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Hakija 
 
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat  Utsjoki, Inari, Sodankylä, 

Pelkosenniemi, Savukoski, Kemijärvi ja Salla. Leader-ryhmän toimisto sijaitsee Sodankylässä ja 

yhdistyksessä työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi taloussihteeri ja hankeneuvoja. PLL ry 

alaisuudessa toimii myös kalataloustyöryhmä, jonka toiminnasta vastaa hankekoordinaattori, jonka 

toimipiste sijaitsee Ivalossa. Toiminnanjohtaja vastaa mm. Leader-ryhmän koko toiminnan 

johtamisesta, henkilöstöhallinnosta, viestinnästä, raportoinnista, hallituksen asioiden valmistelusta, 

hallitusten jäsenten kouluttamisesta sekä yritys- ja yleishyödyllisten hankkeiden 

hankeneuvonnasta. Taloussihteeri vastaa mm. toimintarahan ja omien hankkeiden 

talousseurannasta ja maksatusten hausta sekä hankkeiden maksatusneuvonnasta. 

Hankeneuvojan tehtävänkuvaan kuuluu hankemahdollisuuksista tiedottaminen, kylien aktivointi ja 

yritys- ja yleishyödyllisten hankkeiden hakuprosessin neuvonta ja ohjeistaminen. Hankeneuvojan 

työpiste sijaitsee Pelkosenniemellä. 

Pohjoisimman Lapin Leader ry on toiminut vuodesta 1996 ja yhdistyksen henkilöstöllä on vankka 

osaaminen hankkeiden hallinnoimisesta. 

Hankkeen tarve ja tausta 

Tausta 
 
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n alueella toimii reilu 2 000 yritystä. Päätoimialoina ovat matkailu ja 

palvelut. Laaja toiminta-alue haastaa henkilöstön. Neuvontatyö onkin mahdollista vain tiiviissä 

yhteistyössä alueen kaikkien toimijoiden ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Valtion tarjoama tuki 

alkaville ja toimiville yrityksille on siirtynyt viime vuosina entistä enemmän sähköisten palveluiden 

ja puhelinpalvelun tarjoamiseen. TE-toimistot eivät tarjoa enää yrityskohtaista neuvontaa, vaan 

palvelut on käytettävissä valtakunnallisen palvelun kautta. Yritys-Suomi sivustot ja neuvonta 

tarjoavat omatoimisille yrityksille paljon tukea ja apua, mutta henkilökohtainen ohjeistaminen on 

vähentynyt. Kuntien elinkeino-osastot ja yhtiöt hoitavat ja edistävät koko kunnan yritystoiminnan 

edunvalvontaa, toimintaedellytyksiä ja tarjoavat resurssien puitteissa yritysneuvontaa.  

Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alue on yritysten toiminta-alueena monilta osin haastava. 

Alue on pääosin harvaan asuttua ja väestö on ikääntynyttä. Pitkä raja Venäjän kanssa ei tuo 

samanlaista kysyntää tavanomaisiin palveluihin kuin esimerkiksi länsiraja Ruotsin kanssa. Pohjois-

Lapin raja Norjan kanssa vastaavasti tuo rajan yli tapahtuvaa yhteistyötä ja kysyntää. Pohjois- ja 

Itä-Lapista on pitkä matka suurille markkinoille, joten logistiikkakulut tuovat tavaraa tuottaville 

yrityksille lisäkuluja. Samoin sijainti asettaa suuria vaateita markkinoinnille. Alueella, erityisesti Itä-

Lapissa on suuri työttömyys ja ostovoima on näin ollen heikentynyt. Koko alueelta on 

julkishallinnon työpaikat vuosikymmenien aikana rajusti vähentynyt. Monet meneillään olevat 

uudistukset näyttävät entisestään keskittävät työpaikkoja kasvukeskuksiin.  

Koko PLL ry:n toiminta-alueen erityisyytenä ovat porotalouden ja matkailuyrittäjyyden lisäksi pienet 

luovien alojen yritykset tai toimijat. Itä-Lapin alueella on kehitetty luonnontuotealaa ja siihen 

liittyvää yrittäjyyttä Lapin ammattiopiston toimiessa kärkenä.  Hyvinvointi- ja luonnontuotealaa 
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voitaisiin tuoda esiin uudella tavalla, sillä luonto mahdollistaa todellisen aarreaitan uusille 

innovaatioille. Inarin alueelle käsityöyrittäjyyttä luo osaltaan Saamelaisalueen koulutuskeskus, joka 

kouluttaa muun muassa käsi- ja taideteollisuusalan artesaaneja sekä alueen pitkä käsityöperinne 

erityisesti saamenkäsitöissä. Inariin onkin muutaman viime vuosien aikana perustettu useita pieniä 

käsitöihin ja etenkin hopeakoruihin erikoistunutta yritystä.  

Tätä viitekehystä vasten yrittäjyyden merkitys työllistäjänä on korostunut. Olemassa olevaa 

yrittäjyyttä tulisikin pystyä tukemaan kehittymisessä ja uudistumisessa ja vastaavasti uusia 

yrityksiä innostamaan yrittäjyyden tielle luomaan alueelle työpaikkoja ja elinvoimaa. Alueen oma 

kysyntä on rajallinen eikä markkinoilla menesty kopioimalla muita. Siksi yrityksiä, niin uusia kuin 

vanhojakin, on kannustettava jatkuvaan kehittämiseen ja uudistumiseen innostavilla esimerkeillä, 

kokeiluilla ja sparrauksella. Lisäksi tulisi selvittää keinoja, miten yrittäjäksi aikovat ja yrityksestä 

luopuvat saadaan kohtaamaan toisensa. 

Ohjelmakauden 2014 - 2020 mahdollisuudet 
 
Yrittäjille on tarjolla rahoitusmahdollisuuksia niin Leader-ryhmän, että ELY-keskuksen 

maaseuturahaston ja yritysosaston sekä Tekesin kautta. Keksintöihin voi hakea tukea ELY-

keskuksen Tuoteväylä-palvelusta ja kansainvälistymiseen Team Finland-verkostolta. Yrityksille on 

tarjolla lisäksi toimialakohtaisia tukia ja monia kansallisia teemaverkostoja - ja ohjelmia. Näistä 

alueen yrittäjät voivat saada paljonkin hyötyä, kuten osaamista, asiantuntijuutta, 

yhteistyökumppaneita ja verkostoja. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimalla 

Creative Finland -toiminnalla edistetään luovan talouden hyödyntämistä eri toimialoilla niiden 

kilpailukyvyn vahvistamiseksi. KOKO Hyvinvointiverkosto tarjoaa kansallisen toimintafoorumin 

hyvinvointialan toimijoille, kehittäjille ja yrittäjille. Tavoitteena on parantaa alueiden valmiuksia 

vastata toimintaympäristön muutokseen, kehittää alueiden välistä yhteistyötä, tehostaa julkisia 

hyvinvointipalveluita ja edistää yrittäjyyttä. Verkosto tukee työ- ja elinkeinoministeriön 

hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittisten kehittämistavoitteiden toteutumista alueilla. 

TEM edistää kansainvälistymisen tehostamista Team Finland -toimintamallin avulla, johon sisältyy 

kaikki ministeriön hallinnonalan kansainvälistymistoimet. Näillä pyritään varmistamaan, että 

yrityksillä on hyvät edellytykset kansainvälistyä. Team Finlandin toimintamalli on ajattelutavan ja 

toiminnan muutos, jota leimaa uusi näkökulma: me emme pelkästään vie, vaan meidän on 

aktiivisesti haettava hyviä asioita ulkomailta Suomeen.  

Ohjelmakausi 2014–2020 toi tullessaan muutoksia yrittäjien tukemiseen maaseuturahaston kautta. 

Leader-ryhmät rahoittavat lähinnä investointeja ja yksittäisen yrityksen kehittämistuen 

myöntäminen ei ole enää mahdollista, muutoin kuin yritysryhmähankkeiden tai kokeilutuen kautta. 

Vastaavasti ELY-keskus voi myöntää tapauskohtaisesti harkinnanvaraista perustamistukea, joka 

on tarkoitettu alkaville yrityksille ja kolme vuotta toimineille yrityksille kehittämistoimiin. Alkavien ja 

kolme vuotta toimineiden yritysten väliin jää yrittäjäryhmä, joka tutkitusti tarvitsee vielä paljon apua 

niin yrityksen tavanomaiseen pyörittämiseen, että markkinointiin ja muuhun kehittämiseen, mutta 

tähän ryhmään ei perustamistuki ole käytettävissä. Mikroyritysten kehittämistoimien tukeminen 

tapahtuneekin jatkossa niin Leader-ryhmän, että ELY-keskuksen kautta haettavien yhteistyö-, 

yritysryhmä- ja koulutushankkeiden kautta. Näiden tukimuotojen konkreettinen toteuttaminen ja 
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vieminen yritystoiminnan tasolle vaatii huomattavasti enemmän valmistelutyötä, kuin aiemmin 

mahdollinen yksittäisen yrityksen kehittämistuki. Yritysten yhteistyön merkitys ja hankesuunnittelu 

korostuvat jatkossa entistä enemmän. 

Edellisellä ohjelmakaudella oli alkaville yrityksille haettavissa 90 % julkinen tuki enintään 3 000 

euron asiantuntijapalvelun käyttöön. Asiantuntijapalvelulla voitiin arvioida liiketoimintaideaa ja sen 

kannattavuutta. Monelle alkavalle yritykselle tuettu asiantuntija apu oli hyvä alku oman 

liiketoiminnan arviointiin. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 ei ole käytettävissä vastaavaa tukimuotoa, 

vaan sama tarpeellinen asiantuntija-apu tulee aloittavan yrityksen hankkia muualta 

omarahoitteisesti.  

Perustamistuki pystynee joissakin tapauksissa korvaamaan saman tukimuodon, mutta on 

tukimuotona huomattavasti harkinnanvaraisempi. Lisäksi tulee huomioida, että perustamistukeen 

ei ole oikeutettu yritys, joka on saanut starttirahan 1.1.2013 jälkeen.  Yritystoimintaa kehittävä, jo 

jonkin aikaa toiminut yritys voi saada apua ELY-keskuksen tarjoamista yritysten 

kehittämispalveluista, jotka sisältävät niin konsultointia kuin koulutuspalveluita. Nämä tukimuodot 

eivät kuitenkaan läheskään aina kohtaa maaseudun mikroyritysten moninaisia tarpeita. 

Perustamistuen osana on yrityksen kehittämiseen tarjolla kokeilutuki. Tukimuoto tukee hyvin PLL 

ry:n Intoa, Rohkeutta ja Osaamista Peloton Pohjoisin -strategiaa. Kokeilulla tarkoitetaan sellaista 

yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien 

tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, 

testaamista ja kehittämistä, jolla on rajattu laajuus ja aikataulu sekä rajatut kustannukset. Kokeilu 

voi olla kooltaan 2 000 € - 10 000€. Kokeilut voivat onnistuessaan tuoda alueelle paljon kaivattuja 

uusia syttöjä yritystoiminnalle. Näiden soveltuvuudesta alueen tarpeisiin ei kuitenkaan ole vielä 

kokemuksia ja ne ovat vielä täysin vieraita yrittäjille. 

Uusia avauksia ja kokeiluja voidaan edistää myös muulla tavoin: yritysryhmähankkeena ja 

yhteistyöhankkeina sekä koulutuksen ja asiantuntijuuden avulla kannustamalla yrityksiä 

omatoimisiin ja omarahoitteisiin kokeiluihin uusien avauksien saamiseksi.  

Tarve 
 
Toimintaympäristön haastavuus, toimialakohtaiset haasteet, rahoitusmahdollisuuksien ja muiden 

yrittäjyyttä tukevien palveluiden hajanaisuus sekä yksinyrittäjyys ja siihen liittyvät vaateet ovat 

tekijöitä, jotka nostavat esille tarpeen yrityslähtöisten toimintatapojen kehittämiseksi alueen 

yrityspalveluissa. Paras tapa vastata yritysten tarpeisiin on jalkautua yrittäjien pariin ja kehittää 

toimintatapoja rinnalla kulkien, sparraten ja yritysten näkökulmasta käsin. 

Tarve alueelliselle maaseudun mikroyritysten yhteyshenkilölle on tullut selvästi esille ELY-

keskuksen hallinnoiman yrittäjyyshankkeen kautta. Lapin yrittäjyyshanke palkkasi 

yrityspalveluneuvojan Inarin ja Utsjoen kunnan alueelle 1.6.2012–30.4.2015 väliseksi ajaksi. 

Tuona aikana haettavan yritysrahoituksen määrä nousi ja yrityksiä perustettiin enemmän kuin 

aiemmin. Yrityspalveluneuvoja löysi yrityskäyntien johdosta sellaisia yrityksiä, joilla voisi olla 

mahdollisuus tuen hakemiseen ja saamiseen ja sitä kautta kehittymiseen. Monikaan yrittäjistä ei 

ollut itse huomannut tätä mahdollisuutta eikä tiennyt julkisten palvelujen mahdollisuudesta.  
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Yritysten ja yrittäjiksi aikovien aktivoimiselle oli selvä tarve. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin 

hakeutui runsaasti yrittäjiä ja niistä innostuneena yrittäjät hakeutuivat myös pitkäkestoisiin 

koulutuksiin ja kiinnostus yrityskohtaista konsultointia kohtaan lisääntyi. Palvelut ovat olleet tarjolla 

jo aiemminkin, mutta tiedottamisen puutteen vuoksi yrittäjät eivät olleet osanneet hakeutua niihin. 

Syntyneen kokemuksen mukaan tiedottamiseksi ei riitä staattiset lehti-ilmoitukset, vaan 

viestittäminen ja luottamuksen saaminen vaatii henkilökohtaisia tapaamisia, tutustumista, soittoja 

ja muuta henkilökohtaista kohdennettua tiedottamista.  

Uusille yrittäjille suunnatussa haastattelussa kävi ilmi, että yrittäjille oli ollut tärkeää saada 

henkilökohtaista tukea alkuvaiheessa ja tietoisuus siitä, että on joku jolta kysyä tarpeen vaatiessa. 

Erilaisista tuki ja neuvontapalveluista on yrittäjien mukaan hankala saada kokonaiskuvaa, joten he 

pitivät tärkeänä solmukohtaa, josta ohjataan oikealle taholle. Yrittäjät pitivät hankalana sitä, että 

täytyy aina kertoa alusta oma asiansa kun vaihtaa neuvontatahoa. (Haastattelu,Kontsas 5/2015) 

Valtaosa Lapin yrityksistä on yksinyrittäjiä ja ainoastaan yrityksen pyörittäminen päivätyönä vie 

yrittäjältä kaiken ajan. Kehittämiselle ja mahdollisuuksista selvää ottamiselle on haastavaa löytää 

aikaa. Yrittäjät tarvitsevat tiedon palveluista ja mahdollisuuksista valmiiksi työstettynä. Erityisen 

tärkeää on, että heillä on tiedossa henkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ja joka pystyy 

ohjaamaan, neuvomaan ja tukemaan. Yksinyrittäjien kasvuodotukset ovat maltillisia ja täysin 

saavutettavissa olevia, kunhan heidät opastetaan sopivien yrittäjyyttä tukevien palveluiden ja 

koulutusten piiriin. Tavoitteen kirkastaminen auttaa alkavia yrittäjiä suuntaamaan voimavaransa 

oikein ja johtamaan itseään yrittäjämäiseen toimintatapaan. Tuomalla esiin onnistuneita 

yritysreferenssejä saadaan pontta ja rohkeutta yrittäjyydestä haaveileville kehittää omaa 

yritysideaa. Opiskelijoita ja koulusta valmistuneita sekä muita osaajia voisi edelleenkin aktivoida 

yrittäjyyden tielle. Heidän ympärilleen tulee suunnitella ja toteuttaa tarvelähtöisesti erilaisia 

yhteistyökuviota, verkostoitumista, toimintamalleja, kuten prosessinhallintaa, hiljaisen tiedon 

siirtymistä, yhteisyrittäjyyttä ja toisilta oppimista.  

1-2 vuotta toimineet yrittäjät kertoivat, että tavoitteena on pääasiassa työllistää itsensä ja 

mahdollisesti 1-2 työntekijää (Haastattelu, Kontsas 5/2015).  

Rahoitusmahdollisuuksien lisäksi yritysten on pysyttävä muuttuvan toimintaympäristön mukana. 

Asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen ja tavoittaminen muuttuu jatkuvasti. Pienyritysten on hyvä 

hallita sosiaalisen median mahdollisuudet markkinoinnille ja asiakkaiden tavoittamiselle. 

Sähköisten työkalujen ja some-osaamisen lisäksi yrittäjät tarvitsevat koulutusta ja tukea muun 

muassa verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen ja taloushallintoon.  

1-2 vuotta toimineilla yrittäjillä on kiinnostusta Norjan markkinoita kohtaan. Yrittäjät toivoivat 

alakohtaisia tietoiskuja markkinoille pääsyn käytännön toimista. Heitä kiinnostivat 

yrittäjäkertomukset, -kokemukset sekä faktat mm. verotuksesta, tullista ja muusta byrokratiasta. 

Haastattelussa nousi esiin vahvasti myös tarve yrityksen talousasioiden kattavampaan 

ymmärtämiseen. Yrittäjät olisivat toivoneet itselleen jo toiminnan alkuvaiheessa parempia taitoja 

kannattavuus- ja rahoituslaskelmien laatimiseen sekä ymmärrykseen. Yrittäjyyskoulutukselta 

toivottiin myös tietoa yrittäjyyden varjopuolista ja käytännönläheisempää otetta asioiden 

käsittelyyn. (Haastattelu, Kontsas 5/2015.) 
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Hankkeen tavoitteet 
 
Hankkeen yleistavoitteena on lisätä alueen elinvoimaa yrittäjyyden uskalluksen, innostuksen ja 

osaamisen sekä kumppanuuden vahvistumisen kautta.  

Hankkeen erityistavoitteena on: 

 kehittää Leader-ryhmän ja muiden seudullisten yrityspalvelutoimijoiden, erityisesti Nordican 

ja Utsjoen kunnan elinkeinotoimen yhteistyötä ja yhteistyön joustavuutta, 

asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä neuvontakulttuuria alueen mikroyritysten tarpeisiin. 

Osallisuus alueen SYP  verkostoon antaa mahdollisuuden kehittää verkoston toimivuutta ja 

tiedottamista sekä luotettavaa, asiakkaiden helposti saatavilla, lähestyttävissä ja lähellä 

asiakasta olevaa neuvontaa.  

 

 innostaa ja kannustaa alkavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä liiketoiminnan 

kehittämiseen ja uusiin avauksiin.  

 

 Lisätä alueen yrittäjyyttä ja yritystoiminnan laatua arvioimalla ja testaamalla yritysten 

toimintasuunnitelmia sekä tarjoamalla em. prosessin myötä alkaville yrityksille sparrausta, 

jotta nämä saavat yritystoiminnan suunnitteluun laajemman näkökulman, tukea ja peilausta 

ajatuksilleen ja näin vahvan alun yrittämiseen.  

 

 lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista toimimalla epävirallisena ensivaiheen 

solmukohtana, verkostojen kokoonjuoksemisen apuna ja eri toimijoiden ”törmäyttäjänä” ja 

kokoamalla yritysryhmien yhteistyöhankkeita. Yrityksen alkuvuodet voivat olla haastavia ja 

verkoston rakentaminen on tässä vaiheessa ensisijaisen tärkeää. 

 

 Yrittäjyydestä kiinnostuneiden ja olemassa olevien yritysten tietoisuuden lisääminen alueen 

nykyisistä ja tulevista elinkeinomahdollisuuksista ja uusista yrittämisen muodoista ja 

tukimahdollisuuksista  

 

 Yrittäjävalmiuksien parantaminen hankkimalla ja räätälöimällä alueen yritysten tarpeisiin 

muiden toimijoiden koulutuksia ja asiantuntijapalveluja sekä kokoamalla yritysryhmien 

koulutushankkeita 
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Määrälliset tavoitteet 
 

 20 hankkeen vaikutuksesta syntynyttä uutta yritystä 

 80 yritystutustumiskäyntiä  

 40 alkuneuvonta -tapaamista 

 12 aktivointi tilaisuutta ja tapahtumaa, joilla tavoitetaan 120 osallistujaa (kerätään 

osallistujalistat) 

 yhteensä hankkeessa mukana olleet yritykset 240 kpl 

 50 media- tai tiedotusosumaa 

 1-2 tutustumis- ja opintomatkaa (yksi ulkomaan matka ja vähintään yksi kotimaanmatka) 

 1-2 kokeilukilpailua 

 2 yrittäjyyttä tukevaa yhteistyö –hanketta tai yritysryhmähanketta 

 10 uutta yritysverkostoa 

 10 uutta yritysinvestointia alueelle  

 40 yritystä, jotka ovat hankkeen avulla saaneet asiantuntija- tai koulutuspalveluja  

 

Yrityspalveluneuvoja toimii eri tilanteissa yritysten rinnalla kulkijana ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka 

parantavat ja tukevat pienyrittäjien toimintaedellytyksiä. Hankkeessa koordinoidaan alueelle 

lyhytkestoisia tietoiskuja ja yritystoimintaa suunnitteleville suunnattuja lyhytkoulutuksia mm. 

markkinointi ja palvelumenetelmistä, kokeiluista, yritysryhmähankkeista sekä muista liiketoiminnan 

olennaista parantamista koskevista menetelmistä. 

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa 
 
Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat seuraavat: 

1. Yhteistyön kehittäminen ja lisääminen  

Hankkeessa lisätään ja parannetaan yhteistyötä ja etsitään uusia toimintamalleja erityisesti 

hankekumppanien kanssa. Yrityspalveluneuvoja käy vähintään kuukausittain Utsjoella 

keskustelemassa ajankohtaisista asioista ja neuvottelemassa toimintatavoista ja 

toimenpiteistä yhteistyön toteuttamiseksi ja kokeilemiseksi. Inarin Elinkeino & Kehitys 

Nordican henkilöstön kanssa pidetään samankaltaisia palavereja, joiden tavoitteena on 

yhteistyön lisääminen ja tiedonkulun parantaminen alueen yritysten hyväksi. Sähköisten 

kokousvälineiden käyttöä, kuten videoneuvotteluyhteyttä, käytetään lisäksi aktiivisesti 

yhteydenpitoon. 

Hankkeessa luodaan toimintatapoja, joilla parannetaan yritysneuvojien sisäistä ja ulkoista 

tiedotusta esimerkiksi luomalla facebook –keskustelusivusto ja kehittämällä yhteisiä 

asiakasprosesseja. Tällä tavoitellaan kahdensuuntaista viestintää ja avoimuutta ja 

tiedonkulun parantumista niin yrittäjien että yritysneuvojien välillä. 

2. Tiedotustilaisuudet, kampanjat, verkostoitumis- ja aktivointitilaisuudet (koko toiminta-alue) 

Yrityspalveluneuvoja järjestää alueelle eri teemoilla tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on 

innostaa yrittäjyyteen, luoda mahdollisuus yritysten verkostoitumiselle, aktivoida 
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kehittämään toimintaa ja etsiä uusia toimintatapoja. Toimenpiteet tuovat esiin tietoutta 

yritystuki- ja avustus- sekä muista liiketoimintaedellytyksiä parantavista mahdollisuuksista. 

Tilaisuuksissa tiedotetaan muun muassa seuraavista asioista; Leader- ja ELY-keskuksen 

kautta myönnettävät tukimuodot, Luovienalojen verkoston toiminta, Tuoteväylä -palvelu, 

Syp-verkosto, Tekes, työturvallisuuslaitos, työterveyslaitos, Työelämä 2020, (muut 

työhyvinvointi -teemaan liittyvät tahot), yrittäjäjärjestöjen kanssa yhteistyö, Team-Finland, 

rahoituskanavat, Finnvera, yrittäjä caset eri teemoista, Yritysten Kehittämispalvelut 

(analyysi, konsultointi, koulutus), muut alueella toimivat hankkeet ja yhteistyö niiden 

kanssa. 

Kampanjoiden ja tilaisuuksien tavoitteena on myös herätellä aloittavia ja toimivia yrityksiä 

tunnistamaan mahdollisuudet mm. onnistuneiden esimerkkien, paneelikeskusteluiden ja 

innostavien asiantuntijoiden avulla. Tavoitteena on innostuksen löytäminen ja uskallus sekä 

rohkeus kokeilla uutta. Tavoitteena on lisäksi lisätä yritysten välistä yhteistyötä ja löytää 

yhteisiä kehittämistarpeita. 

Toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan videoneuvotteluyhteyttä. 

3. Tutustumiskäynnit yrityksiin ja kontaktointi (pääasiassa Utsjoki, Inari) 

Pienet mikroyritykset ja varsinkin toimintansa alkuvaiheessa olevat yritykset ovat usein 

yhden hengen tai osa-aikaisen yrittäjän yrityksiä, jossa yrittäjän aika menee suorittavaan 

työhön ja arjen rutiineihin eikä aikaa jää kehittämisen miettimiseen eikä sen selvittämiseen, 

mistä tähän pohdintaan voisi saada apua. Yleensä ei edes ole tiedossa, että apua olisi 

saatavilla, eikä usein kiireiltään edes nähdä kehittymisen mahdollisuuksia, joten yritys 

junnaa paikallaan. Tämän vuoksi on tarpeen tehdä ”Etsivää” yrityspalveluneuvontatyötä: 

henkilökohtaisen puhelinkontaktionnin ja tutustumiskäyntien merkeissä välitetään yrityksille 

tietoa seutuyhteistyö -palveluista ja muista kehittämismahdollisuuksista, keskustellaan 

yrityksen kehittämistarpeista – ja mahdollisuuksista sekä kerätään tietoa yrittäjien välisen 

yhteistyön tarpeesta pohjaksi yleisille kehittämistoimille ja esim. yritysryhmähankkeille. 

Tämä toteutetaan yhdessä hankekumppanien kanssa. Hankkeessa kokeillaan myös VIRTU 

–palvelupisteiden hyödyntämistä yrityspalveluneuvonnassa. 

4. Yrityksen toimintasuunnitelmien arviointi ja testaus henkilökohtaisella ohjauksella ja 

sparrauksella (pääasiassa Inari, Utsjoki) 

Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on sparrata alkavaa yritystä yritysidean kanssa ja 

toimintaansa kehittävää yritystä kehittämistarpeen kokonaisuuden hahmottamiseksi.  

Yritysneuvoja auttaa yrittäjää löytämään tarpeen mukaan yritysneuvonnallista tukea ja 

oikean rahoittajan. Ohjausta annetaan koko yrityksen perustamis- ja käynnistys- tai 

laajennusprosessin ajan hankkeen toiminta-aikana. Hankkeen aikana selvitetään myös 

asiakkaiden jatkoneuvonnan ja ohjauksen tarve ja hankitaan sitä hankekumppanien, 

muiden syp-verkoston, yritysten kehittämispalveluiden ja muiden hankkeiden avulla. 

Yritysneuvoja toimii alkavien yritysten ensikontaktina ja toimintaa kehittävien yritysten 

yhtenä kontaktina tarjolla oleviin yrityspalveluihin ja verkostoihin. Neuvontaa ja ohjausta 
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annetaan puhelimitse, sähköpostilla, videoneuvotteluyhteyden kautta sekä henkilökohtaisin 

tapaamisin.  

5. Uusien avausten edistäminen (koko toiminta-alue) 

Kokeiluilla herätellään alueen yritystoimijoita ja toimintaa suunnittelevia henkilöitä ja tahoja 

luomaan uudenlaisia ja kokeilukulttuuria edistäviä ideoita. Hankkeessa edistetään 

yrityskohtaisten kokeilujen toteutumista, muuta kokeilevaa toimintaa esim. 

yritysryhmähankkeissa ja yhteistyöhankkeissa sekä uusin tavoin innostetaan kokeilemaan 

yrittäjyyttä ja yritysten yhteistyötä. 

Näiden edistämiseksi hankkeessa esimerkiksi haetaan hankkeen kärkitoimialoihin julkisella 

haulla ja hyödyntäen yhdistyksen ideamyllyä, vapaasti hyödynnettäviä ideoita yritysten 

tuotteiksi tai liiketoimintamalleiksi. Näitä jalostetaan hankekumppanien kanssa karkeiksi, 

universaaleiksi liiketoimintamalleiksi sekä laaditaan julkiset esitteet/tuotekortit, jotka ovat 

vapaasti saatavilla netissä ja niitä hyödynnetään hankkeen tilaisuuksissa konkreettisina 

innostavina esimerkkeinä. Lisäksi hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, joilla innostetaan 

kokeilevaan toimintaan esimerkkien avulla.  

6. Uudentyyppisten toiminnallisten verkostoitumis- ja innostustilaisuuksien järjestäminen ja 

erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen (pääasiassa Inari,Utsjoki) 

Hankkeessa toteutetaan yrittäjien tarpeista lähteviä verkostoitumis- ja innostustilaisuuksia 

yhteistyössä hankekumppanien, yrittäjäjärjestöjen ja vastaavien organisaatioiden kanssa. 

Tilaisuuksien teemat voivat liittyen esim. työhyvinvointiin, sosiaalisen mediaan tms. ja ne 

voivat sisältää toiminnallisen osuuden esim. tulevaisuusvaelluksen, makkaranpaistoretken, 

talkoot tai elokuvaillan. Näin saadaan yrittäjiä kokoontumaan epävirallisesti yhteen, jolloin 

tutkitusti ollaan luovempia ja avoimempia uusille ideoille ja yhteistyölle. Tilaisuuksien 

yhteydessä tuodaan aina esille myös yrittäjille tarjolla olevia palveluja ja rahoitusmuotoja. 

7. Yrittäjille suunnatut tutustumis- ja opintomatkat (koko toiminta-alue) 

Hankkeessa toteutetaan kotimaan tutustumis- ja opintomatkoja yritysten tarpeista lähtien. 

Kohteina voi olla esim. green care- ja hoivayritykset, yrittäjien yhteistyöverkostot, 

uudentyyppinen käsityöyrittäjyys sekä luovien alojen yrittäjyys.  Matkojen tavoitteena on 

antaa uusia ideoita omaan toimintaan, edistää innovatiivista yrittäjyyttä ja törmäyttää eri 

yrittäjiä ja eri alojen yrittäjiä sekä yrittäjien välinen verkostoituminen. 

Hankkeessa tehdään lisäksi yrittäjille tai yrityksen perustamista harkitseville henkilöille 

opintomatka Norjaan. Opintomatka on suunnattu Peloton Pohjoisin -strategian 

kärkitoimialoille tai niitä tukeville toimialoille. Opintomatkan tavoitteena on tutustuminen 

jälleenmyyntimahdollisuuksiin ja markkinakanaviin Norjassa sekä tutustuminen EU:n 

ulkopuoliseen maahan tehtävää kauppaa ja siihen liittyviin verotus-, kirjanpito-, 

lainsäädäntö- ja tullikäytänteisiin. 

8. Pienryhmäkoulutukset (koko toiminta-alue) 

Hankkeessa kootaan yhteen yrittäjien koulutustarpeita ja haetaan niille toteuttaja ja 

rahoitusmuoto sekä esim. ohjaamalla muiden toimijoiden koulutushankkeisiin sekä 

koordinoidaan koulutuksen toteutuminen. Hankkeessa myös toteutetaan alkavien yrittäjien 
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ja yritystoimintaansa kehittävien yritysryhmien tarpeista nousevia lyhytkestoisia ja yleisesti 

yrittäjyyttä ja yritysten kehittymistä ja toimintavalmiuksia antavia pienryhmäkoulutuksia 

silloin, kun vastaavaa koulutusta ei ole muutoin saatavilla.  

9. Tiedottaminen (koko toiminta-alue) 

Tiedottamista toteutetaan liitteenä olevan tiedotussuunnitelman mukaisesti. 

Muut tavoitteita edistävät toimenpiteet (koko toiminta-alue) mm. yritysryhmähankkeiden 

kokoaminen ja niihin aktivointi  

Hankkeen johtajana toimii PLL ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Leena Talvensaari. Hankkeen johtajan 

työnkuvaan kuuluu hankkeen kokonaisseuranta ja johtaminen. Hankkeen taloushallinnosta vastaa 

PLL ry:n taloussihteeri Minna Laiti.  

Hankkeen käytännön toteutuksesta ja koordinoinnista sekä raportoinnista vastaa hankkeelle 

palkattava 100 % yrityspalveluneuvoja sekä yhdistyksen hankeneuvoja, joka käyttää hankkeeseen 

työaikaa arviolta 20 -30 %. Hankeneuvojan tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa 

yrityskoulutusryhmien koonti ja hankkeen toimenpiteiden koordinointi tarvittaessa Itä-Lapin alueella 

sekä kokeilujen edistäminen ja projektipäällikön työparina toimiminen. Tarvittaessa 

toiminnanjohtaja käyttää työaikaa (jyvitetään hankkeelle) hankkeen kokeilujen edistämiseen. 

Tilaisuuksien asiantuntijoina ja esiintyjinä käytetään mahdollisuuksien mukaan toimijoita, jotka 

tekevät neuvontatyötä virkansa tai tehtävänsä puolesta. Tarvittaessa asiantuntijapalvelu ja 

tilaisuuksien esiintyjät ostetaan ostopalveluna. 

Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, jossa toimivat seuraavat henkilöt: 

 Raimo Länsman, Utsjoen kunnan elinkeinotoimi 

 Eeva-Maarit Aikoi, PLL ry:n hallituksen jäsen 

 Marja Männistö, PLL ry:n varapuheenjohtaja / Elinkeinot & kehitys Nordica 

 Kirsti Kustula, PLL ry:n hallituksen jäsen 

 Raimo Hekkanen, Utsjoen yrittäjien edustaja 

 Jouni Halonen, PLL ry:n hallituksen puheenjohtaja 

 Ohjausryhmän kokoukseen voidaan tarvittaessa pyytää yritys- ja asiantuntijaedustajia. 

 

Ohjausryhmän koollekutsujana, esittelijänä ja sihteerinä toimii hankkeelle palkattava 

yrityspalveluneuvoja. 

Hankkeen projektipäällikön tukena toteutuksessa on toiminnanjohtaja ja muu PLL ry:n henkilöstö.  

Hankkeen toimenpiteistä, kuten tilaisuuksista, tapaamisista ja yritysten yhteydenotoista pidetään 

tilastoa. Hankkeesta laaditaan loppuraportti.  

Suoranaisia riskejä ei ole tiedossa. Epävarmuutta tuo se, että hanke toteutetaan ohjelmakauden 

alkuvaiheessa, jolloin lainsäädäntöön liittyvät tulkinnat eivät ole vielä kokemuksen myötä 

muodostuneet selkeiksi käytänteiksi. 
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Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai 

paikalliseen strategiaan. Miten aiemmat hankkeet on huomioitu? 

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kolmesta strategisesta 

painopisteestä yhtä painopistettä, jonka tavoitteena on monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja 

parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten 

verkostoitumista. 

Kehittämisohjelman prioriteettien perusteella jaetuista kuudesta painopisteestä hanke toteuttaa 

erityisesti prioriteettia 1. Tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja 

metsätaloudessa sekä maaseudulla sekä prioriteettia 6. sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden 

vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla. Hanke on 

kehittämisohjelman Leader-toimenpiteen mukainen ja toteuttaa Pohjoisimman Lapin Leader ry:n 

kehittämisstrategian painopistettä yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot ja keinoista hanke toteuttaa 

jokaista; kokeilu ja rohkeus, yhteisöllisyys ja innostus, kansainvälisyys ja verkostot sekä 

osaaminen ja oppiminen. 

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu 
 
Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjoisimman Lapin Leader ry:n alue siten, että pääpaino 

hankkeen toiminnasta sijoittuu Pohjois-Lappiin ja siellä erityisesti Inarin ja Utsjoen kuntiin. 

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yritystoimintaa suunnittelevat ja aloittavat yrittäjät, 1-3 vuotta 

toimineet sekä liiketoimintaa kehittävät ja muutosta hakevat yritykset. Erityisenä kohteena ovat 

yritykset, joiden toimialana ovat matkailuelinkeinot, käsityö- ja kulttuuri- ja luovat alat sekä 

hyvinvointi- ja palvelualat ja green care-toiminta.  

Hyödynsaajina ovat alueen yrittäjät ja niiden kautta työllistyvät henkilöt. Lisäksi hyödynsaajina ovat 

alueen kuntien elinkeinotoimijat ja muut Seudullisiin yrityspalveluihin kuuluvat tahot, kuten yritysten 

rahoittajat ja palveluiden tarjoajat. 

Hankkeen operatiivinen toteutus alkaa 1.9. 2015 ja kestää 30.9.2017 saakka.  

syyskuu 2015 - joulukuu 2015: perehtyminen, verkostojen luonti, toimintojen ja tilaisuuksien 

suunnittelu, tiedottaminen, yrityskontaktien hakeminen ja sparrauksen sekä yritystutustumisien 

aloittaminen 

tammikuu 2016 - heinäkuu 2016: tiedottaminen, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, 

kokeilujen edistäminen,  sparraus ja yritystutustumiset, opintomatka, verkoston toiminnan 

kehittäminen 

syyskuu 2016 - joulukuu 2016: tiedottaminen, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, 

kokeilujen edistäminen, sparraus ja yritystutustumiset, opintomatka, verkoston toiminnan 

kehittäminen 
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tammi-2017 - heinäkuu 2017: tiedottaminen, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, kokeilujen 

edistäminen, sparraus ja yritystutustumiset, ulkomaan opintomatka, verkoston toiminnan 

kehittäminen 

elokuu 2017 - syyskuu 2017: verkoston toiminnan kehittäminen, tiedottaminen hankkeen 

tuloksista, raportointi 

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää 
toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen? 
 
Hankkeen aikana on luotu ja kehitetty alueelle yhteistyöhön pohjautuvia toimintamalleja innostavan 

yrityskulttuurin, yhteistyön ja yrittäjyyden kehittämiselle ruohonjuuritasolla. Hanke toimii 

esimerkkinä muille alueellisille yrityskentän toimijoille toimintatavasta, jolla vastataan uudella 

tavalla yritysten tarpeisiin.  

Yhdistyksessä on käytössä PDCA- toiminnan laadun ohjausjärjestelmä, joka koostuu 

suunnitelluista (Plan), toteuttamisesta (Do) , arvioinnista ( Check) ja kehittämisestä (Act). 

suunnittelusta. Itsearviointijärjestelmä pohjautuu CAF-malliin, jossa arvioinnin osat muodostuvat 

toiminnasta ja tuloksista. Näitä arvioidaan johtajuuden, strategian ja suunnittelun, henkilöstön, 

kumppanuuden, resurssien ja prosessien näkökulmasta. Tuloksia esitetään seuraavilla 

arviointialueilla: henkilöstötulokset, asiakas- ja kansalaistulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja 

keskeiset suorituskykytulokset. Toimintaa ja sen tuloksia arvioidaan osana tätä räätälöiden 

kohderyhmälle tarvittaessa oma kysely toiminnan alussa ja loppuvaiheessa.  

Hankkeen rinnalle rakennetaan tarvittaessa koulutushanke, jolla voidaan konkreettisesti tukea 

yrittäjien osaamista heidän tarpeista käsin. 

Tiedottaminen 
 
Hankkeen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tiedottaminen on suunnitelmallista 

ja onnistunutta. Tiedottamisen lähtökohtana on, että tieto hankkeesta ja sen toimista tavoittaa 

kohderyhmän helposti ja vaivatta. Tiedottamisessa hyödynnetään PLL ry:n kotisivujen alasivuja ja 

facebook- sivustoja, olemassa olevia kontakteja ja lehtimainontaa. Lisäksi kiinnitetään erityistä 

huomioita uusien sosiaalisen median tarjoamien tiedotusvälineiden hyödyntämiseen. Liitteenä 

tarkempi tiedotussuunnitelma. 

 


