




























     
   Kokouspäivämäärä  Pykälä Sivu  

      Liitetään pöytäkirjaan
  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
 
 
 
 
 

Kieltojen 
perusteet 

Hallintolain käyttölain /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                             
                                                                                   

                                         Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
                                         Postiosoite: PL 189, 90101 OULU, Faksi: 029 564 2841, Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

 
 

 
 

 
 

 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                                                        Valitusaika 
                                                                                                                            30 päivää 
 
 
 
 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                                     Valitusaika                           
                                                                                                                                päivää 
 
 
 
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                   Pykälät                Valitusaika 
                                                                                                                               päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitusviranomainen  
ja valitusaika 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 



  
    

      Liitetään pöytäkirjaan
  

 
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valtakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja 
postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirja on jätettävä 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                     Pykälät 
 
 
 
 
 

Lisätietoja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
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1. HAKIJAN PERUSTIEDOT 
Itä-Lapin kuntayhtymä 

1. HAKIJAN DE MINIMUS –TUET 

2. HAKIJAN TOIMINNAN TIEDOT 

3. HAKIJAORGANISAATION KOKO JA OMISTUSSUHTEET 

 
2. HANKKEEN PERUSTIEDOT 
 

1. Toteutuskunta 
Salla, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio ja Savukoski 

2. Hankkeen julkinen nimi 
Yrittäjien Itä-Lappi 

3. Toteuttamisaikataulu 
1.9.2020 – 30.8.2022 

4. Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 
Tehdään kaikille Itä-Lapin kunnille yhdenmukainen yritysten palveluprosessi. Palveluprosessi tehdään 
yhdessä kuntien, yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Palveluprosessi tulee olla helposti 
ymmärrettävä, visuaalisesti selkeä ja jossa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä.  
Lisäksi päätavoitteena on löytää ja etsiä uusia liiketoimintapotentiaaleja koko Itä-lapin alueelta. 
Potentiaaliset mahdollisuudet työstetään alustaviksi liiketoimintakonsepteiksi joihin on helpompi 
joko paikallisilla tai muualta tulevilla yrityksillä ja/tai yritysryhmillä tarttua.  
 
Hankkeen tuloksena Itä-Lapin kuntien yrityspalveluiden palveluprosessit yhdenmukaistuvat ja niiden 
laatu paranee. Sähköisten palveluiden taso lisääntyy ja paranee. Yrityspalveluille laaditaan kriisi 
ohjeistus. 

5. Hankkeen nimi englannin kielellä 
Entrepreneurs in Eastern Lapland 

6. Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 
A uniform business service process will be made for all municipalities in Eastern Lapland. The service 
process is done together with municipalities, entrepreneurs and experts. The service process must be 
easy to understand, visually clear and utilizing electronic systems. 
In addition, the main goal is to find and seek new business potentials throughout the Eastern Lapland 
region. Potential opportunities are processed into preliminary business concepts that are easier for 
either local or non-local companies and / or groups of companies to seize. 
 
As a result of the project, the service processes of business services in the municipalities of Eastern 
Lapland will be harmonized and their quality will improve. The level of electronic services is increasing 
and improving. Crisis guidelines will be prepared for business services. 
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3. HANKESUUNNITELMA 
 

1. Taustaa ja tarve 
Itä-lapin seutukunta on pitkään kamppaillut muuttotappion ja supistuvan yritystoiminnan kanssa. 
Alueella on muutamia kasvavia ja elinvoimaisia toimialoja jotka pohjautuvat pääosin alueen 
rikkaaseen luontoon ja/ai luonnon raaka-aineisiin kuten matkailu ja metsäteollisuus. Näiden ohella 
alueella toimii monipuolista alkutuotantoa, teollisuutta ja erilaista palvelutuotantoa niin asukkaille 
kuin yrityksillekin. Kuitenkin kunnissa toimivat yritykset ovat pitkään eläneet ikään kuin supistuvassa 
kuplassa. Ostovoima ja aluetalous ovat ympäriltä pienentyneet koko ajan voimakkaasti. Vain ne 
yritykset, jotka ovat osannet ja voineet kehittyä ja kansainvälistyä, ovat pärjänneet muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Ilmaston muutos ja vihreiden arvojen nouseminen keskeisiksi 
menestystekijöiksi on myös osaltaan asettanut haastetta alueen yrityksille. Alueen yritysten koko on 
myös pääosin pieni ja se yhdessä toimintaympäristön pienenemisen kanssa luo haastetta 
kerrakseen. Tämän hankkeen avulla etsimme keinoja yrityksille laajentaa toimialuettaan, lisätä 
merkittävästi yhteistyötä muiden yritysten kanssa sekä löytää täysin uusia liiketoimin tapoja ja jopa 
liiketoimintoja. Keskeistä on pyrkiä mukaan suurempiin arvoketjuihin ja siten kasvattaa omaa 
mahdollisuutta kasvaa, kehittyä ja selviytyä. 
Heti Hankkeen alussa kutsutaan hankkeen päätyöryhmä koolle joka käy läpi hankesuunnitelman ja 
aikatauluttaa suunnitelman toteutuksen kunnittain ja päätehtävittäin. 

2. Hankkeen tavoitteet 
1. Itä-Lapin kuntien yritysneuvonta yhdenmukaistuu, selkiytyy ja monipuolistuu 
2. Yritysjärjestöjen rooli kehittyy ja kirkastuu osana prosessia 
3. Kuntien välinen yhteistyö tehostuu yritysneuvonnassa ja kehittämistoiminnassa 
4. Elinkeinoneuvonnan sähköiset työkalut yhdenmukaistuvat ja paranevat alueella. 

Kustannustehokkuus paranee. Aloitetaan säännölliset ala ja teemakohtaiset yritystapaamiset 
verkossa. 

5. Palveluprosessit kehittyvät ja selkiytyvät. Prosessit muotoillaan helposti ymmärrettäviksi ja 
tehokkaiksi. 

6. Yhteistyö muita palveluita tarjoaviin organisaatioihin paranee. 
7. Yrityspalveluille laaditaan yhteiset kriisiajan ohjeistukset ja toimintaprosessit 
8. Yrittäjien välinen yhteistyö paranee kuntarajojen ulkopuolellakin. Yrittäjiä kannustetaan ja 

opastetaan jolloin saadaan luotua yhteisiä arvoketjuja ja liiketoimintoja. 
9. Yrittäjät muodostavat yhteisiä arvoketjuja ja liiketoimintoja 
10. Alueelta löydetään ja tuotetaan liiketoimintapotentiaaleja joita tarjotaan alueen yrityksille 

ja/tai alueelle tuleville yrityksille. 
11. Kunnat ja yritykset laativat yhteisen elinvoimakampanjan.  
12. Kaikista hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista laaditaan visuaalisesti yksinkertaisia ja 

luettavia prosesseja, infograaffeja ja videoita.  
13. Alueelle syntyy uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä 

 
 

3. Hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada 
aikaan? 
 Osaamisen jakamista kuntien välillä 

 Yhdenmukainen palvelutaso koko alueella 

 Yhteiset sähköiset palvelut, (VN-714/2020)  

 Kriisin aikaisen toiminnan ohjeistus koko alueelle 

 Alueen yritysten valmius yhteistyöhön ja osallistumiseen erilaisiin arvoketjuihin paranee 
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 Yritysten kansainvälistymisvalmiudet paranevat 

4. Miten hanke vaikuttaa pk-yritysten käynnistämiseen, kasvuun tai kehittämiseen 
 Yritysten neuvontapalvelut paranevat  

 Yritysten kehittämisen ja kasvun tueksi järjestetään uudenlaisia työryhmiä  

 Löydetään ja etsitään uusi liiketoimintamahdollisuuksia alueelta 

 Yritysten välisen yhteistyö kehittyy ja siihen löytyy uusia toimintatapoja ja malleja 

 Yritysten väliset arvoketjut ja yhteistarjousmallit kehittyvät 

 Yhteishenki kasvaa alueella yhteisen vetovoimakampanjan suunnittelun myötä 

 

5. Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 
Hankkeen toteuttamisesta vastaa projektipäällikkö ja kokoaikainen projektisihteeri. Lisäksi hankkeen 
toimenpiteiden tekemisestä vastaa Itä-lapin kuntayhtymän elinkeinotiimi vahvistettuna 
yrittäjäjärjestön edustajilla ja ostopalveluasiantuntijoilla (”päätyöryhmä”). Elinkeinotiimi koostuu 
kuntien kehitysyhtiöiden ja elinkeinopalveluiden henkilöistä. Tarkoituksena on että 
elinkeinopalveluiden henkilöstöä osallistuu hankkeen eri toimenpiteisiin ostopalvelusopimuksen 
kautta. Kuntien henkilöstö vastaa oman kunnan alueella pidetyistä yritystilaisuuksista, työryhmistä ja 
niiden järjestelyistä (sis. tilavuokrat), toteutuksesta, jälkitöistä ja markkinoinnista. Lisäksi henkilöt 
osallistuvat ”päätyöryhmän” työskentelyyn. Hankkeen työpanos koostuu pidettävistä 
yritystilaisuuksista, niiden valmistelusta, viestinnästä, ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä 
suorasta yritysten kontaktoinnista, neuvonnasta sekä raportoinnista.  Hanke toteuttaa toimenpiteitä 
vuoron perään eri kunnissa suhteessa. Lisäksi hankkeen aikana pidetään yhteisiä tilaisuuksia ja 
työryhmiä ja kaksi seminaaria; Seudullinen yritysseminaari uusista yritysmahdollisuuksista sekä 
loppuseminaari. 

 
Yrityksien kehittäminen ja investointien toimintakonseptien laatiminen (työpaketti 1).  
Itä-Lapin alueelle tarvitaan yhteneväinen tapa ja toimintamalli yrityspalveluihin jotta pystytään 
tarjoamaan kaikille yhdenvertainen palvelu kunnasta riippumatta. Tämä lisää myös kuntien ja koko 
alueen yhteistä veto- ja pitovoimaa. Palveluprosessien yhtenäistämisellä mahdollistetaan myös 
tiiviimpi yhteismarkkinointi koko alueella.  
Tietotaidon ja tiedon aito vaihtaminen kuntien elinkeinotoimijoiden kesken on erityisesti yritysten 
etu. Näin elinkeinotoimissa voidaan hyödyntää eri neuvojilla ja organisaatiolla olevaa 
erityisosaamista ja valmiuksia osana yritysneuvonta prosessia. Huomiota kiinnitetään myös 
alkutuotannon ja ns. perinteisen yritystoiminnan neuvonnan rajapintaan jossa monesti on ollut 
epäselvyyttä. Tämä kasvattaa myös osaltaan merkittävästi alueen vetovoimaisuutta yritysten 
kotipaikkana ja antaa luotettavamman kuvan alueen yritysneuvonnasta.  
Osana uutta palveluprosessia ja mallia selvitetään ainakin seuraavia asioita.  

 Kilpailutetaan ostopalveluna toteutettavan palveluprosessien sparraus ja 
rakentaminen 

 Perustetaan työryhmä joka työstää yhdessä ostopalvelutuottajan kanssa 
palveluprosessien kuvaukset ja työkortit. 

 Kunnat varaavat osana kunnista ostettavaa ostopalvelupakettia tarvittavat tilat ja 
välineet hankehenkilökunnalle sekä erilaisille työryhmille. 

 Osana prosessia selvitetään Itä-Lapin yrittäjäyhdistysten yhteistyön, toiminnan 
kehittämistä ja toimintamallin kirkastamista. Yrittäjäyhdistysten oman toiminnan 
uudelleen suuntaamista ja siten liittyminen enemmän osaksi kuntien 
elinkeinoneuvontaa. Yrittäjäyhdistykset ovat hankkeen työryhmissä keskeisesti 
yhteistyökumppaneina. Mallia voidaan ottaa matkailuyhdistyksiltä, joissa 
yhdistyksen toiminta keskittyy konkreettisiin yhteisiin yritysten asioihin ja niiden 
edistämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi etsitään hyvä Benchmarking kohde ja 
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tutustutaan sen toimintaan ja tuloksiin. 

 Osana neuvontapalveluiden yhtenäistämistä selvitetään yrityspalveluprosesseissa 
(asiakas- ja neuvonta) käytettävien järjestelmien yhtenäistämistä ja käyttöönottoa 
koko alueella. (VN-714/2020) 

 Laaditaan yhteinen kriisiaikojen yritysneuvontaohjeistus ja toimintamalli koko Itä-
Lapin alueelle 

 Yhtenä osana palveluprosesseihin liitetään julkisen yrityspalveluverkoston palvelut ja 
tuotteet (ELY-keskus, Busines Finland, Finvera, Yrittäjäjärjestöt, Te-palvelut jne.) 

 Työpaketissa rakennetaan yhteinen palveluprosessien kuvaus ja viedään ne kuntien 
elinkeinopalveluiden sivuille visuaalisesti yhdenmukaisesi toteutettuna 

 Yhtenäinen palveluprosessi on osa uutta SYP toimintaa Itä-Lapissa. 
 

 
 

Business In ja Kasvu (työpaketti 2).  
Tässä työpaketissa perusideana on selvittää ja laatia itä-lapin yritysmahdollisuuksista alustavia 
liiketoimintakonsepteja / mahdollisuuksia. Tarkoituksena on erityisesti etsiä ja löytää uudenlaisia 
liiketoiminnan malleja joissa yrittäjien välisillä ansaintaketjuilla pyritään luomaan uutta 
liiketoimintaa. Liiketoimintapotentiaalit voivat olla olemassa olevia tai sitten työryhmissä löydettyä 
uusia mahdollisuuksia alueelle. Toimintamallina käytetään työpaja ja asiantuntityön yhdistelmää. 

 Perustetaan työryhmiä (voi olla useita jopa per kunta) jotka kokoavat alueellisia 
potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia. Työryhmiin otetaan mukaan yrittäjiä yrittäjä- ja 
matkailuyhdistyksistä sekä niiden ulkopuolelta. 

o Kuntien elinkeinotoimet vastaavat ostopalveluna työryhmien suunnittelusta, 
markkinoinnista ja toteutuksesta. Hankehenkilöt toimivat tukena. 

o Kunnat varaavat osana kunnista ostettavaa ostopalvelupakettia tarvittavat tilat ja 
välineet hankehenkilökunnalle sekä erilaisille työryhmille. 

 Perustetaan ”päätyöryhmä” joka kokoaa ehdotukset ja työstää ne jatkokehittämisen 
pohjaksi. Mukana tässä työssä on myös asiantuntijaksi valittu konsulttiyritys. 

 Kilpailutetaan ostopalveluna toteuttavan liiketoimintakonseptien työstäminen ja 
markkinointimateriaalien sekä suunnitelman tekeminen. Työtä ohjaa tiiviisti työryhmä. 

 Liiketoimintakonsepteissa tunnistetaan ja painotetaan nykyiset vaatimukset vähähiilisyyttä 
edistäviin palveluihin, tuotteisiin ja tuotantoihin. 

o Caseihin etsitään tätä tavoitetta tukevia ratkaisumalleja ja teknisiä toteutustapoja 

 Laaditaan liiketoimintakonseptin laadinnasta malli, jolla tulevaisuudessa on helpompi lähteä 
työstämään uusia Caseja.  

o Liiketoimintasuunnitelma -> konsepti / mallinnus kirjoitetaan auki.  
o Runko, jonka pohjalta Caseja on helpompi lähteä viemään eteenpäin.  
o Mikä ansaintalogiikka, mikä businessmalli, kansainvälistymisen malli ym.  
o Liiketoimintamahdollisuuksista rakennetaan helposti ymmärrettäviä, yhdenmukaisia 

ja visuaalisesti hyvin tuotettuja paketteja.  
o Järjestetään tältä pohjalta yritystilaisuuksia (pääpaino paikallisilla) joissa esiin 

nousseita Casejä puretaan auki ja yritetään löytää yrityksistä kiinnostuneita niiden 
toteuttamiseen. Tässä on hyvä mahdollisuus yrityksille laajentaa omaa liiketoimintaa 
ja/tai aluetta sekä löytää kumppanuuksia ja ansaintaketjuja. 

o Mahdollisuus yrityksille, jotka eivät ole vielä kasvupolulla, mutta joilla on halu ja 
mahdollisuus lähteä sille.  

 Työpajoissa aukaistaan myös Casejen kautta mutta myös laajemmin yritysten välisen 
yhteistyön niin alihankinta, erilaisissa ansaintaketjuissa kuin esim. yhteistarjouksissa.  

 Materiaalilla on helpompi lähestyä potentiaalisia yrityksiä ja rahoittajia.  
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 Markkinointi mm. House Of Laplandin ja Business Finlandin kautta on näin helpompaa ja 
tehokkaampaa.  

 
Kuva 1. Yrittäjätyöpajojen ja niiden tulosten prosessin vaiheet ja vastuutahot. 

 
 

Vetovoiman ja pitovoiman kehittäminen yrityskentässä yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa 
(työpaketti 3.)  
Työpaketin keskeinen toimenpide on valmistella koko Itä-Lapin laajuinen yhteinen 
vetovoimakampanja.  Miten teemme yhdessä (kunnat ja yrittäjät) alueesta vetovoimaisen alueen 
uusille asukkaille, osaajille ja yrityksille. Työpaketti hyödyntää työpakettien 1 ja 2 tuotoksia, 
materiaaleja ja tilaisuuksia. 

 Mistä yrittäjiä alueelle ja eri toimialoille 

 Julkiset palvelut ja yritykset yhdessä… suurempi vetovoima 

 Miten yritykset houkuttavat osaajia / työntekijöitä ja miten heistä pidetään kiinni 

 Yrityksille tietoa kasvutarinoista ja sudenkuopista. Paikallisia yrityserimerkkejä. 

 Hyviä esimerkkejä pienien yrityksien kasvupoluista. Alueen yrittäjillä kasvuhalua, mutta ei 
tietotaitoa. 

 Kansainvälistyminen luonteva osa yrityksen kasvupolkua. Kasvuyritysten tunnistaminen 
osana työryhmätyötä.  

 Erilaiset esimerkit, tarinat, vdeot, infograafit jne. tuotetaan lyhyenä informatiivisina 
paketteina yrittäjille ja potentiaalisille alueelle haluaville yrityksille.  

o Erityisesti tarvetta on omistajanvaihdosten aktivoimiseen sekä kasvuhakuisten 
yritysten löytämiseen ja alueelle houkuttelemiseen.  

 Hyödynnetään Busines Finlandin, House Of Lapplandin ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanavia.  

 Hanke on osa Lapin liiton Veto-ja pitovoima hankekokonaisuutta ja hyödyntää sen avulla 
syntyvää mittavaa hankekokonaisuutta. 
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Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Hankkeen tuloksia seurataan ja mitataan taloudellisten mittareiden avulla  

 osallistuvien yritysten määrä 

 henkilöstömäärä, liikevaihto, viennin määrä/osuus liiketoiminnasta ja kannattavuus 
Tuloksia seurataan myös ei numeerisin tuloksin, jossa yritysten toimintaedellytykset paranevat 
kulttuurisen, liiketaloudellisen, sosiaalisen kv-osaamisen lisääntymisen myötä (tuotteiden laatu, 
laajojen markkinoiden ymmärrys ja yrityksen tuotteiden sekä palveluiden asema näillä markkinoilla) 

 Toteutetaan kysetutkimuksin kaksi kertaa hankkeen aikana. 
o yrityksiltä ja asiakkailta 

 
4. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA 

 

 
 
 
 

 

Yrittäjien Itä-lappi kustannusarvio ja rahoitus

Kehittämistoimenpiteet 2020 2021 2022 Yhteensä

Työpanos 

n. d/hanke 3 12 8 23

Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat 16 000 96 000 105 000 217 000
Mainostoimisto, visualisointija ohjelmistotyöt 25 000 35 000 60 000

yritysasiantuntijat 20 000 30 000 50 000

Yritysseminaari, loppuseminaari 5 000 3 000 8 000

Kunnilta ostettavat palvelut ja työ, Savukoski 22 1 000 3 000 2 500 6 500

Posio 67 4 000 9 000 7 000 20 000

Salla 72 4 000 10 000 7 500 21 500

Pelkosenniemi 20 1 000 3 000 2 000 6 000

Kemijärvi 150 6 000 21 000 18 000 45 000

Tilojen vuokrat 1 500 1 500 3 000

Koneiden ja laitteiden vuokrat 0

Hankehenkilöstön palkat €/kk osuus 28 470 113 880 75 920 218 270

projektipäällikkö 4300 100 % 495 16 770 67 080 44 720 128 570

projektisihteeri 3000 100 % 495 11 700 46 800 31 200 89 700

Välilliset menot 24 % 6 833 27 331 18 221 52 385

Hankkeen kustannukset yhteensä 51 303 238 711 200 641 490 655

Hankkeen rahoitus 2020 2021 2022 Yhteensä

3 12 8 23

Haettava avustus 80 % 41 042 190 969 160 513 392 524

Kuntien rahoitus 20 % 10 261 47 742 40 128 98 131

Savukoski 6,3 % 646 3 008 2 528 6 182

Posio 20,2 % 2 073 9 644 8 106 19 822

Salla 21,7 % 2 227 10 360 8 708 21 294

Pelkosenniemi 5,9 % 605 2 817 2 368 5 790

Kemijärvi 45,9 % 4 710 21 914 18 419 45 042
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4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Itä-Lapin kuntayhtymän (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski ja Salla) kunnissa on useita satoja mikroyrityksiä,

joissa koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi yritystoiminnan jatkumiseksi tarvitaan tapauskohtaista tukea ja

valmennusta. Kaikkien yhteinen etu on, jos yritykset voivat elinkelpoisina jatkaa toimintaansa ja työntekijät voivat

säilyttää työpaikkansa. Jatkaminen ei välttämättä tarkoita samaa, mitä se oli ennen koronaviruksen aiheuttaman kriisin

puhkeamista - asioita joudutaan päivittämään. Hankkeen tavoiteet muodostetaan ja muokataan osallistujien kanssa

yhdessä. Tavoitteisiin perustuvat ostopalvelut kilpailutetaan useassa eri vaiheessa, jotta reaaliaikainen asioiden

kehittyminen olisi mukana suunnitelmissa. Moniäänisyyden takaamiseksi mukana ovat mikroyrittäjät ja yritysten

työntekijät. Hanke käynnistetään mahdollisimman pian ja se päättyy 31.12.2020.

 

Hankkeen toimenpiteet eivät seuraa toistaan kronologisessa järjestyksessä. Vaiheet ovat päällekkäisiä ja voidaan

toteuttaa yrittäjien tarpeisiin perustuen siinä järjestyksessä, kun ne tulevat heille ajankohtaisiksi. Hanke on rakennettu

toteutettavaksi kolmessa eri vaiheessa. Kriisin

1.	välittömät toimet

2.	toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen

3.	jälkeiset kehittämis- ja uudelleen suuntautumistoimet

 

Toimenpiteinä ovat

1) jatkuvan reaaliaikainen tiedon kerääminen yrittäjien tuen tarpeesta jaksamiseen, työhyvinvointiin,

liiketoimintaosaamiseen ja yrityksen tilaan sekä työyhteisön tilanteisiin liittyen. Analysoidun tiedon perusteella

suunnitellaan ja toteutetaan eripituisia täsmäprosesseja, joihin voidaan liittää tarpeen mukaan esimerkiksi

valtakunnallinen yrittäjien puhelinpalvelu, koronatuki ja ELY-keskusten kehittämispalveluiden tuki. Tarvekartoitukseen

otetaan mukaan yritysten työntekijöitä.

2) tarpeenmukaisen digitaalisten taitojen parantamista osallistuville yrityksille (ostopalveluna). Taitojen puute ei saa

olla keskusteluihin osallistumisen tai sähköisen toiminta-alustan käyttämisen esteenä. Osaamista vahvistetaan

henkilökohtaisena tai pienryhmävalmennuksena.

3) työhyvinvointiin sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtäävät eripituiset valmennukset, jotka rakennetaan

yrittäjien ilmaisemien tarpeiden perusteella lähestyen kokonaisuutta työhyvinvoinnin tai liiketoimintaosaamisen

suunnalta tai samanaikaisesti molemmista näkökulmista.

Yrittäjä ja hänen yrityksensä voivat tulla mukaan heille sopivassa hetkessä ja jättäytyä pois, kun tarpeet on täytetty.

Mukana voi olla myös koko hankkeen ajan kaikissa valmennuksissa, jotka tuntuvat tarpeellisilta. Valmennusten

täsmäsisältö rakennetaan reaaliaikaiseen tarvekartoitukseen ja –analyysiin pohjautuen. 

4) liiketoimintaosaamisen valmennuksissa tehdään/päivitetään liiketoimintasuunnitelmaa myös jaksamisen ja

työhyvinvoinnin näkökulmasta (ostopalveluna).

5) yhteyksien luominen tulevaan Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeeseen.

 

Hankkeen tulokset ovat konkreettisia. Itä-Lapissa mikroyritysten tulevaisuus näyttää edelleenkin mahdolliselta, mutta

varautumisen elementtejä vallitsevien olosuhteiden muuttumiseen on pystytty lisäämään. Prosessit jatkuvat tulevissa

hankkeissa ja seutukunnalliselle työlle on aikasempaa paremmat edellytykset.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Eastern Lapland Micro-Entrepreneurship and Covid-19
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

There are several hundred micro-enterprises in Eastern Lapland municipalities (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio,

Savukoski and Salla) where, due to the crisis caused by the coronavirus, case-by-case support and coaching are

needed to continue business operations. It is in everyone's common interest if companies can continue to be viable
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and employees can keep their jobs. Continuing does not necessarily mean what it was before the crisis caused by the

coronavirus - things need to be updated. The objectives of the project are formed and modified together with the

participants. Goal-based purchasing services are put out to tender in several stages so that real-time developments

are included in the plans. To ensure polyphony, micro-entrepreneurs, their families and company employees are

involved. The project will start as soon as possible and end on 31.12.2020.

 

Project measures do not systematically follow each other in chronological order. The steps overlap and can be

implemented based on the needs of entrepreneurs in the order they become necessary to them.

The measures are

1) analyzing continuously real-time support. The data collection channels are various; electronic channels, tourism and

business associations, and municipal business operators. However, it would be important to provide an opportunity for

face-to-face discussion right at the beginning of the process. In this way, communication and message flow will be

strengthened in the future. The needs survey involves the spouses of the entrepreneurs and, as the project

progresses, the employees of the companies

2) arranging the necessary ICT support for entrepreneurs / companies to enable them to participate in training. Lack of

skills must not be a barrier to participating in discussions or using an electronic platform. Competence is strengthened

through personal or small group orientation.

3) simultaneous coaching aimed at well-being at work and strengthening business competence. Usually there are two

coaches involved who work together to help achieve the mentioned goals. Thematic gatherings are registered and

attended as often as necessary for the entrepreneur or his or her family member and work community. The technology

also allows for the creation of spontaneous discussion groups during the project.

4) updating the crisis preparedness and well-being perspective from the business plan.

5) creating connections to the future Entrepreneurs' Eastern Lapland project.

 

The results of the project are concrete. In Eastern Lapland, the future of micro-enterprises still seems possible, but

elements of preparedness for changing conditions have been added. The processes will continue in future projects

and there will be better conditions for regional work than before.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski ja Salla) ovat elinkeinorakenteeltaan

mikroyritysvoittoisia. Yrityksistä suuri osa on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjiä (enintään 1,5 henkeä työllistäviä) oli Itä-

Lapissa vuonna 2018 yhteensä 465 kappaletta. Tässä luvussa ei ole vielä mukana alkutuottajia (maa-, metsä- ja

kalatalous).

 

Yritysten tilanne on eskaloitunut erittäin haasteelliseksi koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen. Yritysten

konkursseja, henkilöstön lomautuksia sekä irtisanomisia on tärkeä estää kaikilla mahdollisilla keinoilla, ja samalla

pyritään erityisesti huomioimaan myös ihmisten henkinen jaksaminen. Poikkeusoloissa yrittäjät joutuvat ylivoimaisiin

ponnistuksiin niin oman jaksamisen, työhyvinvoinnin kuin kriisissä olevan liiketoimintansakin (toimeentulon) osalta.

 

Itälappilaisten mikroyritysten näkökulmasta ollaan yhtä aikaa sekä kriisissä että kompleksisessa tilanteessa.

Toimintalogiikan näkökulmasta molemmissa on samanlaisia piirteitä, joissa pitkän aikavälin suunnittelujen ja

ratkaisujen mallit eivät ole toimivia. Asioita tulee ratkoa toimimalla toisin kuin tavallisesti ollaan ehkä totuttu, ja

ottamalla huomioon, että

1) ajatuksia on tärkeä pohtia samanaikaisesti useiden eri asiantuntijoiden kanssa monesta eri näkökulmasta,

2) mahdollisimman hyvät ratkaisut on tehtävä nopealla aikataululla ja että,

3) ratkaisuja tulee arvioida aktiivisesti ja tehdä nopeita uusia ratkaisuja arvion perusteella ja,

4) ratkaisuissa tulee ottaa huomioon yritysten koronatilanteesta johtuen, entisestäänkin pienentyneet resurssit.
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Hankkeen valmisteluprosessi on ollut tilanteesta johtuen lyhyt, mutta mukana keskusteluissa ovat olleet Itä-Lapin

kuntien kunnanjohtajat, elinkeinotiimi sekä hyvinvointityöryhmän jäsenet. Kaikki ovat osoittaneet yhteisen tahtotilan

hakemuksen eteenpäin viemiseksi ja hankkeen käynnistämiseksi mahdollisimman pian.

 

Aikaisempien hankkeiden tuloksia:

Itä-Lapin kuntayhtymässä on meneillään useita mikroyrittäjyyttä sivuavia hankkeita, joiden suunnitelmat perustuvat

kriisittömään tilanteeseen. Tällaisia hankkeita ovat:

ESR High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin

EAKR ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä

EAKR Forest In -hanke

EAKR Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

EAKR VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää

Kolarctic NABL - Northern Axis - Barents Link

 

Näiden hankkeiden toimenpiteitä ja työntekijöitä hyödynnetään tässä hankkeessa.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Suomessa on pitkään voitu ajatella elämän jatkuvan suhteellisen samanlaisena tilanteesta riippumatta. Nyt asiat ovat

kuitenkin toisin. Olemme kohdanneet kriisin, joka on vaikuttanut varsinkin mikroyrittäjien ja heidän perheidensä

elämään erittäin voimakkaasti. Yhtä aikaa toimeentulosta, omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista on suuri huoli.

Tilanteessa on pirullisten ongelmien piirteitä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan sopivasti toisenlaisia toimia. Pirkko

Vartiaisen ja Harri Raision toimittamassa kirjassa (julk. 1.4.2020) kuvataan ongelmaa superpirulliseksi, jos

samanaikaisesti tilanteeseen liittyy monitulkintaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä. Joudumme asettamaan tavoitteita

lyhyellä tähtäimellä ja tekemään nopeita toimia vallitsevat olosuhteet huomioiden. Tämä hanke perustuu aktiiviseen

tiedon keräämiseen sekä tiedonkeruuta seuraaviin nopeisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin, joilla vastataan yrittäjien

korona-arjen keskeisimpiin ydinongelmiin sekä tarjotaan niihin konkreettisia ratkaisuja. Hanke on rakennettu

toteutettavaksi kolmessa eri vaiheessa:

Kriisin

1.välittömät toimet

2.toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen

3.jälkeiset kehittämis- ja uudelleen suuntautumistoimet

 

Hankkeen tavoitteet ovat:

 

1) Koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa halukkaille mikroyrittäjille on järjestetty heidän tarpeistaan lähteviä

vaihtoehtoisia valmennusprosesseja.

- Kaikkia mahdollisia viestintäkanavia on hyödynnetty kontaktin saamiseksi; sähköiset, yrittäjäyhdistykset,

elinkeinotoimien kontaktit ja suora puhelinkontaktointi

- 90 % seutukunnan mikroyrittäjistä on tavoitettu ja tarpeet selvitetty

- Hankkeen toimenpiteisiin saadaan mukaan noin 20% seutukunnan mikroyrittäjistä

- Erilaisia valmennuksia ja asiantuntijapalveluita tarjotaan, järjestetään yksilöllisesti sekä pienryhmissä

•koronakriisin hallintaan

•liiketoimintaosaamisen kehittämiseen

•omaan jaksamiseen

•työhyvinvointiin

 

2) Kehittää kuntien elinkeinotoimen yhteyksiä oman alueensa yrittäjiin aktiivisella kontaktoinnilla ja vuoropuhelulla.

Tällä tavalla voidaan tukea kriisin jälkeistä aktiivista tulevaa yhteistyötä
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3) Saada yrittäjien oma jaksaminen ja työhyvinvointi osaksi yritystoiminnan suunnittelua

- yrittäjillä on hankkeen myötä kokemuksia työhyvinvoinnin merkityksistä omaan yrittäjyyteen

- yrityksiin tehdään / viedään lyhyt ja ytimekäs työhyvinvointisuunnitelma/ ohjelma, jolla yrittäjät voivat huolehtia

kunnostaan ja palautumisesta esim. liikunnasta ja tarpeellisesta levosta

 

4) Mikroyritysten työntekijät ovat osallisia valmennuksissa

 

5) Valmiudet etänä tapahtuvaan valmennukseen kasvavat mikroyrityksissä

 

6) Itä-Lapin kuntayhtymän alueen yritysten yhteystiedot on päivitetty yhteiseen tietokantaan GDPR huomioiden

 

7) Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat alueen yrittäjä- ja matkailuyhdistykset

- Vertaistuki, verkostoituminen, kehitys ja kasvu

- Yhteistyön tiivistäminen ja tehostaminen

 

8) Itä-Lapin elinkeinotoimijoiden ja Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän yhteistyö tiivistyy alueen yrittäjille suunnatun

yhteisen palvelutarjonnan kautta

 

9) Mukana olleilla yrittäjillä on halutessaan helppo liittyä syksyllä 2020 alkavaan "Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeeseen"

(haussa). (Yrittäjien Itä-Lappi hankkeelle on tarkoitus hakea rahoitusta 30.4.Lapin ELY -keskukselta

toimintaympäristön kehittämisavustuksesta).
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Yrittäjille tarjotaan uudenlaista palvelua ja sitä kautta myös Itä-Lapin elinkeinotoimijoiden ja Itä-Lapin

hyvinvointityöryhmän keskinäinen yhteistyö kehittyy.

 

Valmennus on kokonaisuus, jossa työstetään samanaikaisesti yrittäjän jaksamisen, työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan

osa-alueita. Liiketoimintaan otetaan työhyvinvoinnin ja vastaavasti työhyvinvointikeskusteluihin otetaan mukaan

liiketoiminnan kehittämisen elementit. Kun nämä suunnataan osallisten kuvaamiin tarpeisiin, ei niitä enää voi erottaa

toisistaan.

 

Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?

Hankkeessa halutaan kehittää itälappilaisten mikroyrittäjien liiketoimintaosaamista sekä huolehtia heidän

jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-lapin kuntien mikroyrittäjät ja mikroyritysten henkilöstö.
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Välillisinä kohderyhminä ovat matkailu- ja yrittäjyhdistykset, seutukunnalliset liiketoiminnan asiantuntijat ja kouluttajat

sekä elinkeinotoimijat ja Itä-Lapin hyvinvointiryhmä. Itä-Lapin Hyvinvointityöryhmään kuuluu Itä-Lapin kuntien

edustajien lisäksi Lapin liiton edustajat sekä edustajat Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Hankkeessa eri

toimijoille muodostuu lisää ymmärrystä koronaviruksen aiheuttamasta tilanteen kehittymisestä, joka puolestaan toimii

tietopohjana muissakin kriisitilanteissa.
 

6 Toteutus ja tulokset

Tulostettu 25.4.2020 13:08:06 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 106098 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19

5 (13)



6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hanke alkaa Itä-Lapin elinkeinotiimin ja Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeiden työntekijöiden sekä Itä-Lapin keskeisten

toimijoiden kuten yrittäjäyhdistysten ja matkailuyhdistysten puheenjohtajien kokoontumisella, jossa työstetään ja

tarkennetaan hankkeen toteuttamisen aikataulut ja keskeiset toimenpiteet sekä kilpailutukset.

 

Hankkeessa toimintajaksot ovat 1-2 kuukauden mittaisia ja niihin sisältyy aktiivinen tiedon keruu jokaisen kohtaamisen

yhteydessä. Eri väyliä saadun tiedon perusteella suunnitellaan aina tulevan jakson tarvelähtöinen toiminta.

Työmuotona on mm. etänä toteutettava valmennus, joka on pääsääntöisesti valmennusta liiketoiminnan kehittämiseen

sekä jaksamisen työhyvinvoinnin parantamiseen. Yrittäjillä on mahdollisuus tulla mukaan siinä vaiheessa, kun se on

heille sopivaa ja sisältö tuntuu tarpeelliselta.

 

1: Välittömät toimet

- Alueella on matkailu- tai yrittäjäyhdistyksiin kuuluvia mikroyrittäjiä, mutta huoli on erityisesti järjestöihin

kuulumattomista yrittäjistä. Yrittäjien ei lähtökohtaisesti odoteta olevan aktiivisia yhteydenottajia hankkeen suuntaan,

vaan hankkeesta ollaan heihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai esimerkiksi somen välityksellä ja samalla

kartoitetaan yrittäjien yritystoimintaan liittyviä tarpeita.

- Osallistujien tarpeiden selvittäminen on jatkuva prosessi koko hankkeen ajan

- Aloitetaan hankkeen toimenpiteet

 

2: Toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen

- Tutkimustuloksiin pohjautuva pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta on laadukkaan kehittämistyön kulmakiviä.

Tällä hetkellä elämme kuitenkin poikkeuksellista ajanjaksoa, jota ei ole ehditty todentaa tutkimuksin. Kaikkialla

joudumme suunnittelemaan toimintojamme reaktiivisesti, jolloin suunnittelu ja toimintajaksot ovat lyhyempiä kuin ns.

normaalina aikana.

- Tarvelähtöiset toimenpiteet jatkuvat ja yritysten tilanne pyritään vakauttamaan.

- Tapaamiset toteutetaan enenevässä määrin pop up -tyyppisesti. Vapaaehtoiset teemakokoontumiset toteutetaan

ennalta ilmoitettuna ajankohtana ja niihin osallistutaan ilmoittautumisten perusteella.

- Valmennuksissa on käytettävissä sekä liiketoiminnan että hyvinvoinnin asiantuntijat

 

3: Kriisin jälkeiset kehittämis- ja uudelleensuuntautumistoimet

- Liiketoimintaosaamisen valmennuksissa tehdään/päivitetään liiketoimintasuunnitelmaa myös jaksamisen ja

työhyvinvoinnin näkökulmasta

- Työstetään yhteistyötä tulevan Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen kanssa

- Lähdetään työstämään koronakriisin aikana esiin nousseita liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia toimintamalleja.

- Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia hyödynnetään yli kuntarajojen.
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Välittömästi hankkeella autetaan itälappilaisia yrittäjiä selviämään konkurssin tai yrityksen lopettamisen uhasta sekä

hankkimaan uusia tapoja rakentaa tulevaa aikaa. Pitkällä aikavälillä varaudutaan mahdollisesti toistuviin ja

radikaaleihin liiketoiminnan keskeytyksiin opituilla malleilla. Tuloksena Yrittäjien ja kuntien yhteistyö tiivistyy ja opittua

työskentelymallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa ja näin kasvattaa alueen elinvoimaa sekä hyvinvointia. Itä-Lapin

kunnat saavat käyttöön myös päivitetyn yhteisen tietokannan ja sähköisen lomakkeen, joka jää kuntayhtymän ja

hankkeiden käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Itä-Lapin elinkeinotoimijoiden ja Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän

yhteistyö tiivistyy alueen yrittäjille suunnatun yhteisen palvelutarjonnan kautta.

 

Hankkeen tuloksena 90 % seutukunnan mikroyrittäjistä on tavoitettu ja niiden tarpeet on selvitetty. Hankkeen

toimenpiteisiin on saatu mukaan noin 20% seutukunnan mikroyrittäjistä.

 

Valmennuksessa mikroyrittäjät päivittävät ja kehittävät liiketoimintaosaamistaan mm.
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1) äkillisten muutostilanteiden kohtaamisessa

2) dialogisen yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun prosesseissa

3) työhyvinvointisuunnitelman osalta

4) kriisitilanteiden varautumissuunnitelman osalta

 

Kriisissä on myös kasvun mahdollisuus: kehittyminen ja liiketoiminnan uudistaminen ovat mahdollisia prosessin

aikana. Hankkeessa ohjataan yrittäjiä myös KEHPA -konsulttituotteen käyttöön ELY-keskukseen. Ohjataan yrittäjiä

myös syksyllä Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen ryhmiin.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Hankkeen viimeisessä vaiheessa rakennetaan yhdyspintoja Yrittäjien Itä-Lappi –hankkeeseen. Hankkeeseen

osallistuvat myös Itä-Lapin elinkeinotiimi ja Hyvinvointityöryhmä, joiden käyttöön jää hankkkeen tuomat tulokset ja opit.

 

Kun hanke on päättynyt, toteuttajaorganisaatiossa ja Itä-Lapin kunnissa on paljon uutta merkitystä ja osaamista

alueella toimiville mikroyrittäjille. Kuntayhtymän käyttöön on jäänyt eri tilanteisiin helposti muunneltava sähköinen

työkalu, jonka avulla kerätään tietoa muuttuvista tarpeista. Tietoa osataan analysoida yhteistyökumppaneiden kanssa

ja parantaa mikroyrittäjien toimeentulon edellytyksiä seutukunnassa. Tarpeenmukaiset verkostot jäävät toimimaan ja

niiden ansiosta tulevat hankkeet voivat jatkaa yritysyhteistyötä.

 

Hankkeesta saatuja hyviä käytöntöjä ja oppeja voidaan siirtää myös muiden kuntien käyttöön mm. Itä-Lapin

hyvinvointiryhmän kautta. Itä-Lapin hyvinvointityöryhmässä on jäseniä myös Lapin liitosta sekä Lapin sosiaali- ja

terveysturvayhdistyksestä.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

A Hankkeen kustannukset ja rahoitus

 

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja

valtion rahoitusta)

Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 23 000
2 Ostopalvelut 73 090
3 Muut kustannukset 0
4 Flat rate 3 910
Kustannukset yhteensä 100 000
5 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 100 000

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava ESR- ja valtion
rahoitus 90 000 90,00
2 Kuntien rahoitus 10 000 10,00
3 Muu julkinen rahoitus 0 0,00
4 Yksityinen rahoitus 0 0,00

Rahoitus yhteensä 100 000 100,00

Kustannukset Yhteensä €
6 Kunnat 0
7 Muu julkinen 0

Yhteensä 0

Rahoitus Yhteensä €
5 Kuntien rahoitus 0
6 Muu julkinen rahoitus 0

Yhteensä 0

Kustannusarvio yhteensä 100 000
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 100 000
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8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Ei ole.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Ei ole.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Itä-Lapin hankkeet ovat tiiviisti mukana kokonaisuudessa, koska hankepäällikkyys ja hallinnolliset sekä

käynnistämisvaiheen yhteydenpito kohderyhmään tapahtuu pääsääntöisesti meneillään olevien hankkeiden toimesta.

Jokaisessa hankkeessa on osatavoitteena yrittäjäyhteistyö. Tällä prosessilla tulee olemaan merkittävä vaikutus

kaikkien hankkeiden näkyvyyteen sekä jatkoyhteistyöhön seutukunnan yrittäjien kanssa. 

Hallinnolliseen hankeyhteistyöhön mukaan ovat ilmoittautuneet Itä-Lapin kuntayhtymässä käynnissä olevat hankkeet:

- Forest in - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa -hankkeen (A73984)

- High Five -Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin –hanke (S21758)

- ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä (A75306)

- NABL - Northern Axis - Barents Link (KO4159)

- VähäC – Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankkeen (A74939)

- Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää -hankkeen (A74190)

 

Hanke tekee yhteistyötä Sallan yrityshankkeen (Yrittäjän Salla -hanke, ESR ei vielä rahoituspäätöstä) kanssa niin,

ettei hankkeissa tehdä päällekkäisyyksiä, vaan hankkeiden toiminta tukee toisiaan niin, että tuloksista voidaan hyötyä

yhdessä.
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Tulevaan Yrittäjien Itä-Lappi hankkeeseen (ELY). Hankkeelle on tarkoitus hakea rahoitusta Lapin ELY -keskukselta

toimintaympäristön kehittämisavustuksena 30.4.20. Hankeaika olisi 24 kk ajalla 1.9.2020 - 30.8.2022. Yrittäjien Itä-

Lappi  hankkeen tavoitteena on tehdä kaikille Itä-Lapin kunnille yhdenmukainen yritysten palveluprosessi ja löytää

sekä etsiä uusia liiketoimintapotentiaaleja koko Itä-lapin alueelta. Yrittäjien Itä-Lappi hanke ja tämä hanke tekevät

tiivistä yhteistyötä keskenään ja täydentävät toisiaan.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Lappi
Seutukunnat

Itä-Lapin
Kunnat

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski, Salla

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Itä-Lapin kuntayhtymällä on vahva kokemus erilaisten hankkeiden onnistuneesta hallinnoinnista 20 vuoden ajalta.

Monissa, jo päättyneissä hankkeissa, on pystytty kehittämään ja ylläpitämään itälappilaisten yrittäjien

toimintaedellytyksiä. Meneillään ja suunnitteilla olevien hankkeiden suunnitelmia ei tarvitse muuttaa, jos yllättävän

koronatilanteen aiheuttamia haittatekijöitä voidaan minimoida tämän hankkeen avulla.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

 

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Hankkeen tulee liittyä itä-lappilaisiin rakenteisiin ja ohjausryhmän jäsenten tulee toimia aktiivisesti hyvinvoinnin tai

elinkeinotoiminnan asiantuntijatehtävissä. Tämän vuoksi ohjausryhmään esitetään kutsuttavaksi Itä-Lapin

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Yrittäjiin ei saada henkilökohtaista kontaktia

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueen matkailuyhdistysten,
yrittäjäyhdistysten sekä kuntien elinkeinotoimen
työntekijöiden kanssa. Lehti-ilmoituksilla motivoidaan
yrityksiä ottamaan aktiivisesti yhteyttä hankkeeseen. Jos
yritykset eivät itse ole yhteydessä, niin hankkeen toimesta
ollaan yhteydessä jokaiseen mikroyrittäjään.

Traumaattisten kokemusten tai konkurssin uhkan
vuoksi yrittäjien on vaikea ryhtyä tarjolla olevaan
prosessiin, vaikka nyt olisi paremmin aikaa

Vaikeus korostuu erityisesti silloin, jos asioiden voi tulkita
johtuvan yrittäjän omasta osaamattomuudesta tai
suoranaisesta virheestä. Tällä hetkellä kyse on aivan
erilaisesta ongelman syntyprosessista. Hankkeessa
kuitenkin ennakoidaan keskustelun vaikeutta ja
panostetaan  1) aikaan. Kaikissa vaiheissa tarjotaan aikaa
ja erilaisia keskustelufoorumeita ja tuetaan oppimista
kokemuksellisessa prosessissa.  2) yrittäjien ja heidän
perheenjäsentensä henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja
kontaktin ottoon. Tärkeää on luoda yhteistyötä
mahdollistava ja keskustelujen jatkamista tukeva ilmapiiri.
3) fasilitointiosaamiseen. Vuorovaikutuksen tukemiseen
erikoistunut ammattilainen on kaiken aikaa mukana
samanaikaisvalmennuksissa ja hänen roolinaan on
modifoida tilanne.   4) riittävään liiketoimintaosaamiseen.
Samanaikaisvalmennuksen toisena osapuolena on
tarpeeseen perustuva liiketoiminnan osaaja, joka yhdessä
fasilitoinnin ammattilaisen kanssa luotsaa asioita eteenpäin.

Yrittäjien etävalmennukseen osallistumisen valmiudet
eivät ole riittävät.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta ja siksi, että
Itä-Lapissa etäisyydet ovat pitkiä, kaikki valmennus
tapahtuu etäyhteydellä. Valmennukseen valitaan helposti
omaksuttava väline ja sen haltuunottoon saa tarvittaessa
tukea hankkeen ostopalvelun kautta. Osallistumiseen
tarvitaan ainoastaan tietokone (pitääkö määritellä
tarkemmin?), toimiva nettiyhteys ja kuulokkeet. Tässäkin
asiassa lähdetään liikkeelle asiaa harjoitellen ja yhdessä
oppien.

Samanaikaisvalmentajien yhteistyö ei onnistu

Valmentajien yhteistyöltä odotetaan muutakin kuin
otsikkotasoista keskustelua. Valmentajien eduksi katsotaan
kokemus samanaikaisvalmennuksesta tai –kouluttamisesta.
Sen lisäksi heiltä odotetaan suunnitteluyhteistyötä ja
muuntautumiskykyä uniikeissa tilanteissa.

Hankkeessa tehdyt asiat eivät auta liittymään syksyllä
2020 mahdollisesti alkavaan hankkeeseen (Yrittäjien
Itä-Lappi –hanke on tällä hetkellä hakuvaiheessa)
eivätkä siirry yrittäjien arkeen

Hankkeen toimenpiteet perustuvat osallisuutta tukevaan
ajatteluun ja toimintatapoihin. Yrittäjien, heidän perheidensä
tai työntekijöiden ei odoteta sopeutuvan ennalta
rakennettuihin sisältöihin. Heidän tarpeensa selvitetään
monella eri tavalla ja toimenpiteet sovelletaan niihin.
Jokaisen ajatukset vaikuttavat kokonaisuuteen ja sillä
tiedetään olevan huolia pienentävän vaikutuksen. Asia
ilmenee myös siinä sitoutuvatko yrittäjät olemaan läsnä
järjestettävissä tilaisuuksissa vai riittääkö heille yhden
kerran kokemus.

Tulostettu 25.4.2020 13:08:06 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 106098 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19

9 (13)



kuntayhtymän johtaja, seutukunnallinen elinkeinotiimi ja hyvinvointityöryhmän jäseniä sekä edustajia seutukunnan

yrittäjäyhdistysten ja matkailuyhdistysten puheenjohtajista. Myös Lapin liiton edustus pyydetään ohjausryhmään.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä

 

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan,

naisten määrä eriteltynä

 

12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

 

12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta,

naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus  
Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä
Mikroyritys 80
Pieni yritys 0
Keskisuuri yritys 0
Suuryritys 0
Yhteensä 80

Työttömät (ml.
pitkäaikaistyöttö
mät)

Yleissivistävässä
/ ammatillisessa
koulutuksessa
olevat

Työssä olevat
(ml. yrittäjät)

Työmarkkinoiden
ulkopuolella
olevat Yhteensä

Alle 25-vuotiaita 0
25-29-vuotiaita 3 20 23
30-54-vuotiaita 5 40 45
Yli 54-vuotiaita 2 10 12
Yhteensä 10 0 70 0 80
Joista naisia 0

Yhteensä
Lähiopetuspäiviä 0
Etäopetuspäiviä 0
Tukityöllistämispäiviä 0
Ohjaus- tai
konsultointipäiviä 600
Muita henkilötyöpäiviä
Yhteensä 600

Osallistujat ilman
perusasteen
(ISCED 1)
koulutusta

Alemman
perusasteen
(ISCED 1) ja
ylemmän
perusasteen
(ISCED 2)
koulutuksen
suorittaneet

Keskiasteen
(ISCED 3) tai
keskiasteen
jälkeisen (ISCED
4) koulutuksen
suorittaneet

Korkea-asteen
koulutuksen
(ISCED 5 to 8)
suorittaneet Yhteensä

Alle 30-vuotiaita 0
30-54-vuotiaita 0
Yli 54-vuotiaita 0
Yhteensä 0 0 0 0 0
joista naisia 0
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12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden

lukumäärä, naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus  
Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

 

13.2 Kestävä kehitys

Yhteensä
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat
joista naisia

Kyllä Ei Perustelu
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ý ¨

Hanke kohdistuu tasapuolisesti molempiin
sukupuoliin (Lapin Letka).

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ý ¨

Kaikilla osallisilla on mahdollisuus ilmaista
tarpeensa valmennukselle ja toiveet otetaan
huomioon. Valtaistaminen tulee ajankohtaiseksi
siinä vaiheessa, kun työntekijät tulevat mukaan
prosessiin.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ý ¨

Yrittäjinä eri sukupuolta olevat henkilöt ovat
keskenään samanarvoisessa asemassa
prosessin toteutumisen osalta. Jokaisen
osallistujan ajatus otetaan huomioon
suunnitelmia tehtäessa ja jokainen voi olla
valmennettavana valitsemissaan asioissa.
Valmennuksessa pyritäänkin siihen, että ryhmän
olisivat heterogeenisiä sukupuolen ja iän osalta.
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14 Liitteet
 
 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Yrityksiä kehittämällä myös luonnonvaroja
pystytään hyödyntämään kestavämmin.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 7 5

Itä-Lapin kuntayhtymän alueella liikkuminen on
oleellinen ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä.
Liikkuminen perustuu hyvin pitkälle
henkilöautoiluun, koska julkiset kulkuyhtyedet
ovat heikot niiden kannattamattomuuden vuoksi.
Hankkeessa lähes kaikki asiat tapahtuvat
puhelimitse tai etäyhteydellä jäseniin,
kohderyhmän jäsenten välillä. Myös
valmentajien sessioita toteutetaan etänä.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 1 2

Hankkeessa tuotetaan vain välttämätön
paperidokumentointi ja lähes kaikki muu
tapahtuu etänä ja sähköisten välineiden kautta.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö Ei vaikutusta.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 5 7

Hankkeessa kehitetään yritysten kestävää
kehittämistä ja tehdään yhteistyötä vähäC-
hankkeen kanssa.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 2 2

Hankkeessa voidaan  kehittää myös näitä
riippuen yrityksistä.

Liikkuminen ja logistiikka 9 6

Hankkeella on vaikutusta koronaviruksen
jälkeiseen aikaan, koska nyt ehditään omaksua
uusia työn tekemisen muotoja. Jatkossa
valmennuksia ja kokouksia on mahdollisuus
pitää yhä enemmän etänä ja näin vaikuttaa
vähähiilisyyteen.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa työstetään myös jaksamista ja
työhyvinvointia.

Tasa-arvon edistäminen 10 10

Kaikki osallistujat ovat keskenään tasavertaisia
ja tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa
riippumatta sukupuolesta, iästä tai etnisestä
taustasta. Tietysti osallistujilla on erilaisia
rooleja, mutta tässä sillä ei ole merkitystä.
Kuunteleminen ja kuulluksi tulemisen
tarjoamisen taito ovat asioita, joilla yrittäjä voi
parantaa niin hyvinvointia kuin liiketoiminnan
kehittymistä.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 1 1

Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti
hankkeessa.

Kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristö ei muutu hankkeen aikana.

Ympäristöosaaminen 4 4

Hankkeen avulla voidaan tarjota apua myös
ympäristöosaamiseen yhteistyössä VähäC
hankkeen kanssa.
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Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

25.4.2020 Solatie Dina Terese
johtaja

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Suomi.fi-tunnistautumisella)
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Hakijan taustalomake

De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

ý Kyllä     ¨ Ei
 

2.1 Osallistuviin yrityksiin kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 40 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

Hakijan nimi

Itä-Lapin kuntayhtymä
Y-tunnus

1044651-6
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Kuumaniemenkatu 2 A ( II krs)
Postinumero

98100
Postitoimipaikka

Kemijärvi
Hakijan yhteyshenkilö

Solatie Dina Terese
Yhteyshenkilön puhelinnumero

0403548370
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

dina.solatie@kemijarvi.fi

Tukitoimenpiteen nimi Tukitoimenpiteen
markkinahinta

Yrityksen
maksuosuus

työhyvinvointivalmennus 800 0
liiketoimintavalmennukset 900 0
liiketoimintasuunnitelman päivittäminen/teko 500 0
digitaalisten taitojen koulutus 150
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A Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2020 Yhteensä

Projektin johtaminen, käynnistämiseen liittyvät toimet, hallinnolliset tehtävät sekä raportointi Itä-Lapin
kuntayhtymässä käynnissä olevien hankkeiden työntekijöiden toimesta ns. osahankkeena Osa-aikainen 5 23 000 23 000
1Yhteensä 5 23 000 23 000

Kustannusten perustelut

Nopeasti käynnistyvään lyhytkestoiseen hankkeeseeen ei ole tarkoituksenmukaista palkata omaa projektipäällikköä tai hankehenkilöstöä organisaation ulkopuolelta.
Projektin johtaminen ja hankkeen hallinnolliset työt tehdään Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeissa työskentelevien työtekijöiden työnä sekä vakituisen henkilöstön avulla.
Asiasta on keskusteltu työpaikkapalaverissa ja sen on koettu olevan mahdollista kussakin hankkeessa johtuen koronaviruksen aiheuttamasta töiden järjestelytarpeesta.
Yhdessä hankkeissa on myös osa-aikainen työntekijä, joka pystyy tekemään oman työn lisäksi 1 päivän viikossa tässä hankkeessa.
Hanke alkaa heti kun rahoituspäätös saadaan ja työntekijät pitävät työaikakirjanpitoa tälle hankkeelle tekemästään työstä ohjeiden mukaisesti ja palkkaa maksetaan
tehtyjen työtuntien mukaan.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2020 Yhteensä
Yrittäjien tarvelähtöinen digitaalisten taitojen parantaminen 8 000 8 000
Tarvelähtöinen liiketoimintaosaajien ja työhyvinvointiosaajien toteuttama valmennus tai heidän yhteisvalmennus ja konsultointi 52 000 52 000
Sähköinen hankeviestintä, viestintä sekä lehti-ilmoitusten suunnittelu ja ilmoituskulut 5 000 5 000
Sähköiset työkalut ja alusta yhteydenpitoon, tarpeiden kartoitukseen ja toteutukseen, kuntayhtymän verkkosivujen kehittäminen hankkeen tarpeiden
mukaisiksi 8 090 8 090
2 Yhteensä 73 090 73 090
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Kustannusten perustelut

Hankkeessa pääpaino on ostopalveluina tuotettavissa kokonaisuuksissa ja valmennuksessa.

Yrittäjien tarvelähtöinen digitaalisten taitojen parantaminen, esim. ICT-tuki (tarkoittaa kunkin osallistujan ICT-osaamistason varmistamista ja siihen liittyvää opastusta ja
perehdytystä. Vähimmäistavoite on, että kaikki pystyvät varmasti jouhevasti käyttämään tietokonetta, sen oheislaitteita, tarvittavia ohjelmia jne. ja osallistumaan 100%
varmuudella hankkeen toimenpiteisiin, kuten etävalmennuksiin ja konsultointiin omien tarpeidensa mukaisesti.) Kyse on myös kunkin osallistujan henkilökohtaisten
digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittämisestä sekä laajentamisesta, jotta he voisivat paremmin hahmottaa ja suunnitella digitaalisuuden kunkin yrityksen liiketoiminnalle
tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Kouluttaja kilpailutetaan, kun tiedetään tarkemmin yritysten tarpeet.

Hankkeessa ostetaan  liiketoimintaosaajien ja työhyvinvointiosaajien valmennusta yrittäjille, kun yrittäjien tarpeet on selvitetty. Konsultointi on pääsääntöisesti liiketoiminnan
asiantuntijoiden tai työhyvinvointiosaajan toteuttamaa yrityskohtaista opastusta akuutin koronakriisin selättämiseksi yrityksessä. Valmennus toteutetaan kartoituksen
perusteella eniten kiinnostusta herättäneiden aihealueiden mukaisesti esim. yleiswebinaareina, ryhmäkokoa ei rajoitettu (4 x 45 min.), webinaarien jälkeisenä ohjattuna
etäpienryhmätyöskentelynä, rajoitettu ryhmäkoko (3 x 45 min.) ja tarvittaessa aiheeseen liittyvänä jatkowebinaarina tai henkilökohtaisena/yrityskohtaisena valmennuksina.

Työkalu ja alusta tarkoittaa välinettä, jolla etävalmennukset toteutetaan esim. Go To Meeting, Adobe Connect tms. Lisäksi jokin projektinhallinta-alusta, esim. kuten Trello ja
mahdollisesti Mentimeter erilaisten kyselyiden tekemisen työkaluksi ja Doodle aikataulujen sopimiseksi.

Ostopalveluna tehdään modifioitava sähköinen lomake, joka jää kuntayhtymän ja hankkeiden käyttöön tämän hankkeen jälkeen. Tähän liittyy myös kuntayhtymän
verkkosivujen kehittäminen siten, että sivuilla on linkki kyselyyn ja sivuja voidaan kehittää hankkeen tarpeiden mukaisesti.

Ostopalveluissa hankitaan yrityksille heidän tarpeidensa mukaisesti asiantuntijakonsultointia täydentämään Itä-Lapin elinkeinotoimien asiantuntijuutta ja resurssia. Voidaan
myös osin toteuttaa ELY-keskuksen kehpa-konsulttien (yrityksen kehittämispalvelut) kautta.

Kriisitilanteen konsultoinnin aihepiirejä esim.
-	rahoitussuunnittelu ja -järjestelyt koronatilanteessa
-	kustannusten ja kassan suunnittelu, budjetointi ja hallinta
-	toiminnan uudelleen organisointi ja korona exit
-	yrittäjän ja yrittäjäperheen jaksaminen
-	työhyvinvointi ja sen kehittäminen yrittäjälle ja yrityksen henkilöstölle

Etävalmennuspäiviä ostetaan palveluntuottajilta yritysten tarpeiden mukaisesti. Valmennuksia toteutetaan vain niiltä aihealueilta, jotka nousevat tarvekartoituksessa
selkeimmin esiin.

Valmennusten tavoite on kehittää yrittäjien liiketoiminta- ja hyvinvointiosaamista, jolloin yritykset ovat paremmin valmistautuneet koronaepidemian jälkeiseen aikaan.

Valmennusten aihepiirejä esim.

yritystoiminnan suunnittelu: liikeidean kirkastaminen
markkinoiden kartoitus, analyysit, tiedon haku, mielikuvan rakentaminen
markkinointi; tuotteistus, asiakkaan polku, markkinointitoimet markkinoinnin vuosikellossa
sähköinen markkinointi; näkyvyys, löydettävyys, kanavat, sisältö
myynti; myyntikanavat ja -työ, asiakaslupaus, asiakkaan kohtaaminen, yritysmielikuvan vahvistaminen
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laskelmat; tuloslaskelma, tase, kirjapitoaineiston lukeminen (excel?)
yritysrahoitus ja tuet, rahoitussuunnitelma
kannattavuus; kannattavuuden kehittäminen, myyntikatetarvelaskelma ja sen soveltaminen omaan yritystoimintaan
hinnoittelu; hinnoittelutavat, alennukset, oma kannattava hinnoittelu
budjetointi, myyntibudjetti ja sen seuranta
yritystoiminnan seuranta; työkalut ja tavat, varaston kierto, tilitoimistoyhteistyö
verotus; verotuksen perusteet, verosuunnittelumahdollisuudet
sopimusoikeus
sähköiset etätyökalut
johtaminen ja itsensäjohtaminen
oma ajankäyttö, sen hallinta ja kehittämien
etätyön mahdollisuudet omassa yritystoiminnassa
digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet
liiketoiminnan siirto verkkoympäristöön (uudet liiketoimintamahdollisuudet)
työssäjaksaminen ja työhyvinvointi
henkinen jaksaminen
fyysinen jaksaminen
perhe, lähipiiri, työympäristö
yhteistyö- ja kumppanuusverkostot
uudet liiketoimintamahdollisuudet omassa liiketoiminnassa

3 Muut kustannukset

Kustannus 2020 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2020 Yhteensä
17.00 % 3 910 3 910
4 Yhteensä 3 910 3 910

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä
2020 Yhteensä

100 000 100 000
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

Hankkeen rahoitussuunnitelma

5 Tulot

Tulot 2020 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2020 Yhteensä

100 000 100 000

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2020 Yhteensä
6 Yhteensä 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2020 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä
2020 Yhteensä

100 000 100 000
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A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2020 Yhteensä

90 000 90 000

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 10 000 10 000
2.1 Yhteensä 10 000 10 000

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2020 Yhteensä

10 000 10 000

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

 

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2020 Yhteensä

100 000 100 000

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0
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A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä
2020 Yhteensä

100 000 100 000
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LIITE 5
Yhtymähallitus 29.4.2020 § 25
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