Tunturi-Lapin yrityspalvelu -vauhtia yrittäjyyteen

LOPPURAPORTTI

HANKKEEN TIEDOT
Nimi: Tunturi-Lapin yrityspalvelu -vauhtia yrittäjyyteen, numero 57064
Hallinnoija: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 20.11.2017-31.12.2018
Tukipäätöksen päivämäärä: 11.12.2017
Tunturi-Lapin yrityspalvelu – vauhtia yrittäjyyteen -hanke on toimintaryhmän koko alueella toimiva hanke, jonka
valmisteluun osallistuivat kaikki neljän kunnan elinkeinotoimijat sekä SYP-verkosto.
Leader Tunturi-Lappi ry hallinnoi hanketta ja sille haettiin omasta kehyksestä 100% tuki hankkeen suunniteltujen
toimenpiteiden jalkauttamiseksi alueelle. Toimenpiteet lähtivät vauhdilla eteenpäin ja verkoston toimiminen
yritysneuvonnassa on ylittänyt lähes kaikki asetetut odotukset.
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet
Hanke toteutettiin pääasiallisesti ostopalveluna. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida alueen yrittäjyydestä
kiinnostuneita, alkavia yrittäjiä (yritystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt ja alle 3v toimineet yritykset), toimivia
yrittäjiä sekä eri muutostilanteissa olevia toimenpiteiden eteenpäin viemisessä (erityisesti kasvuhalukkaat ja potentiaalia omaavat yritykset). Hanke tavoitteena oli lisätä alueen elinvoimaa nimenomaan yrittäjyyden sekä
verkostoitumisen lisäämisen kautta. Tavoitteena oli innostaa ja kannustaa alkavia ja toimintaansa kehittäviä
yrityksiä tukemalla erityisesti liiketoimintasuunnitelman sekä laskelmien laatimisiin liittyvissä solmukohdissa
(liikeidean arviointi ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet vaihtoehtoineen). Pidemmän ajan tavoitteena oli
luoda toimiva malli, jonka mahdollista jatkoa voidaan pohtia hankkeen mahdollisessa seuraavassa vaiheessa.
MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET:
Osallistuvia yrityksiä: 70 kpl: toimintaa suunnittelevat, alkavat, toimivat
Investoivia yrityksiä: 35 kpl
Kasvuhakuisia yrityksiä: 20 kpl
Yritysryhmähankkeita: 2 kpl
Sidosryhmäkontakteja: 20 kpl
Tuettujen yrityspalveluiden käyttö (eri rahoittajat): alkuvaiheen neuvonta 30 kpl

TOTEUMA:
99
44
21
1
22
37

Liitteestä on nähtävissä ostopalvelun toteuttajan laatima tarkempi raportti toteumasta.
Hanke toteutti myös koulutusta yrityksille kentältä tulevan tarpeen mukaan. Koulutustilaisuuksia järjestettiin
jokaisessa neljässä kunnassa yhteistyössä kuntien elinkeino-osastojen kanssa. Koulutukset tehtiin nimenomaan
yrittäjien omien tarpeiden mukaan. Näin saatiin asiasta oikeasti kiinnostuneet ja tilaisuuksista kiireisille yrittäjille
oikeasti apu mukaan.
Resurssit, toteutuksen organisointi
Hanke toteutettiin pääasiallisesti ostopalveluna. Kokonaisuudesta pyydettiin tarjoukset kolmelta eri toimijalta ja
hallituksen päätöksellä sopimus tehtiin Lappi Consulting Oy:n kanssa. Toimijan olemassa oleva verkosto alueella
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vauhditti alkua ja yritykset saatiin nopeasti verkostoon mukaan. Seuranta ja tiivis yhteistyö hallinnoijan, kuntien
elinkeino-osastojen sekä TE-toimiston ja SYP-verkoston kanssa, oli omiaan luomaan toimivan kokonaisuuden
palvelulle. Yritysten luottamus, joka saavutetaan, tulee pitää, jotta palvelulla on myös mahdollinen jatkumo ja
todellinen hyöty alueelle.
Hallinnoijan henkilökunta käytti työaikaa hyvin minimaalisesti hankkeen hallinnointiin, vain pakolliset
raportoinnit ja muut yhteyshenkilöasiat hoidettiin hankkeella suunnitelman mukaisesti. Tätä olisi voinut
resurssoida hieman kattavammaksi, jotta olisi ollut enemmän mahdollisuuksia viedä toimenpiteitä eteenpäin ja
katsoa paremmin yhteisen yritysneuvonnan tulevaisuuteen.
Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kustannusarvio piti kokonaisuudessa hyvin ja oli varsin riittävä, ainoastaan tulevaisuuden
suunnitelmien syventäminen olisi pitänyt pystyä resurssoimaan paremmin.
Raportointi ja seuranta
Säännöllinen ja tarkka seuranta sekä yhteydenpito ostopalvelun toteuttajan sekä verkoston toimijoiden kanssa
mahdollisti nopeahkonkin reagoinnin eri painopisteisiin. Seurantaa oli kappalemäärällisesti, mutta myös
euromääräisesti, jolloin saadaan tarvittaessa tarkkaakin tietoa vaikuttavuudesta sekä palvelun toimivuudesta
hankkeesta. Myös ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa, mutta sen lisäksi merkittävämpi hankkeenkin kannalta
olivat esimerkiksi alueellinen SYP-ryhmän kokoontumiset sekä elinkeino-osastojen ja rahoittajan väliset
keskustelut.
Tulokset ja vaikutukset sekä jatkotoimenpiteet
Kokonaisuuden vaikuttavuus ja merkitys alueelle oli lähes korvaamaton. Alueen toimiminen yhdessä
elinkeinollisesti on hyvä esimerkki yhteistyöstä yli kuntarajojen. Leader tässä yhdistävänä toimijana on yksi nivel
verkostossa, jota ilman palvelun tarjoaminen ei näin kattavasti olisi mahdollista.
Hanke toteutui yli asetettujen tavoitteiden ja lunasti omalta osaltaan lupaukset alueen yhteistyöstä ja
toiminnasta yli kuntarajojen yrittäjien ja elinvoiman hyväksi. Pelkästään uusia yrityksiä perustettiin 11 kappaletta
Tunturi-Lappiin hankkeen vaikutuksesta, mikä kertoo alueen elinvoimaisuuden kasvusta ja noususta yleisesti.
Hankkeen asiakkaiden verraten valtava määrä, palvelun kysyntä yllätti hieman, toki positiivisesti, hallinnoijan,
jolloin keskittyminen tulevaisuuden suunnitteluun jäi vähemmälle. Yritysneuvonnassa on olemassa alueella
paine, johon ei yksin kukaan ole voinut vastata, mutta yhteistyössä toimimalla hankkeen todistaessa palvelu
voitaneen toteuttaa myös jatkossa tavalla tai toisella yhteistyössä. Tässä hankkeessa ei ehditty laatia kestävää
pohjaa yritysneuvonnan tulevaisuudelle, mutta tulokset todistavat sille olevan tarvetta ja nimenomaan
yhteistyössä toteuttavana. Hankkeessa kokeiltiin alueelle uutta toimintatapaa ja nyt voimme rohkeasti katsoa
myös jatkoa yhdessä.
Erinomainen tulos antaa rohkeutta ja perusteluja jatkaa ja edelleen kehittää yritysneuvontapalveluja TunturiLapissa yhteisesti. Tunturi-Lappi seutukuntana poikkeaa muusta maakunnasta hyvinkin paljon ja on erilainen
elinkeinollisen rakenteen sekä julkisten palveluiden suhteen. Alueella on havahduttu yhteistyön merkitykseen ja
tärkeyteen ja suunnitellaan seuraavaa askelta, mikä tärkeintä, yhteistyössä.
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