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L O P P U R A P O R T T I 

 

1. Toteuttajan nimi 

Kemijärven Yrittäjät ry 

Halosentie 47 

98100 Kemijärvi 

Y-tunnus 1446959-8 

Hankkeen toteuttanut Kemijärven Yrittäjät ry profiloituu yrittäjien etuja ajavaksi yleishyödyl-

liseksi yhdistykseksi, joka tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä 

eri sidosryhmien kanssa yrittäjyyden asioita.  

Kemijärven Yrittäjät ry rakentaa toimintansa niin, että se haluaa olla uudistuva, aktiivinen ja 

pitkäjänteinen kehittäjä pyrkimyksissä, joiden avulla luodaan toimintaympäristön ja yritystoi-

minnan keskeisiä menestystekijöitä. 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Raha liikkuu, mutta ei karkaa – hankintakoulutuksella elinvoimaa!  

Hankkeen numero 18072 

 

3. Hankkeen yhteenveto 

Kehittämishankeen toteuttamisen taustalla oli ongelma, jonka johdosta yritysten kehittymistä 

ja kasvua haittaa omalta osaltaan hankintaosapuolten hankintaosaamisen ja siihen liittyvien 

tarjousten laatimisen osaamisen puute.  

Lisäksi ongelmana oli myös se, että hankintoja suorittavien julkisten hankintayksiköiltä puuttui 

tietoa paikallisista tavara- ja palvelutuotteista. Lisäksi hankintojen yhteydessä puhutaan eri 

kieltä, eikä käydä tarpeellista vuoropuhelua ja siten ei kyetä kaikkia hyödyttävään yhteistyö-

hön. 

Kaikkien tahojen hankintaosaamisen lisäämiseksi käynnistetyn koulutushankkeen tarkoitus oli 

hyödyntää uudistuvaa hankintalakia alueen yritysten ja kaupungin sekä myös alueen strategian 

mukaista elinvoimaa lisäävästi sekä lisätä alueellisesti hankintojen läpinäkyvyyttä lisäämällä 

hankintoja suorittavan hankintayksiköiden ja tarjoajien kesken elinvoimaan ohjaavaa vuoropu-
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helua. Koulutushankkeen toteutuksen taustalla oli vahva tarve poistaa elinvoimaan johtavat 

keskeiset ongelmat tieto ja sen kulku.   

Hankkeessa toteutettavien koulutusten ja työpajojen tarkoitus oli lisätä yritysten välistä yhteis-

työtä hankintojen tarjoamisessa ja muussa yritystoiminnassa sekä lisätä yhteiseen kasvuun 

tähtäävää yhteistyötä hankintoja tekevien tahojen ja alueen yritysten välillä tunnistamalla 

uuden hankintalain tähän antaman mahdollisuuden. 

Hankkeen koulutusten ja työpajojen toteutuksella tavoiteltiin vuorovaikutuksen ja verkostoi-

tumisen lisääntymistä kehittämällä valmiuksia rakentaa toimintakykyisiä ansaintaketjuja.  

Hanke oli kaikille paikallisille ja alueellisille yrittäjille ja eri hankintayksiköiden toimijoille avoin 

toteutus ja sen kuuden teemoitetun koulutuksen koulutuskokonaisuus päättyi Elinvoima-

foorumiin.  

Hankkeessa järjestettiin kuusi (6) teemoitettua koulutustilaisuutta ja niihin kytkettyä työpajaa. 

Koulutukset päättyivät 28.3.2017 pidettyyn Elinvoimafoorumiin, joka oli koulutustarjottimen 

seitsemäs (7) tilaisuus. Koulutuksiin tavoiteltiin 25 eri toimialan yritystä ja 10 julkisista hankin-

noista vastaavaa henkilöä 

    

4. Hankkeen raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa toteutettu hanke on 

Hanketoteutus oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 sisältöä nou-

dat-tava koulutusprojektina toteutettu kehittämishanke, joka on ohjelman: 

• toimenpide 1. Koulutus ja tiedonvälitys ja 

• alatoimenpiteen 1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen, sekä  

• 19.2 Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian mukaisten toimintojen 

täytäntöönpanoa varten toteutettu hanke 

Hankkeen toteutuksen tarkoitus oli voimistaa paikallista elinvoimastrategiaa ja tukeutua Lapin 

Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -strategiaan, jonka mukaan Leader Pohjoisimman Lapin toimin-

ta ja rahoituspäätökset perustuvat intoon, rohkeuteen ja osaamiseen. 

Hanketoteutuksessa näkyi Peloton Pohjoisin -strategian visio; ”Yhteistyöllä ja osaamisella elin-

voimainen, rohkea ja kansainvälinen kotiseutu”.  

Tavoiteperusteilla Pohjoisimman Lapin Leaderin hallitus on käsitellyt ja puoltanut 11.12.2015 

pidetyssä kokouksessa hanketta. Hanke toteutti Leaderin strategian yrittäjyys -painopistettä 

edistämällä yritysten yhteistyöverkostojen syntymistä tarjousyhteistyössä, pysyvien työpai-

kojen syntymissä ja oppimisen keinoa lisäämällä hanke- ja yrittäjyysosaamista. 

Hanke toteutti yhteisöllisyyden ja innostuksen keinoa lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteis-

työtä ja verkostoitumista. 

 

4.1.2. Hankkeen alatason tavoitteet  

Hankkeen strateginen päätavoite koko toteutuksen ajan on ollut elinvoiman lisääminen yhdes-

sä toimien siten, että yrittäjät keskenään ja yrittäjät yhdessä julkisia hankintoja suorittavien 

hankintayksiköiden kanssa voivat läpinäkyvästi hyödyntää hankintalain keskeistä sisältöä:  

 

• avoimuudesta 
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• syrjimättömyydestä 

• suhteellisuudesta ja 

• tasapuolisuudesta 

ja siten elinvoiman nimissä suorittaa hyviä hankintoja ja auttaa pieniäkin yrityksiä pääsemään 

uusille markkinoille kasvua tavoitellen.  

Koulutushankkeen toteutuksen aikana koulutusten ja niihin sidottujen työpajojen sisällöllinen 

pääpaino oli lähinnä kynnysarvot alittavien hankintojen suorittamisessa. Tavoitteena on lisätä 

paikallisesti ja alueellisesti hankintojen läpinäkyvyyttä, lisätä yritysten välistä yhteistyötä han-

kintojen tarjoamisessa ja muussa yritystoiminnassa sekä lisätä yhteistyötä hankintoja tekevien 

hankintayksiköiden ja paikallisten sekä alueen yritysten välillä. Tarkoitus on siirtää asiakasläh-

töinen ajattelu julkisiin hankintoihin ja lisätä yksisuuntaisen tarjouskäytännön tilalle vuorovai-

kutus. 

Koulutuksen tavoitteena oli, että hankkeen työpajatoteutusten jälkeen, pk- ja mikroyritykset 

osaavat tehdä tarjouksen julkisista hankinnoista. Osaava ansaintaketjuina laatia yhteistarjouk-

sia tai toimia yhteistyö- (työyhteenliittymät)/alihankintaketjuina tarjousten jättämisessä. Lisäk-

si tavoitteena oli se, että julkisia hankintoja tekevät tietävät ja tuntevat paikkakunnan mikro- ja 

pk -yritysten tavara- ja palvelutarjonnan ja osaavat näin hankkia paikkakunnan omista yrityk-

sistä siten kuin hankintalaki antaa hankintoihin joustavia mahdollisuuksia.  

Koko hankkeen tarkoituksena on hyödyntää näin uusiutuvaa hankintalakia osana kaupunkistra-

tegian elinvoima-ajatusta. Lyhyesti hankkeen tavoitteet tiivistyvät viiteen ydinkohtaan siitä, 

miksi hanke pitää toteuttaa. Läpinäkyväksi tarkoitetut ja avoimuutta korostavat ydinkohdat 

olivat: 

• elinvoimaisen elinkeinostrategian toteuttamiseksi 

• hankintaosaamisen lisäämiseksi 

• yhteistyön lisäämiseksi 

• helpottamaan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa 

• verkosto- ja ansaintaketjuajattelun mahdollisuuksien tunnistamiseksi 

• läpinäkyvyyden ja tiedon lisäämiseksi 

• yhdessä sovittavan toimintamallin luomiseksi 

Hankkeen tavoitteena on sitouttaa toteutukseen 25 eri toimialan yritystä, 10 julkisista hankin-

noista vastaavaa henkilöä. 

 

4.2. Toteutus 

4.2.1. Hankkeen toimenpiteet 

Hankkeessa järjestettiin toteutusajalle jaksotettua koulutusta hankehakemuksen mukaisesti 

yhdessä Leader-ryhmän, yrittäjien ja Kemijärven kaupungin sekä Kemijärven Kehitys Oy:n 

kanssa laaditun koulutustarjottimen mukaan. Koulutustarjottimen osiin liitettiin työpajatoimin-

ta kouluttajan aineiston mukaisesti. 

Hankkeen tukihakemus tuli vireille 16.11.205 ja siitä on tehty hakemuksen mukainen tukipää-

tös 25.4.2016. Hankkeen vastuullinen toimija Kemijärven Yrittäjien hallitus 2016 päätti käyn-

nistää hanketoteutuksen 15.5.2016 ja hakea ennakkomaksua toteutuksen kuluihin hankerahoi-

tuksen myöntäjältä. Niin sanottujen Hyrrä-vaikeuksien johdosta hakemusta ja sen mukaista 

päätöstä ei saatu vireille kesäkuun 2016 puoliväliin mennessä, joten se keskeytettiin ja saman-

suuruista tilapäislainaa haettiin Kemijärven Kehitys Oy:ltä.   
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Heti hankintapäätöksen jälkeen täsmennettiin koulutustarjotin sisällön osalta tarjouskilpailua 

varten ja käynnistettiin suunnitelman mukaiset infotilaisuudet. Tilaisuuksia järjestettiin kolme 

(3) kappaletta, joihin osallistui yhteensä 30 henkilöä, joista yrittäjiä oli yhteensä 20 henkilöä ja 

julkisen tahon henkilöitä 10. Lisäksi hanketoteutus esiteltiin Pyhätunturilla Luontotalo Naavas-

sa Lapin Yrittäjien ja Suomen Yrittäjät ry:n kanssa yhteistoteutuksessa, jossa Suomen Yrittäjien 

edustaja esitteli neljän kunnan virkahenkilöille ja paikalle saapuneille yrittäjille hankintalain 

mahdollisuuksia. Tilaisuudessa ei osallistujia kirjattu osallistujalistaan, mutta lasketun mukaan 

paikalla oli 42 henkilöä, joista noin 30 oli julkisten hankintayksiköiden edustajia ja loput yrittä-

jiä Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnista. 

Hankkeelle haettiin kesän aikana muutosta toteutukseen, koskien hankkeen kesätaukoa ja 

jatkoaikaa. Toteutuksen jatkoaikaa ja alkuperäisen tukipäätöksen kululajeihin sisäisiä muutok-

sia haettiin siten, että muutoshakemus on tullut päätöksen tehneelle viranomaiselle 

17.10.2016. Hankkeelle on hakemuksesta hyväksytty toteutukseen jatkoaikaa ja haetut kulula-

jimuutokset päätöksellä10.11.2016. Jatkoaikaa hankkeelle myönnettiin 28.22017 saakka. Tällä 

päätöksellä hankkeen toteutusaika oli 1.2.2016-28.2.2017. 

Hankkeen valmentavat koulutukset käynnistettiin 27.10.2016 jatkoajan varmistumisen myötä 

ja koulutuksen toimittajan kanssa sopimalla alkuperäisestä sopimuksesta poiketen. Samassa 

yhteydessä sovittiin toteutuspäivät saatettavaksi tietoon koulutukseen osallistuville.  

Jaksotettujen ja koulutustarjottimen mukaisten koulutusten ja niihin liittyvien työpajojen jak-

sotettu sisältötoteutusten aihealueena oli uusi hankintalaki ja sen soveltaminen paikallistasolla 

ja lähinnä kynnysarvot alittavien  (60 000 euroa) hankintojen yhteydessä. Koulutus on jaksotet-

tu kuuteen koulutustapahtumaan ja niissä oli selkeät teemat ja sovitut aiheet.  

Hankkeen kustannusarvion mukaan koko hanke oli vanhan hankintalain mukaan alle kynnysar-

von ja koulutuksen kustannusarvion mukainen hinta oli 12 000. Tästä johtuen hankkeen osalta 

kilpailuttaminen päätettiin tehdä niin, että sitä ei viedä Hilmaan. Näin ei tehty siksikään, että 

hankkeen toteuttajaa ei katsottu hankintayksiköksi vaikka hankkeen julkinen tuki olikin 90 %. 

Sen sijaa hankkeen koulutustarjottimen teemoitetut koulutukset ja teemojen työpajat kilpailu-

tettiin ns. rajoitetun menettelyn avulla. Koulutuksen toimittajia etsittiin olemalla yhteydessä 

seuraaviin tahoihin:   

• Lapin Yliopistoon 

• Lapin Ammattikorkeakouluun 

• Lapin Yrittäjät ry:een,  

• Ylitornion kuntaan, jossa oli toteutettu lyhyt hankintakoulutus 

• Suomen Yrittäjät ry:een  

• Kuntaliittoon ja 

• Kemijärven kaupunkiin 

Näiden tahojen kautta saatiin kuusi kiinnostavaa osoitetta, joilta tiedusteltiin halukuutta tehdä 

tarjous esitetyn koulutustarjottimen aikataulutetusta toteuttamisesta. Näistä kolme ilmoitti 

halukkuutensa osallistua tarjouskilpailuun esitetystä koulutustarjottimesta siinä esitetyn 

aikataulun puitteissa.  

Hanke oli jatkoaikahakemuksen mukaisella kesätauolla heinäkuun ja elokuu alussa toimitettiin 

halukkaille tarjoajille tarjouspyyntö.  

Hankkeen toteuttaja sai tarjoukset 29.8.2016 ja käynnisti tarjousvertailun yhteistyössä 

Kemijärven kaupungin ja Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa, koska heillä oli tarvittava kokemus. 

Vertailua varten oli laadittu pisteytystaulukko. 6.9.2016 suoritettiin tarjousvertailu ja siinä 

todettiin, että vain yksi tarjoaja oli tehnyt tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Se tuntui 
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kummalliselta, koska tarjoaja oli tulossa kouluttamaan hankintakoulutusta ja tarjousosaamista. 

Tarjousvertailun yhteydessä ei kuitenkaan hylätty näitä tarjouksia, vaan suoritettiin vertailu, 

joka osoitti, että Lapin Ammattikorkeakoulun tarjous oli ainoana tarjouspyynnön mukainen ja 

edullisin. 

Tarjousvertailussa ja jo tarjouspyyntövaiheessa huomioitiin se, että hankkeen rahoitus- 

päätöksessä edellytettiin otettavaksi huomioon toteutuksen ja koulutuksen kilpailuttamisessa 

se, että tuen saajalla tai, jos koulutustoimenpiteen toteuttaa muu kuin tuen saaja, toteuttajalla 

on koulutustoimenpiteen laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja ja muuta 

tiedonvälitystä koskevassa toimenpiteessä sen sisältöön ja vaativuuteen nähden ammattitai-

toinen toteuttaja. Koulutus- ja tiedonvälityspalveluja tarjoavilla yksiköillä tulee olla tarvittava 

pätevyys ja asianmukaiset valmiudet ja että koulutus- tai tiedonvälityspalveluja tarjoavan 

organisaation tulee varmistua henkilöstön pätevyydestä. Näiden pohjalta myös pisteytys on  

laadittu. 

Koulutuksen toimittajana kilpailutuksen jälkeen toimi Lapin ammattikorkeakoulu kaikkien kou-

lutusteemojen osalta ja asiantuntijakouluttajana toimi Lapin ammattikorkeakoulun hankintala-

kien tuntiopettajana toimiva varatuomari Jouko Kantomaa. Koulutuksen toimittaja, kouluttaja 

ja samalla työpajojen vetäjät kilpailutettiin rajoitetun menettelyn avulla.  

Koulutustarjottimiin yhdistetyissä työpajoissa opeteltiin soveltamaan opittua käytäntöön kes-

kustelujen avulla ja laadittiin keskustelumuistio. Samalla rakennettiin pohjaa Kemijärven kau-

pungin hankintaohjesäännön modifioimiseksi uuteen käytäntöön. Työn yhteydessä sovittiin, 

että ohjesääntö voitaisiinkin korvat hankintastrategialla ja sitä täydentävällä toimintaohjeella, 

niin, että yritysvaikutusten arviointi olisi päätöksen teon yhteydessä nykyistä helpompaa. 

Hankkeessa järjestetään kuusi (6) koulutustilaisuutta ja niihin kytkettyä työpajaa. Koulutusten 

teemat olivat: 

1. Johdatus koulutukseen 

2. Hankintalain uudistuksen keskeiset periaatteet 

3. Hankintalain uudistuksen mahdollisuudet 

4. Miten hankintapäätös syntyy 

5. Tarjoajalle lakiuudistus on mahdollisuus 

6. Laki antaa ansaintaketjuille mahdollisuuden 

7. Päätösfoorumina ”Elinvoimafoorumi” 

Hankkeen infotilaisuuksien ja koulutusten tiedottamisessa edettiin siten kuin hankkeen tiedo-

tussuunnitelmassa on kuvattu.  

 

4.2.2. Hanketoteutuksen aikataulu 

Hankkeen suunnittelu käynnistettiin yhteistyössä yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader-ryhmän, 

yrittäjien ja Kemijärven kaupungin sekä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa toukokuussa 2015 

yhteistyötahoja ja tarpeita kartoittaen. Tällöin selviteltiin hankkeen kohderyhmän tarpeita, 

halukkuutta ja tarvittavia yhteistyömuotoja. 

Tässä yhteydessä etsittiin myös tietoa lakimuutoksen mahdollisuuksista ja haettiin tavoitteita 

hankkeen toteuttamiselle. 
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Syksy 2015 

Syksyllä suunnittelua tiivistettiin hankkeen sisällön selvittämiseksi ja kirjoittamiseksi. Pääosin 

tätä työtä tehtiin Kemijärven kaupungin, Kemijärven Kehitys Oy:n ja Leader-ryhmän kanssa. 

Hankehakemus jätettiin Pohjoisimman Lapin Leaderin hallituksen käsittelyyn joulukuun alussa 

ja ryhmän hallitus käsitteli hankehakemuksen ja on päätöksellään 11.12.2015 puoltanut hank-

keen toteuttamista osana Peloton Pohjoinen -kehittämisohjelmaa. Leader -ryhmän hallitus 

katsoi, että haettu hanke toteutti Leaderin strategian yrittäjyys -painopistettä edistämällä yri-

tysten yhteistyöverkostojen syntymistä tarjousyhteistyössä, pysyvien työpaikojen syntymissä ja 

oppimisen keinoa lisäämällä hanke- ja yrittäjyysosaamista. 

Kevät 2016 

Hanke sai Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen tukipäätös on tehty 25.4.2016 ja 

vastuullinen toteuttaja Kemijärven Yrittäjät ry:n hallitus päätti kokouksessaan 5/2016 

27.4.2016 käynnistää hankkeen suunnitelman mukaisesti 15.5.2016. Samassa kokouksessa 

yhdistyksen hallitus päätti hankehakemuksen mukaisesti kilpailutuksen jälkeen valita hankesih-

teeriksi ostopalveluna kemijärveläisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen Consult Tapio Juhani 

Tapio tmi. Hankesisällön mukaisesta hanketoteutuksen koordinoinnista pyydettiin tarjouksia 

yrityksen www-sivulla, Facebook -sivulla ja maakuntalehti Lapin Kansassa. Tarjousvertailuun 

saatiin yksi tarjous. 

Edelleen samassa kokouksessa yhdistyksen hallitus valitsi hintatiedustelujen jälkeen hankkeen 

kirjanpidon hoitaa Tilipalvelu Räsänen Oy, Tapani Räsänen osana yhdistyksen kirjanpitoa erilli-

senä laskutuspisteenä. Päätökseen vaikutti se, että tilitoimisto oli hyväksytty yhdistyksen tilin-

pitäjäksi tammikuussa 2016 ja toimistolla oli kokemusta hankekirjanpidosta. 

Kesä 2016 

Kesäkuussa projektisihteeri kävi neuvotteluja Leader-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa hank-

keen rahoitukseen liittyen ennakko maksusta ja maksatusta sekä hankkeen keskeytystä kesän 

ajaksi. Tämän seurauksena hanketoteutus jätti jatkoaikahakemuksen joka tuli vireille 

17.10.2016. 

Kesäkuussa keskityttiin koulutuksen toimittajan hakemiseen rajoitettua menettelyä muistutta-

valla menetelmällä ja sen toteuttamiseksi hankesihteeri oli tiiviissä yhteistyössä Kemijärven 

kaupungin talous- ja kehittämisjohtajan kanssa. Näin varmistettiin, että tarjouskäytäntö nou-

dattelee voimassa olevaa hankintalakia. Tarjoustiedustelu hankkeen toteutuksesta lähetettiin 

kuudelle (6) ehdokkaalle ja heistä kolme (3) päätti tehdä ja teki tarjouksen. Tarjousten jättö-

päivä on 28.8. klo 16. 

Hankkeen ensimmäinen infotilaisuus pidettiin Kemijärvellä15.6.2016 johon tilaisuuteen saapui 

kesästä johtuen niukasti kiinnostuneita. Paikalla oli neljä (4) julkisen tahon henkilöä ja kahdek-

san (8) yrittäjää. Osa heistä hanketoteutuksen esittelyn jälkeen teki päätöksen osallistumises-
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ta.  

Touko – kesäkuun aikana oltiin kolme eri kertaa yhteydessä hankekoulutusyhteistyöstä osallis-

tumismahdollisuutena Sallan kuntaan ja Sallan Yrittäjäyhdistykseen ja kerran Pyhätunturin 

tilaisuuden lisäksi Pelkosenniemen kuntaan ja Pelkosenniemen Yrittäjäyhdistykseen. Yhtey-

denpito ei synnyttänyt tulosta vaikka alussa Sallan kunta oli asialle ns. lämmin. 

Hanke siirtyi yhteydenpitojen jälkeen kesätauolle erityisesti siitä syystä, että kaikki kontak-

toidut ihmiset halusivat palata asiaan syksyllä.  

Syksy 2016 

Elokuun alussa käynnistettiin koulutusten tarjouspyynnön valmistelu yhteistyössä Kemijärven 

kaupungin talous- ja kehittämisjohtajan kanssa. Tällä haluttiin minimoida mahdolliset virheel-

lisyydet menettelyssä. Samalla sovittiin, että talous- ja kehittämisjohtaja on hankkeen yhteys-

henkilö Kemijärven kaupungin hankintoja suorittaviin henkilöihin asemansa vuoksi. 

Tarjouspyynnöt lähetettiin hankintalakikoulutuksesta kiinnostuneille yrityksille 12.8.2016 ja 

tarjousten jättöaika oli 24.8.2016 klo 16 mennessä. Tarjoukset käsiteltiin yhdistyksen hallituk-

sen kokouksessa 6.9.2016. Kokoukseen oli kutsuttu asiantuntijoiksi Kemijärven kaupungin ta-

lous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja ja Kemijärven Kehitys Oy:stä Business Advicer Soile 

Matero.  

Yhdistyksen hallitus päätti hyväksyä Lapin Ammattikorkeakoulun tekemän tarjouksen pistey-

tyksen perusteella ja ainoana tarjouksena, joka oli tarjouspyynnön mukainen. Päätöksestä 

tiedotettiin hankintapäätöksellä joka on päivätty samalle päivälle kuin päätös hankinnasta oli 

suoritettu. 

Syyskuun 9. päivänä tehtiin tarjouksen voittaneelle Lapin ammattikorkeakoululle tilaus koulu-

tuksen toteuttamisesta ajalla 01.09.2016-28.02.2017. Samana päivänä allekirjoitettiin toimit-

tamissopimus koulutuksen hankkeen hakemuksen, tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesta 

toimittamisesta. Tässä yhteydessä päätettiin, että koulutukset aloitetaan 27.10.2016 ja sopi-

muksen ja aloittamisen väli käytetään valmisteluihin ja asiakashankintaan ja odotetaan mah-

dolliset valituksen tehdystä päätöksestä. 

Työpajatyyppiset koulutukset toteutettiin ajalla 29.10.2016-28.02.2017 seuraavien teemojen ja 

aikataulujen mukaan: 

1. Johdatus koulutukseen 27.10.2016 

2. Hankintalain uudistuksen keskeiset periaatteet 10.11.2016 

3. Hankintalain uudistuksen mahdollisuus 29.11.2016 

4. Miten hankintapäätös syntyy 15.12.2016 

5. Tarjoajalle lakiuudistus on mahdollisuus 30.01.2017 

6. Hankintalaki antaa ansaintaketjuajattelulle mahdollisuuden 15.02.2017 

7. Elinvoimaa – päätösfoorumi 28.02.2017   

Koulutukset toteutettiin tiloissa, jossa oli sopimusten ja päätöksen mukainen varustus ja koh-

tuullinen tarjoilu. Tilojen ja tarjoilun osalta hankinnat olivat alle päätöksessä olevan 2 500 eu-

ron rajan joten niiden osalta tehtiin hintaselvitys ja joustava päätös siitä, että tiloja vaihdellaan 

aikataulujen ja tilan varattavuuden kannalta katsottuna. Tunnelmallinen Uitonpirtti oli tilojen, 

tarjoilun joustavuuden ja inspiroivan tilan vuoksi pääosin koulutustila. Kaksi koulutusta yhteen-

sattumien vuoksi oli Kemijärven Yritystalolla. 
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Sama periaate oli käytössä infotilaisuuksien järjestelyissä. Tilaisuuksien tiedottamisesta sano-

ma-lehden avulla käytettävissä oli vain yksi media.  
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4.2.3. Tiedottaminen 

4.2.4. Hankkeen toteutuksen resurssit 

Hanketoteutuksen resursseina ovat olleet Kemijärven Yrittäjät ry:n toimintavuodelle valitsema 

hallitus, hankkeen toteuttamiseksi tarjouskilpailun kautta valittu koulutusten toimittaja ja 

hankkeen projektitoteutuksen projektisihteeri. Kemijärven Kehitys Oy:n tarjoama käyttö-

rahoitusapu ja Kemijärven kaupungin tarjoama asiantuntija-apu.   
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4.2.5. Hanketoteutuksen organisaatio 

Raha kiertää, mutta ei karkaa – hankintakoulutuksella elinvoimaa -hankkeen vastuullinen to-

teuttaja on yhdistyksen toimintasuunnitelmaan 2016 tekemällä päätöksellä Kemijärven Yrittä-

jät ry:n ja sen toimintavuodelle 2016 valitsema hallitus. 

Hankkeen hallinnointi on yhdistyksen 2016 hallituksen tekemällä päätöksellä annettu Tilitoi-

misto Räsänen Oy:n hoidettavaksi, koska toimisto tekee yhdistyksen päätöksen mukaisesti 

Kemijärven Yrittäjät ry:n kirjanpidon ja hankkeen kirjanpito on laskutuspisteenä toimiva osa 

kirjanpitoa. 

Tilitoimisto on hoitanut hankkeen maksuliikenteen, kirjanpidon ja muun taloushallinnon työ-

hön liittyvät tehtävät. Hankkeesta on muodostettu oma kustannuspaikka. 

Hankkeen projektisihteeriksi valittiin Lapin Kansan sanomalehti-ilmoituksessa, sosiaalisessa 

mediassa ja yhdistyksen www-sivulla olleiden tarjouspyyntöjen avulla. Tarjouspyyntö koski 

ostopalveluna seitsemäksi (7) kuukaudeksi ostettavaa projektisihteerin tehtävää, jossa kritee-

reinä oli hankerahoituspäätöksen mukaisesti yritystoimintaa tunteva ja hankeen toteuttavan 

projektin projektitoiminnan kokemusta omaava yritys, jolla osaamisalueena julkisen sektorin ja 

yritystoiminnan ongelmakentän riittävä tunnistaminen hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi.  

Kemijärven Yrittäjien hallitus valitsi yhden saapuneen tarjouksen perusteella tehtävään Juhani 

Tapion, Consult Tapio. 

Hankkeen projektin toteuttamisessa tarvitsemat toimitilat sisällytettiin päätöksen jälkeiseen 

ostopalvelusopimukseen. Näin toimitiloiksi tuli Consult Taion toimitilat osoitteessa Halosentie 

47, Kemijärvi.   

Hanketoteutukselle ei hakemuksen ja rahoituspäätöksen mukaisesti sen keston ja toteutusta-

van perusteella ei valittu ohjausryhmään, vaan ohjausryhmälle kuuluvia tehtäviä hoiti Kemijär-

ven Yrittäjäyhdistys ry:n hallitus 2016, johon kuuluivat: 

• Juhani Tapio puheenjohtaja 

• Marko Rautaparta, varapuheenjohtaja 

• Ilkka Haapalinna, sihteeri 

• Maire Mattila, jäsen 

• Elina Koskenranta, jäsen 

• Arto Ojala, jäsen 

• Markku Luoma-aho 

Hankkeen rahoituspäätöksen mukaisesti koulutustoimenpiteet toteutti koulutustoimenpiteen 

laatu ja laajuus huomioon ottaen ammattitaitoinen kouluttaja. Tarjousten perusteella se oli 

Lapin ammattikorkeakoulu ja koulutuspalveluiden toimittaja oli varmistanut koulutussisällön 

perusteella kouluttajana toimineen varatuomari Jouko Kantomaan osaamisen. Kantomaa toi-

mii aiheen tuntiopettajana Lapin AMK:ssa. Näin voitiin olla varmoja kouluttajana toimineen 

Jouko Kantomaan pätevyydestä, joka varmistettiin vielä Ylitornion kunnasta ja yrittäjiltä, koska 

henkilö oli toiminut aiheen kouluttajana Ylitorniolla.  

Tiedonvälitystä koskevassa toimenpiteessä sen sisältöön ja vaativuuteen nähden ammattitai-

toisena toteuttajatukena oli Graafinen toimisto Viestinet yhdessä projektisihteerin kanssa 

 

4.2.6. Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

Hanketoteutukselle 18072 on tukipäätöksellä 25.4.2016 hyväksytty kokonaiskustannusarvioksi 

28 900,00 euroa josta julkinen rahoitusosuus on (90/80) yhteensä 26 010,00 euroa. Julkisesta 
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rahoitusosuudesta EU-osuus on 10 924,20 euroa, valtion osuus 9 883,80 ja kuntaraha Leader-

ryhmältä 5 202,00 euroa. Yksityinen rahoitusosuus on 2 890,00 rahallisena osuutena.  

Lapin ELY-keskus on tehnyt hankkeelle hakemuksesta tukipäätöspäivämäärällä 10.11.2016 

uuden kustannuksia ja rahoitusta koskevan päätöksen. Päätöksessään Lapin ELY-keskus on 

hyväksynyt haetun jatkoajan toteutukselle ja kustannuslajimuutokset muutoshakemuksen ja 

Pohjoisimman Lapin Leaderin puollon mukaisesti.  

Kustannuslajimuutokset kohdistuivat ostopalveluiden kululajissa säästyneiden varojen siirtä-

mistä hakemuksen mukaisesti vuokrat-, matkat- ja muut kulut kustannuslajeihin. Hankkeen 

kokonaiskustannukset ja kokonaisrahoitus ei päätökselle muuttunut. 

 

4.2.7. Hankkeen kustannusten toteutuminen 

Hankkeen toteutuksen kustannukset pyrittiin pitämään haetun päätöksen mukaisina. Hank-

keen kustannukset toteutuivat kuitenkin 10 000 euroa alhaisempina, kuin mitä oli arvioitu 

suunnittelun yhteydessä. 

Merkittävin syy tähän oli se, että suunnitteluvaiheessa ei ihan tarkkaan osattu arvioida koulu-

tuskuluja ja toteuttajan kassavirrallisia valmiuksia. Kustannusvertailu on esitetty tämän alapuo-

lella.  

 

4.2.8. Hankkeen raportointi ja seuranta 

Hankkeen toteutuksen aikana sen etenemisestä on tuotu säännöllisesti kuukausittain kokoon-

tuneelle yhdistyksen hallitukselle lyhyt raportti käsiteltäväksi koska hankkeelle ei sen lyhyestä 

toteutuksesta johtuen ei valittu ohjausryhmää.  

Hankkeen toteuttamiseksi suoritettujen ostopalveluihin ja eri kululajeihin kohdistuvista han-

kin- noista on laadittu asianmukaiset dokumentit käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksen ko-

kouksissa. 

Hankkeen etenemisestä on Hyrrään laadittu arvio etenemisestä väliraporttina ja lopuksi laadit-

tu loppuraportti.  

Hanketoteutuksen aikana on pidetty useita toimenpiteisiin, toteutukseen ja aikatauluihin liitty-

viä palavereja, joiden avulla haluttiin saada hankkeen toteutus sujumaan tavoitteiden mukaan 

lyhyestä toteutusajasta johtuen. 

 

 

4.2.9. Toteutusoletukset ja riskit sekä esille tulleet ongelmat 

Hankkeen toimenpiteiden käynnistämisvaiheessa toteutusoletuksena oli, että hanketoteutuk-

sen toimenpiteet kohdistetaan hakemuksessa määritellylle kohderyhmälle niin, että hankkeen 

toteutukseen on jokaisen kemijärveläisen tuotannollisen tai palveluyrityksen ja tavaroita tar-

joavan yrityksen mahdollisuus osallistua. Käynnistysvaiheessa tiedettiin, että osallistujien mää-

rään liittyy osallistujien määrä riskinä, joka toteutuksessa riskinä toteutuikin.  

Hankkeen osallistujia haettaessa erityisenä ja tulevaisuuden näkymien valossa keskeisenä koh-

deryhmänä oli kuljetus- ja maanrakennusalan yritykset joille koulutuksen sisältö ansainta-

ketjutoiminnan (työyhteenliittymät) osalta olisi ollut tärkeää. Alan yritykset, Napapiirin Kulje-

tus Oy ja Destia Oy eivät olleet kiinnostuneita hankkeen toteuttamisesta useista yrityksistä 

huolimatta. 
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Lisäksi hankkeen toteutuksessa kohderyhmänä pidettiin Kemijärven kaupunkia, Kemijärven 

seurakuntaa sekä paikkakunnalla toimivia muita julkisia hankintoja tekeviä tahoja. Tässä suh-

teessa toteuttamisolettama Kemijärven kaupungin osalta toteutui muilta varsin hyvin siten, 

että hallinto ja tukipalveluiden alueelta kaupunginjohtaja, palvelualuejohtaja ja talous- ja ke-

hittämisjohtaja osallistuivat hyvin koulutuksiin ja erityisesti talous- ja kehittämisjohtajan rooli 

toteutuksessa oli kiitettävää. Lisäksi teknisten palveluiden palvelualueelta osallistui koulutuk-

siin palvelualueen johtajan lisäksi siivoustyönjohtaja. 

Sen sijaan hankkeen tavoitteen ja toteutuksen kannalta tärkeän hyvinvointipalveluiden palve-

lujohtaja ei katsonut tarpeelliseksi osallistua antamaan panostaan tilaisuuksiin. Samalla tavalla 

kaupunkikonsernin yhtiöiden johtajat ja Kemijärven seurakunta ja muut julkisia hankintoja 

tekevät tahot eivät nähneet tarvetta osallistus elinvoimaa edistävän hankkeen toteuttamiseen 

osallistumalla. 

Osallistujamäärän taustalla oleva riski toteutui. 

Suoria hyötyjiä hankkeeseen osallistujat oppimastaan siihen osallistuneet yritykset ja hankinto-

ja suorittavat tahot tulevat saamaan saavat. Samoin välillinen hyöty on elinkeinostrategian ja 

elinvoima- sekä hyvinvointistrategian toteuttamisen myötä aluetalous.  

Hankkeen toteutuksen osaamisessa ei ollut riski saadun palautteen mukaan. Hankkeen suun-

nittelussa riskinä pidettiin myös yksityistä rahoitusosuutta, mutta on sovittu, että toteutuksen 

yksityinen rahoitusosuus kerätään osallistuvilta yrityksiltä. 

Tiedottaminen tunnistettiin riskitekijäksi, mutta suullisen palautteen mukaan tiedottaminen on 

ollut riittävää, oikea-aikaista ja kattavaa. Tiedottamista on suoritettu tiedotussuunnitelman 

mukaan. 

Lainarahoitus ei ollut toteutuksen kompastuskivi. Enemmänkin sitä oli syy miksi sitä käyttö-

rahaksi otettiin kun päätöksen mukaista ennakkoa ei voinut Hyrrän toimintavaikeuksien vuoksi 

hakea.  

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

Hankkeen projektitoteutus on tehnyt monella taholla yhteistyötä tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Kaikki yhteistyö ei edennyt pyrkimyksiä pidemmälle, mutta kaikista on opittavissa jotakin.  

Yhteistyökumppanit olivat: 

Kemijärven kaupungin Hallinto ja tukipalveluiden palvelualue, kaupunginjohtaja ja palvelu-

aluejohtaja, talous- ja kehittämisjohtaja 

Kemijärven kaupungin Hyvinvointipalveluiden palvelualue, palvelujohtaja 

Kemijärven kaupungin Teknisten palveluiden palvelualue, palvelualuejohtaja 

Sallan kunta, talous ja elinkeinojohtaja  

Suomen Yrittäjät ry, kilpailuasioiden päällikkö 

Lapin Yrittäjät ry, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 

Kemijärven Yrittäjät ry, jäsenistö 

Pelkosenniemen Yrittäjät ry, puheenjohtaja 

Sallan yrittäjät, puheenjohtaja 
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Kuntaliitto, erityisasiantuntija alueet ja yhdyskunta 

Lapin Yliopisto, koulutuspäällikkö 

Lapin ammattikorkeakoulu, liiketoiminnan erityisasiantuntijan 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Hanketoteutuksen tavoitteena on ollut rakentaa tarjoajan ja hankintayksikön välille toiminta-

malli, jonka perustalta julkiset hankinnat tehdään Kemijärven alueelta ja edistetään hankintoi-

hin osallistumista lähialueelta tai Lapin alueelta. Tämä oli hankintalakikoulutuksen keskeinen 

sisältö ja hankintalain uusi kynnysarvo 60 000 todettiin koulutuksen aikana merkittäväksi ra-

haksi pienille yrityksille.  

Samalla hankintakoulutuksen yhteydessä todettiin, että hankintojen jakaminen pienempiin 

kokonaisuuksiin antaa mahdollisuuksia niin tarjoajalle kuin hankintayksiköllekin toimia niin, 

että yritykset kehittyvät ja kaupungin vuosittain talousarvioonsa asettama elinvoimatavoite 

toteutuu. 

Hankkeen tiivistetyissä tavoitteissa oli viisi ydinkohtaa ja millekään niistä ei ole asetettu nume-

raalista tai muuten mitattavaa tavoitetta, vaan tavoitteena oli hankintojen yhteydessä yksi-

tuumaisuuden löytäminen, osaamisen lisääminen, ansaintaketjumallin omaksuminen sekä 

löytää hankintayksikölle malli, jonka avulla se kykenee toimintamallin tukemana paremmin 

ottamaan käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin hankintapäätösten yhteydessä. Tämän toteu-

tumista seurataan hankkeen toteuttajan toimesta yhdessä hankintayksikön kanssa ja. 

Hankkeessa vallitsi henki, jonka mukaan on mahdollista sopia kumppanuudesta, jonka avulla 

yhteistyö tehostuu ja paranee. Henki ja yhteistyöajatukset on kirjattu muistioon, johon on yh-

distetty koulutusten työpajaosuuksien annit. Pohdintojen annin toteutumista seurataan sa-

massa yhteydessä kuin yritysvaikutusten arviointiakin.  

Tätä varten koulutuksen aikana tehtiin alustavaa työtä Kemijärven kaupungin hankintaohje-

säännön muuttamiseksi siten, että kaupungille syntyisi hankintastrategia ja sitä tukemaan han-

kintaohjeet. Todettiin, että nykyinen hankintaohjesääntö on hankintalakiakin tiukempi ja ei 

kovin joustava käytössä.  

Toiveena on, että kun kaupunki luvatusti alkaa työstämään hankintastrategiaansa, niin alusta-

va työ on siinä mukana ja yrittäjien edustus mukana linjauksissa.  

Koulutuksen kuudes ja viimeinen koulutus päättyi etsimään mahdollisuuksia tähdentäen toimi-

via kumppanuuksia ja ansaintaketjuja. Lisäksi tavoitteena oli oppia rakentamaan niiden ansain-

talogiikka yhteistyössä. Yhteistyömalli käytiin läpi työyhteenliittymää mallina käyttäen ja niiden 

soveltuvuudesta hankintalain näkökulmasta yhteistarjouksissa. Samalla käytiin läpi työyhteen-

liittymien hallintomalleja, kirjanpidon perusteita, vastuita sekä työyhteenliittymän vaatiman 

ehdottoman luottamuksen ja toiminnan tarvitsemaa läpinäkyvyyttä.   

Illan aikana tuli selväksi se, että työyhteenliittymämalli ansaitalogiikkana olisi juuri lähitulevai-

suutta ajatellen hyvin tärkeä ja omaksuttava toimintamalli.  
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Hankkeen myyntityön yhteydessä oli näkyvissä, että koulutus kuuden illan toteutuksena ei 

sittenkään ollut kiinnostava tarjous, vaikka sen tarpeellisuus nähtiin olevan olemassa. Nekin 

näkivät tarpeellisuuden, jotka eivät tulleet infoihin tai koulutuksen ensimmäiseen iltaan. Har-

millista tavoitteiden kannalta oli se, että erityisesti tavoitteeseen pääseminen osallistujien 

määrässä oli ontuva ja keskeisen tavoiteltavan kohderyhmän kokonaan pois jääminen oli 

osaamistavoitteissa ja elinvoiman kannalta todella harmillista.  

Koulutuspalaute tehtiin Lapin ammattikorkeakoulun arviointialustalle sähköisesti koulutuksen 

päätyttyä. Siihen vastasi vain yhdeksän (9) osallistujaa joista kuusi (6) oli yrittäjää. Annettu 

palaute on liitetty raporttiin.  

Pääosin voidaan palautteenkin pohjalta sanoa, että toteutus oli onnistunut, osallistujat tyyty-

väisiä tulokseen ja toteutuksen tiedottaminen on toiminut hyvin. Vaikka koulutuspalaute ra-

kentuu pitkälle Lapin AMK:n tarvepohjaan, niin palautteesta voi lukea, että jatkossa kaivataan 

verkostokoulutusta, matkailualan koulutusta, arvoketju- ja ansaintaketjukoulutusta sekä koulu-

tuksen aktiivista yhteydenpitoa. 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Hankkeen toteuttajan kannalta on hyvä tarttua tuohon verkosto-, arvoketju- ja ansaintaketju-

koulutuksen tarpeeseen. Tulevaisuuden näkymien valossa tarvitaan yksituumaisuutta ja yhdes-

sä toimimista nykyistä huomattavasti enemmän. Juuri työyhteenliittymän ansaintaketjumallina 

juurruttaminen toimintaan johtavana mallina vaatii erillisen yhdessä Kemijärven Kehitys Oy:n, 

Kemijärven kaupungin tai Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa järjestettävän koulutuksen. Koulu-

tuksen tulisi keskittyä mahdollisuuksien näkemiseen, idean sisäistämiseen ja toimintamallin 

läpikäymiseen lähes liiketoimintasuunnittelun mukaisesti. 

Toimijoiden yhteistyönä tulevaisuuden näkymien valossa tilanteessa tarpeellisia työyhteenliit-

tymiä, tulirinkejä, ansaintaketjuja tai millä nimellä niitä kutustaankaan, ei ilman ohjausta syn-

ny. Niiden ansaintalogikka ei avaudu, tai avautuu varovaisuuden kautta ilman läpinäkyvyyttä 

hieman kyräillen.  Ilman osaamista ja avoimuutta toimivat, hyötyä tavoittelevat työyhteenliit-

tymät ovat alusta lähtien tuomittuja. 

Koulutusmallina vuorovaikutteinen työpajatyyppinen koulutus on hyvä tapa omaksua asioita ja 

saada näkemyksensä käsittelyyn ilman arvioivaa vastaanottoa.  

 

6. Allekirjoitukset 

 

Kemijärvi 28.2.2017 

 

Juhani Tapio    Ilkka Haapalinna 

 

  

 


