
KINNULAN KUNTA        

 

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISRAHASTON SÄÄNTÖ 

 

1§ Rahaston tarkoitus 

Rahaston tarkoituksena on edistää Kinnulan kunnan elinkeinoelämän kehitystä, uusien yritysten ja 

pysyvien työpaikkojen syntymistä sekä yritystoiminnan monipuolistamista. 

 

2§ Rahaston pääoma 

Rahaston pääoma on 1,4 milj. euroa (1 400 000). Valtuusto päättää rahaston pääoman 

euromääräisen tason muuttamisesta. Rahaston pääoma elää vuosittain tilinpäätöksessä 

todennetun nettokäytön mukaan. 

 

3§ Rahaston varojen käyttö 

1. Rahaston pääoma voidaan käyttää tilikauden aikana enintään peruspääoman määrä 

elinkeinojen kehittämistä ja työllisyyttä tukeviin hankkeisiin, jotka edistävät kunnan 

elinkeinoelämän kehitystä ja yritystoiminnan toiminta edellytyksiä ja uusien yritysten 

perustamista. 

 

2. Käyttökohteet 

2.1. Innovaatiosijoitus 

Rahaston varoista voidaan tehdä max. 30000 euron sijoitus hankkeeseen, jossa uutta 

ideaa ryhdytään kaupallistamaan. Innovaatiolle haetaan esim. patenttia ja/tai tehdään 

alkuvaiheen selvityksiä ja laskemia. 

Yrittäjän kanssa tehdään sopimus, jonka perusteella hän maksaa saamansa tuen 

takaisin. 

2.2. Muu sijoitustoiminta 

2.2.1. Alku-tai kasvuvaiheen yrityksen pääomasijoitus  

Sijoitus suunnataan ensisijaisesti kohdan 2.1. yrityksiin. Kunta panostaa 

yritykseen pääomasijoituksena enintään 50 000 euroa, kuitenkin niin, että 

osakkuus on aina alle 50%. Kunta irrottautuu yrityksestä viiden vuoden 

kuluessa, eikä osakkaana olleessaan sitoudu olemaan operatiivisessa 

yritystoiminnassa mukana. Sijoitetun rahan tuotto sidotaan arvonnousuun, sekä 

riskiin, mutta on käytännössä 0-2% 

2.2.2. Vähemmistö-osakkuus kiinteistöyhtiössä 

Rahaston pääomaa voidaan käyttää siten, että kunta ryhtyy vähemmistö-

osakkaaksi kiinteistöyhtiöön, jonka toiminta edistää Kinnulan elinkeinoelämää,. 



Kiinteistöyhtiöstä irrottaudutaan viiden vuoden kuluessa ja sijoituksen tuotto on 

0-2% 

 

3. Kinnulan elinkeinoelämän kehittämisrahastosta rahoitusta saavan yrityksen/yhdistyksen 

kotipaikka on oltava Kinnula ja hankkeella tulee olla työllistävä vaikutus. 

 

4. Witas Oy tai muu asiantuntijataho tekee hakijan kanssa hakemuksenliitteeksi kattavan 

selvityksen hankkeesta. Selvitykseen tulee sisältyä mm. hankkeen kuvaus, 

liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat. 

Lisäksi Witas Oy ja/tai muu asiantuntijataho antaa oman lausuntonsa hankkeen 

menestymisen todennäköisyydestä (lausunto useammalta asiantuntijalta tarvittaessa). 

 

5. Rahoituspäätöksiin liittyvät sopimusehdot valmistelee ja hyväksyy elinkeinolautakunta.  

 
 

4§ Rahastoa koskeva päätöksenteko ja julkisuus 

Kehittämisrahaston varoihin liittyvät tämän säännön mukaiset rahoituspäätökset tekee 

elinkeinolautakunta. 

Yhdistelmä vuoden aikana myönnetyistä tuista ja rahaston pääoman muutoksista on 

tilinpäätöskertomuksessa. 

 

5§ Rahaston varojen hoito 

Rahaston varat ovat kunnan yleisissä rahavaroissa. Rahaston varoja hoitaa kunnan 

keskustoimiston talousvastuualue. 

 

 

Kvalt 22.9.2020 § 35 (viimeisin muutos) 


