden toiminta liittyy kainuulaisten
yritysten kasvun ja kehittymisen edistämiseen. Tämän hankkeen
osalta toimenpiteet liittyvät erityisesti osaamisen kehittämiseen
ja työelämän laadun parantamiseen. Konkreettiset toimenpiteet
voivat olla esim. eri teemoihin liittyviä yleisiä valmennuksia ja
koulutuksia, yrityskohtaisia koulutuksia ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä yleisiä ja yrityskohtaisia palveluita ja toimenpiteitä.
Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin useita kilpailutuksia liittyen eri
palvelujen toteutukseen. Laajimmassa kilpailutuksessa oli kaikkiaan 9 eri osiota. Tarjouksien perusteella jokaiseen osa-alueeseen valittiin 1-4 palveluntuottajaa, joiden kanssa tehtiin puitesopimuksen koko hankekaudelle. Palveluita voidaan hankkia
ko. yrityksiltä Kasvua Kainuuseen –hankekokonaisuudessa mukana oleville asiakasyrityksille niiden tarpeiden mukaan.
Hankkeen alusta luotiin koko hankekokonaisuuden sisällä yhteinen toimintamalli. Kaiken kaikkiaan hankekokonaisuus lähti
hyvin nopeasti liikkeelle ja alusta asti näkyi myös se, että se tuli
todelliseen tarpeeseen. Yrityksiä tuli mukaan hyvin ilman mitään
suurempia markkinointitoimenpiteitä ja hankekokonaisuuden
sisällä yritykset ohjautuivat kunkin toimintaa tukeviin toimenpiteisiin.
Vuoden 2015 aikana järjestettiin kaikkiaan 29 koulutusta ja tapahtumaa. Osa näistä oli erilaisia teematapahtumia/-koulutuksia, osa
suoraan yksittäisten yritysten tarpeista nousseita yrityskohtaisia
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koulutuksia. Esimerkkejä suoraan yritysten tarpeista lähteneistä
toimista olivat mm. Kaupan murros –valmennussarja sekä Kasvuyrityksen sopimukset –koulutus. Näiden lisäksi hankkeen avulla
yrityksiä on osallistunut muiden järjestämiin, yritysten tarpeisiin
liittyviin koulutuksiin (esim. HHJ-koulutus, Lean Management
–koulutukset). Koulutusten teemat ovat olleet sellaisia, että ne
tukevat suoraan yritysten omia kasvusuunnitelmia. Teematapahtumia ovat olleet esim. aamukahvitilaisuudet, joissa on ollut
alustaja johonkin työhyvinvointiin liittyvässä teemassa ja sen jälkeen siihen liittyvää keskustelu.
Yleisissä koulutuksissa ja teematapahtumissa oli osallistujia
yleensä 10-50 hlöä, enimmillään 250 (Games Behind Business
– Business Behind Games). Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä muiden keskeisten kainuulaisten toimijoiden kanssa.
Yrityskohtaiset koulutukset ovat luonteeltaan olleet mm. sellaisia, joissa tiettyjen kehittämistoimenpiteiden tueksi on järjestetty näitä toimenpiteitä tukevaa koulutusta (esim. yhdelle yritykselle järjestetty yrityksen elintarviketurvallisuusjärjestelmän
käyttöönottokoulutus). Tai sitten kyseessä on ollut joku toisen
tahon toteuttama koulutus, jolla lisätään yrityksen osaamista ko.
teemassa.
Hankkeen tukena on Kainuun ELY-keskuksella käynnistynyt
rinnakkaishanke, jonka kautta voidaan järjestää Kasvua Kainuuseen –hanketta tukevia yhteishankintakoulutuksia. Ensimmäisenä koulutuksena käynnistettiin 5 kk kestävä Kaupallinen
tuottaja –rekrykoulutus. Koulutukseen lähti mukaan 9 kainuulaista kasvuhakuista yritystä. Koulutus tuki konkreettisesti Kasvua
Kainuuseen –hanketta. Yrityksistä 6 oli mukana Kasvua Kainuuseen –hankkeessa. Koulutuksessa jokaiseen yritykseen valittiin

haun kautta (yhteistyö TE-toimiston kanssa) 5 kk:n koulutukseen
henkilö, jonka tehtävänä on koulutuksen aikana kehittää yrityksen toimintaa. Tavoitteena on myös, että ko. henkilöt työllistyvät
näihin yrityksiin.
Työhyvinvoinnin ja työelämä laadun kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet ja tapahtumat ovat yksi osa hankkeen toimintaa.
Tavoitteena on yritysten työhyvinvoinnin kautta yritysten kasvun
ja tuottavuuden edistäminen. Eri tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että työhyvinvointiin panostaminen tuottaa enemmän
kuin mitä siitä aiheutuvat kustannukset yleensä ovat.
Hanke toimii osana Työelämä 2020 – Kainuun alueverkostoa.
Verkosto on osa valtakunnallista Työelämä 2020 –hanketta.
Kasvua Kainuuseen – ESR-hanke on yksi keskeisimpiä toimijoita
alueverkostossa. Verkoston tarkoitus on koordinoida työelämän
laadun kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä Kainuussa. Lisäksi
se järjestää yhdessä alueellisesti erilaisia valtakunnallisen hankkeen tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä.

Hankkeen tulokset 2015
• Koulutuksia / valmennuksia ja tapahtumia: 29 kpl.
• Osallistujia: 10-50 henkilöä / tapahtuma,
enimmillään 250 henkilöä.

Vuoden 2016 aikana
alkavia hankkeita
Boosteri – Polku yrittäjäksi

Tulevat toimenpiteet
Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Hanketta tullaan
jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Vuosien 2016-2017
aikana yksittäisten yritysten tarpeista lähtevät koulutukset korostuvat. Lisäksi yrityskohtaisia työhyvinvointia lisääviä toimenpiteitä tullaan toteuttamaan enemmän.

Kasvua Kainuuseen
- Johdon ja henkilöstön kehittäminen
TOTEUTUSAIKA
1.1.2015-31.12.2017
HENKILÖSTÖ
Projektipäällikkö Ari Kainulainen
Projektikoordinaattori Pia Haapalainen
Hankejohtaja Matti Luukkonen (50 %)
Palveluassistentti Katri Roininen (50 %)
RAHOITUS
982 623 €
ESR: 80%
Kuntarahoitus 18%
Kainuun Etu Oy 2%

TOTEUTUSAIKA
1.1.2016 – 31.12.2017
HENKILÖSTÖ
Projektipäällikkö Asko Suutari
Palveluassistentti Annukka Koskelo (50%)
RAHOITUS
356 645 €
EAKR 70 %
Kainuun Etu Oy 30 %
Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa uusien yritysten perustamista Kainuuseen, kannustetaan yrittäjyyteen, välitetään yritysten perustamiseen liittyvää tietoa potentiaalisille kohderyhmille sekä kehitetään yhteistyötä alueen
toimijoiden välillä uusien yritysten synnyttämiseksi. Hanke keskittyy yritysten perustamisvaiheeseen ja liittää sen
Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden oleelliseksi
osaksi mahdollistaen yritysten koko elinkaaren tukitoimet
”siemenestä – omistajanvaihdokseen”. Lisäksi yrittämisestä kiinnostuneille henkilöille esitellään mahdollisia
omistajanvaihdosvaiheessa olevia yrityksiä yhtenä yrittäjyyden vaihtoehtona, joten hanke lisää onnistuneiden omistajanvaihdosten määrää. Hankkeen tehtäviin
kuuluu tunnistaa mahdolliset kasvuyrittäjät jo perustamisvaiheessa. ”Polku yrittäjäksi” –hankkeessa syntyvät
yritykset siirtyvät aloitusvaiheen jälkeen luontevasti
kasvun, kansainvälistymisen ja valmennuksen toimenpiteisiin.
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Luonnonvarat ja niihin
perustuva teollisuus
Kainuun kaivosalan
aktivointi

Hanna Repo, Ritvaleena Leinonen
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Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen
Ismo Mäkeläinen

Vesienhallinta
kaivoksessa
Hanna Repo

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmisteluhanke
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Kainuun kaivosalan aktivointi
Tavoite

Kaivosalan aktivointihankkeen päätavoite on lisätä yritysten
näkyvyyttä, innovaatiokapasiteettia ja liikevaihtoa Suomessa
ja lähimarkkinoilla. Kaivosalan yrityskentän aktivoinnin kautta
yrityksiä autetaan kehittämään osaamista ja tuotteita kaivos- ja
muun teollisuuden vaatimuksia vastaaviksi sekä tuottamaan
teollisuudelle uusia palveluita. Hankkeessa toimitaan kolmen pääteeman puitteissa: Kainuun kaivososaamisen yhteen
kokoaminen ja vahvistaminen, tuotteistaminen ja pilotit sekä
Kaivososaava Kainuu - viestintä, näkyvyys ja vaikuttaminen.
Kaivosteollisuuden matalasuhdanteen aikana toimenpiteitä on
voitu joustavasti ohjata myös muuta teollisuutta palveleviksi
Suomessa ja lähimarkkinoilla.

Toiminta ja tulokset 2015

Hanke on kehittänyt yksittäisten, eri toimialoilla toimivien yritysten kaivoksille kohdentamaa tarjontaa, viestinyt sitä sisäisesti ja
ulkoisesti sekä tuottanut yrityksille ajankohtaistietoa toimialaan,
suurinvestointeihin sekä Ruotsin malmikenttien liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.
Vajaan vuoden varsinaisen toimintakauden aikana (1.3.31.12.2015) hankkeen toimesta on viestinnän ja näkyvyyden
osalta osallistuttu 11 yrityksen toimesta yhteisosastolle EuroMining –messuhin, toteutettu verkostoitumismatkat Kaivosseminaariin (4 henkilöä) ja Alihankintamessuille (8 henkilöä
verkostoyrityksistä + muita kainuulaisia yrityksiä) sekä osallistuttu FEM-konferenssiin omalla osastolla (5 yritystä), järjestetty
Fennovoima-kohdevierailu ja verkostoitumismatka (4 yritystä),
käyty yritysvierailulla Transtechilla (11 yritystä) sekä osallistuttu
EastWest -arena messuille Ruotsissa (10 yritystä).
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Verkostoyrityksille on laadittu tarveharkintaisesti yrityskortteja (FI, SVE, EN), joita on jaettu tiedotus- ja asiakastilaisuuksissa
niin yritysten toimesta kuin yrityksiä hankehenkilöstön toimesta
edustaen (erityisesti suurhankkeiden suuntaan printteinä ja sähköisesti). Lisäksi on avustettu yrityksiä omassa tiedottamisessa,
kirjoitettu verkostokohtaisia artikkeleita (Materia ja Yritysmaailma, Kainuun Sanomat) ja kirkastettu yritysten nettisivujen tekstiä.
Hankkeen toimesta on myös autettu yrityksiä työstämään kohdennettuja referenssitietoja ja laadittu yritystoiveiden pohjalta
erilaisia asiakas- ja kontaktointilistauksia myynnin tueksi.
Verkostoyritysten tiedot löytyvät vuoden päättyessä Titan2:n,
Fennovoiman, OPIC:n sekä LKAB:n toimittajaportaaleista.
Yritysverkottamisen konkreettisena tuloksena on syntynyt uutta
yhteistyötä ja tarjousketjuja alueiden välisesti.
Ruotsin toimintoihin liittyen on valmisteltu Pohjois-Ruotsin
toimintamallia sparrattu yritysten Ruotsi-valmiuksia, käyty
yhteistyön pohjustamiseksi päättäjävierailulla Kiirunassa ja Jällivaarassa, järjestetty avoin Arctic RoadShow 24.8. Kajaanissa,
käynnistetty hankeyrityksille Pohjois-Ruotsin tarjouspyyntöjen
kohdentamispalvelu, toteutettu verkostoitumis- ja markkinointimatka Pohjois-Ruotsiin (19. – 23.10.2015) yhteistyössä Kemin
Digipoliksen kanssa sekä vierailuja urakkakohteisiin.
Kaivosalan aktivointihankkeessa on myös ensimmäisen vuoden
aikana linkitetty yrityksiä investointimahdollisuuksiin, kasvuohjelmiin ja yhteistyöhön, jaettu toimiala- ja investointimahdollisuustietoja sekä toteutettu vesiosaamisen pohjakartoitus.
Esimerkkinä Kainuun kaivosalan aktivointi –hankkeen konkreettisista tuloksista vuoden 2015 loppuun mennessä on verkostoyrityksille välitetty 66 tarjouspyyntöä valtion kaivosyhtiö LKAB:n

ja julkisten hankintojen OPIC:n portaaleista, joista 26 metalliyrityksille, 15 sähkö- ja automaatioyrityksille, 10 maanrakennus ja
infrapalveluyrityksille sekä 8 suunnittelutoimistoille. Verkostoyrityksiä on avustettu tarjousten tekemisessä, kontaktoinnissa
ja käännöksissä. Toimintamallin rakentamisen ohessa yhdelle
kainuulaiselle pk-yritykselle on yhteistyössä kehitetty Ruotsin
konsulttipalvelutuote, joka on kainuulaisten yritysten käytössä
hankekauden jälkeen. Markkinointitoimenpiteiden kautta yritykset ovat kasvattaneet näkyvyyttään ja liikevaihtoaan. Verkostoyritykset on avustettu saamaan ELY-keskuksen tukemia laatu- ja ympäristöjärjestelmäkoulutuksia ISO9001 ja ISO14001, jotka ovat
edellytyksenä suurhankkeiden ja Ruotsin urakoiden tarjousten
tekemiseen.

Measurepolis-osatoteutus

Osatoteuttaja Measurepolis Development Oy on koordinoinut
mobiilin mittauskampanja pilotin ja valmistellut Osaamisen monistaminen –pilottia - Puunjalostuksessa käytetyn teknologian soveltaminen kaivosteollisuuteen.
Kainuun Etu ja Measurepolis ovat mukana GTK:n hallinnoimassa
Kaivosvesiverkostossa alueen kaivosvesiosaajien linkittämisessä kaivoksiin ja yhteistyöhön. Alueen vesiosaamista on esitelty
Terrafame Groupin vesienpuhdistuspilotin projektihenkilöstölle
uuden yhteistyön virittämiseksi sekä Measurepolis on ollut mukana Kaivosten vesivirrat raaka-ainelähteinä –selvityksessä, joka
on tulevaisuuden teema keskittyen alueen kaivoksiin ja kaivoshankkeisiin. Measurepolis on pyrkinyt varmistamaan kansainvälistä rahoitusta alueen yrityksille ottamalla osaa EIP Raw Material
Commitment –ehdotuksen valmisteluun. Osatoteuttaja on valmistellut kolmelle verkostoyritykselle t&k–hankkeiden suunnitelmaa ja rahoitusta.

Esimerkkejä hanketoteutuksesta 2016

Pohjois-Ruotsin tarjouspyyntöjen seuranta jatkuu ja pyrkimyksenä on tehdä laajempia tarjouksia. Hankkeen avustuksella on synnytetty konsortio Kiirunan ja Jällivaaran kaupunkien uudelleen rakentamiseen. Yksi verkostoyritys on
solminut kolme vuotisen puitesopimuksen Kiruna Tekniska
Verketin kanssa. Verkostoyrityksillä on yhteisosasto KonePaja2016, Pohjoinen Teollisuus ja FinnMateria –messuilla, lisäksi
toteutetaan match making –verkostoitumismatkoja useisiin
tapahtumiin Suomessa ja Ruotsissa.
Measurepolis jatkaa verkostoyritysten pilotticaseja. Drone
–sovelluksia viritetään vesistön ympäristöseurantaan sekä
infrasuunnitteluun ja kansalaismittauskampanjan tulokset
analysoidaan. Lisäksi yksi muulla toimialalla käytössä olevan
teknologian soveltamisen testaaminen kaivosteollisuudessa.
Muita ideoita olemassa, toteuttamistavasta keskustellaan. Yritysten t&k–aktivointi ja hankkeistus jatkuu.

Kainuun kaivosalan aktivointi
TOTEUTUSAIKA
HENKILÖSTÖ
		

1.2.2015 – 31.12.2017
Hanna Repo, projektipäällikkö
Ritvaleena Leinonen, koordinaattori

RAHOITUS
		
		
OSATOTEUTTAJA

750 000 €, EAKR 70 %,
yksityinen rahoitus 10 %,
Kainuun Etu Oy 20 %
Measurepolis Development Oy
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Rakennuskivituotannon
resurssitehokkuuden kehittäminen uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE

Hankkeen tausta
RARE on ylimaakunnallinen hanke, jossa hakijana sekä päätoteuttajana on GTK (Kuopion alueyksikkö, Pohjois-Savo) ja osatoteuttajina JOSEK Oy (Pohjois-Karjala, Joensuun seutukunta),
Kainuun Etu Oy (Kainuu), PIKES Oy (Pohjois-Karjala, Pielisen
Karjalan seutukunta), Oulunkaaren kuntayhtymä (Pohjois-Pohjanmaa). Kokonaiskustannukset hankkeelle ovat 990 000 €.
Vastuuviranomaisena toimii Pohjois-Savon liitto.
Kohderyhmänä ovat hankealueen rakennuskiveä louhivat ja
jalostavat yritykset tai alueelle siirtymässä olevat kivialan yritykset.

Hankeyrityksinä on mukana Kainuusta
•
•
•
•
•
•

Kiviherttua Oy, Sotkamo
Liuskemestarit & Co, Puolanka
OK Graniitti Oy, Ristijärvi
Tulikivi Oyj, Suomussalmi
Veikon Puuhakivi, Suomussalmi
Viipurin Investointikomppania Oy, Puolanka

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä Itä- ja Pohjois-Suomen kiinnostavuutta kivialan kasvun alueena, saada käynnistymään uutta ympäristön huomioivaa tuotantoa, lisätä työpaikkoja,
kehittää aluetaloutta ja parantaa hyvinvointia. Hanke käynnistyi
konkreettisesti 14.9.2016.

Hankesuunnitelman mukaiset keskeiset
toimenpiteet ja tulokset 2015

• Uusien varantojen etsintä hankealueen kunnissa geologisesti potentiaalisilla kallioperäalueilla.
• Alueella olevilla esiintymillä on vierailtu alustavasti. Mustankiven markkinat ovat hyvät, joten painopiste on uusien esiintymien etsinnässä ja niiden tarkemmassa analysoinnissa.
• Varantojen
käytön
tehostamisen
toimet
yrityksiä
kiinnostavilla esiintymillä.
• Suomussalmella olevasta Lapinlammen louhimosta ja sen
potentiaalista on käyty keskustelu maanomistajien, kunnan ja
yrittäjien välillä. Lapinlammen diabaasiesiintymä (musta kivi)
on osittain avattu ja kivi tunnettaan teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin. Kiven visuaaliset ominaisuudet ovat erinomaiset.
• Tuotannon parhaiden toimenpiteiden koostaminen
toimintamalliksi.
• Timanttivaijerisahauksen ja liuskekivien tuotantoprosessin osalta on vaihdettu tietoja yritysten kesken ja käyty läpi
toimivia prosesseja.
• Resurssitehokkaiden louhintatekniikoiden kehittämistyöt
siihen soveltuvilla tuotantokohteilla ja esiintymillä.
• Alustavaa ideointia on tehty eri toimijoiden kesken. Halukkuus on kokeilla mm. timanttivaijerisahausta mustilla kivillä.
• Ympäristösuojelun ja ympäristöselvitysten kehittäminen
sekä varantojen ennakoiva huomioiminen kaavoituksessa.
• Yleistä keskustelua on käyty eri tahojen kanssa. Tahtotilana
olisi saada palvelua yhden luukun periaatteella.

• Innovatiiviset jalostustekniikat, jossa huomioidaan tuote- ja
kustannustehokkuus (primäärikivi/sivukivi).
• Suomalaisten luonnonkivituotteiden kustannustehokkuuden
parantamista tarvitaan suhteessa viennistä tuleviin luonnonkivituotteisiin mm. katujen reunakivet. Reunakiviä tuodaan
nykyisin Suomeen pääosin Kiinasta n. 6 000 000 €:n edestä.
• Sivukiven tuotekehitys ja konseptointi tuotesuunnittelun ja
tuotevalmistuksen osalta.
• Kainuussa syntyy sivukiveä merkittävästi graniitin, liuskeiden
sekä vuolukiven jalostuksessa. Ideointia on tehty sivukiven
käytännön sovelluksista sekä sivukiven jatkojalostuksesta
louhimoiden lähellä.
• Projektin ja sen tulosten markkinointi, vähähiilinen luonnonkivi
–teema ja muut kiven tunnettuutta ja käyttöä aktivoivat toimet.
• 30 verkostotapaamista. Tapaamisissa on keskusteltu nykytilanteesta, kehittämispotentiaaleista sekä haettu käytännön
ratkaisuja.
• Hankintaoppaan luonnos kirjoituksen osalta on valmis. Taustaselvityksenä analysoitiin 15 eri kotimaista ja ulkomaista
julkaisua. Aiheeseen liittyvän hankintakoulutuksen järjesti
PTC-Services Oy:ssä.
• Pohjois–Ruotsin rakennusprojekteihin tutustuttiin ja vietiin
informaatiota paikallisesta luonnonkivestä ja sen käyttömahdollisuuksista.
• Kainuun Uusi Sairaala -hankkeelle kerrottiin Kainuulaisen
luonnonkiven käyttömahdollisuuksista ja sen soveltuvuudesta
kohteeseen.
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• Aikaisemman projektin aikana toteutettu Kajaanin Kauppakadun uudistaminen paikallisella luonnonkivellä on hyvä esimerkki onnistuneesta julkisesta hankinnasta. Kauppakadun
tyyppiset ratkaisut lisäävät luonnonkiven tunnettuutta laajalti
kävijöiden keskuudessa ja median kautta se on saavuttanut
tunnettuutta myös valtakunnallisesti. Kuva alla.

Hankesuunnitelman mukaiset keskeiset
toimenpiteet 2016
• Uusien varantojen etsintä hankealueen kunnissa geologisesti
potentiaalisilla kallioperäalueilla.
• Mustien kivien etsimiseksi aloitetaan tutkimustyöt kentällä
useissa kohteissa.
• Tavoitteena on käynnistää koelouhintaa Nuummiittiesiintymällä Paltamossa ja valmistaa suunnittelijan muotoilemia
koru- ja terveyskivien prototyyppejä. Valmistettujen koru- ja
terveyskivituotteiden kautta voidaan käynnistää markkinointiselvitystä ja tuotteiden lanseerausta liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.
• Varantojen käytön tehostamisen toimet yrityksiä kiinnostavilla esiintymillä.
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• Kiinnostavimmilla alueilla tehdään koelouhintaa ja irrotetaan
kiveä jatkojalostusta varten sekä testataan niiden soveltuvuutta tuotteisiin ja tuotantoon.
• Tuotannon parhaiden toimenpiteiden koostaminen toimintamalliksi.
• Alueiden kesken mm. Kainuun Etu/Josek/Pikes vaihdetaan
tietoja ja haetaan parhaita toimintamalleja sekä etsitään synergioita. Tutustutaan kivenjalostajiin ulkomailla ja tuodaan
sieltä tietoa Suomalaiselle luonnonkiviteollisuudelle.
• Resurssitehokkaiden louhintatekniikoiden kehittämistyöt siihen soveltuvilla tuotantokohteilla ja esiintymillä.
• Käydään tutustumassa ulkomailla luonnonkiven louhintatekniikoihin ja timanttivaijerisahaukseen. Testataan timanttivaijesahausta eri luonnonkivillä ja haetaan tehokkaimmat
toimintamallit.
• Ympäristösuojelun ja ympäristöselvitysten kehittäminen
sekä varantojen ennakoiva huomioiminen kaavoituksessa.
• Pidetään kuntien edustajat sekä muut verkostot tietoisena
meneillään olevista hankkeista ja hankeaihioista, jotta niiden mahdollinen käyttöönotto voidaan huomioida alueiden
käyttösuunnitelmissa.
• Innovatiiviset jalostustekniikat, jossa huomioidaan tuote- ja
kustannustehokkuus (primäärikivi/sivukivi).
• Haetaan käytännön sovelluksia kivien pintaamisvaihtoehdoille, liuskeiden kalibroinnille sekä lohkokivien valmistukselle.
• Sivukiven tuotekehitys ja konseptointi tuotesuunnittelun ja
tuotevalmistuksen osalta.
• Keskitytään liuskeiden, graniitin ja vihreän kiven tuotannossa
syntyvän sivukiven käytännön sovellusten hakemiseen sekä
jalostusasteen nostamiseen.
• Sivukiven käytännön ratkaisujen hakemisessa tehdään yhteistyötä luonnonkiviyrittäjien lisäksi muotoilua opettavien
yliopistojen sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.
• Workshoppien kautta haetaan käytännön ratkaisuja mm.
sivu- ja primäärikiven käytännön sovelluksille sekä ratkaistaan niitä haasteita mitä eri toimijat ovat nostaneet esille
luonnonkiven toimitusprosessista.
• Projektin ja sen tulosten markkinointi, vähähiilinen luon-
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nonkivi -teema ja muut kiven tunnettuutta ja käyttöä
aktivoivat toimet.
Hankintaopas valmistuu syksyyn mennessä.
Hankintaoppaan sisältöä esitellään eri verkostoille mm. arkkitehdit, kuntien päättäjät, urakoitsijat, oppilaitokset jne. Hankintaopas annetaan työkaluksi eri kohderyhmille ohjaamaan
julkisia hankintoja enemmän Suomalaisen luonnonkiven
käyttöön.
Järjestetään erilaisia roadshow-tapahtumia ja yleisötilaisuuksia, joissa luonnonkivi tuodaan lähelle käyttäjää ja sitä kautta
lisätään sen tunnettuutta.
Ollaan mukana kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävässä SLUSH-tapahtumassa tuomassa esille Kainuulaista/Suomalaista luonnonkiveä sekä lisätään tunnettuutta monin eri
tavoin tapahtumassa.
Median kanssa tehdään säännöllisesti yhteistyötä kertomalla hankkeen konkreettisista tuloksista ja sen vaikutuksista
paikallisten luonnonkiviyritysten toimintaan ja kehitykseen.
Markkinointiviestinnässä tavoitteena on lisätä luonnonkiven
tietoisuuttaa laajalti eri kohderyhmissä.
Paikallisten toimijoiden ja luonnonkiviyritysten kanssa luodaan toimintamalli, jolla varmistetaan paikallisen kiven saatavuus kuluttajille selkeän toimitusprosessin kautta.
Ollaan mukana järjestämässä kivikoulutusta korukivipuolelle.
RARE-hankkeesta tehdään esite, jonka avulla luonnonkiveä
voidaan markkinoida eri tilaisuuksissa.

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen – uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja
kilpailukykyinen jalostus, RARE
TOTEUTUSAIKA		
1.6.2015 – 31.5.2018
HENKILÖSTÖ		
Ismo Mäkeläinen, projektipäällikkö
RAHOITUS		 250 000 €
			EAKR 70 %
			
Kainuun Etu Oy 30%

Vesienhallinta Kaivoksessa
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on ollut suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuus, jossa ensimmäistä kertaa Suomessa käsitellään
kaivostoiminnan vesien hallintaa kokonaisuutena. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on ollut tukea vesienhallinnan osaamisen kehittymistä ja vaikuttaa kaivosten toimintojen kehittymisen
kautta ympäristöön. Hankkeessa on ollut tärkeää luoda osaamista tukeva verkosto, jolla on vesienhallintaan liittyvää osaamista.
Koulutuspilotti kohdennettiin kaivosten vesienhallinnan teknisten ratkaisujen kanssa työskenteleville henkilöille, viranomaisille sekä sidosryhmille. Koulutus toteutettiin vuoden 2015 aikana viitenä lähijaksona: 1) Orientaatio – käytännön järjestelyt ja
johdanto koulutuksen aihepiireihin, 2) Kaivosalueen vedet ja
paikallisolosuhteet: Säätietojen kerääminen ja käyttö kaivoksen
vesitaseen hallinnassa, 3) Kaivoksen malmiesiintymän laadun,
rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden vaikutus vesienhallintaan,
4) Kaivosalueen vesiliuosten laatujen tunnistaminen, mittaaminen ja erotteluperiaatteet, ja 5) Prosessin ja kaivosalueen vesitase ja sen mallinnus. Koulutuspilotin jälkeen koulutuksesta
jalostettiin osallistujapalautteen pohjalta koulutuskokonaisuus,
jota tarjotaan jatkossa kohderyhmälle osana Aikopan normaalia
täydennyskoulutustarjontaa.

Vesienhallinta Kaivoksessa
TOTEUTUSAIKA
17.11.2014 – 30.4.2016
HENKILÖSTÖ
Hanna Repo, Kainuun Edun osatoteutuksen
henkilöresurssi
			
RAHOITUS
10 005 €
ESR 80 %
Kainuun Etu Oy 20 %
PÄÄTOTEUTTAJA
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Kainuun Etu Oy on toiminut hankkeessa osatoteuttajana, jonka
pääroolina oli koulutuspilotin ennakkomarkkinointiin osallistuminen sekä tulosten viestiminen toimialan tilaisuuksien yhteydessä.
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Metsäbio

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmisteluhanke

Hankkeen tavoite
Hankkeen tavoitteena on laatia Kainuuseen metsäbiotalouden
ja uusiutuvan energian kasvuohjelma. Ohjelma laaditaan prosessina, jossa mukana ovat keskeiset toimijat, kuten kehittäjä-organisaatiot, rahoittajatahot sekä yritykset. Hankkeessa on
yhdistetty kolmen metsäbiotalouden teeman edistämistoimet:
metsä-ekosysteemipalvelut, biomassan tuotanto, mekaanisen ja
kemiallisen jalostuksen liiketoiminta ja uusiutuva energia. Kasvuohjelman työstäminen suoritetaan prosessina, jossa tunnistetaan ja ideoidaan keskeiset metsäbiotalouden tavoitteet ja kehittämiskohteet, joilla voidaan luoda kannattavaa liiketoimintaa
ja näin työpaikkoja metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian
alueelle Kainuuseen. Uusiutuvan energian osalta toimintakenttä käsittää soveltuvin osin myös energiantuotantoon soveltuvat
biohajoavat materiaalit, aurinko- ja tuulienergian sekä erillisillä
lämpöpumpuilla tuotetun energian.

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian
kasvuohjelman valmisteluhanke ”MetsäBio”
TOTEUTUSAIKA		
2.11.2015 – 30.9.2016
RAHOITUS		 81 360,00 €
			Manner-Suomen
			Maaseuturahasto 100%
RAHOITUKSEN JAKAUMA Kainuun Etu Oy: 39 200 €
			
Suomen Metsäkeskus 12 400 €
			
Kajaanin Yliopistokeskus: 29 760 €
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Vuoden 2016 aikana
alkavia hankkeita
Puolangan Biokeskus
TOTEUTUSAIKA
1.3.2016 – 31.8.2018
HENKILÖSTÖ
Sauli Jäntti, projektipäällikkö
RAHOITUS
283 633 €
EAKR 70 %
Muu kuntien rahoitus 10%
Yksityinen rahoitus 17,2%
Kainuun Etu Oy 2,8 %
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa ja synnyttää biojalostustoimintaan keskittyviä investointeja
Puolangan kuntaan kaavoitettavalle biokeskuksen toiminta-alueelle. Projektissa tunnistetaan eri toimintojen
(investoinnit/yritykset) synergiahyödyt ja ne huomioidaan
aluesuunnittelusta lähtien. Synergiahyödyillä voidaan parantaa eri toimijoiden tuotantovarmuutta sekä kilpailukykyä. Biokeskus–hankkeen tuloksia on hyödynnettävissä
myös muualla Kainuun alueella. Biokeskuksen myötä on
tavoite saada aikaan investointeja ja työpaikkoja sekä luoda paikallista kannattavaa jalostustoimintaa biotuotteiden
ympärille. Bioraaka-aineiden jalostusasteen nostaminen
paikallisesti mahdollistaa aluetalouden vahvistumista.
Toteuttavilla investoinneilla on tavoite tukea paikallista
maa- ja metsätaloutta ja aikaansaada uutta tulovirtaa
alueelle.
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Komission
suorarahoitteiset hankkeet
Kansainväliset
hankkeet
Ninetta Chaniotou
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Käynnissä

Haetaan
13.5.2016 mennessä

Arvioitavana

Horisontti 2020: IBG

Interreg Europe: 2ndRC

Horisontti 2020: VIP

Itämeren alue, Interreg V B:
Baltic TRAM

Interreg Europe: ESIP

Innovaatiopalveluiden kehittäminen.

Pk-yritysten yhdistäminen edistyksellisiin tutkimuspalveluihin ja
avoimen tiedon hallintaan.

Interreg Europe: Bridges

Biotaloussektorin innovaatiopohjaiset investoinnit.

Interreg Europe: Skills+
Maaseutuyritysten digitalisaatio.
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Kaivosjätteen toissijaiseten raaka-aineiden valorisaatio.

Ekosysteemipalveluiden valorisaatio.

Interreg Europe: ecoRIS3

Sähköinen terveydenhuolto ja avoin innovointi,
mahdollisuus sovelluskehittäjille.

Interreg Europe: STOB-alueet
Yritysten sukupolvenvaihdoksen hyödyntäminen
yritysinnovaatioiden lisäämisessä.

Klusterin kansainvälistyminen ja välittäjät.
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Kainuun Etu Oy
PL 10
Seminaarinkatu 2, Intelli
87100 Kajaani
www.kainuunetu.fi
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