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1. HANKKEEN TIEDOT 

 

Hankkeen toteuttaja:  Leader Pohjoisin Lappi ry 

Hankkeen nimi: Parasta pohjoisesta –paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys 

Hankenumero:  65855 

Hankkeen toteutusaika:  1.2.2018–1.4.2020 

Hankkeen toteutusalue:  Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi ja Kemijärvi 

 

Hankkeen henkilökunta: Annika Kostamo (projektipäällikkö 16.2.2020 asti), Jarmo Palojärvi 

(yrityspalveluneuvoja 15.3.2018-elokuu.2018), Marika Ollonen (yrityspalveluneuvoja 1.11.2018–

16.2.2020 ja projektipäällikkö 17.2.2020-15.4.2020), Mika Kolehmainen (yrityspalveluneuvoja 

15.3.2018–30.4.2020) 

3. HANKKEEN KUVAUS JA YHTEENVETO 

 

Parasta pohjoisesta –paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys hankkeen tavoitteena oli edistää 

erityisesti paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöyrittäjyyteen pohjautuvaa liiketoimintaa Leader 

Pohjoisin Lappi ry:n alueella.  

 

Leader Pohjoisimman Lapin strategiassa Peloton Pohjoisin 2014-2020 nostetaan esille 

toimintaympäristön luomista mahdollisuuksista ja alueen osaamisesta ja voimavaroista nousevat 

elinkeinot: paikallinen biotalous; poro, lähiruoka, luonnontuotteet ja bioenergia sekä luovat alat ja 

matkailu. Toimialat sisältävät kestävän kehityksen mukaisia elementtejä ja ne ovatkin selkeästi 

kasvavia aloja. Parasta Pohjoisesta –hanke keskittyi juuri kyseisen painopisteen edistämiseen.  

 

Hankkeessa toimi projektipäällikkö sekä kaksi yrityspalveluneuvojaa, toinen Ivalossa ja toinen 

Kemijärvellä. Yrityspalveluneuvojien tehtävänä oli innostaa ja kannustaa yrittäjyyteen sekä antaa 

matalan kynnyksen neuvontaa yrityksen perustamiseen liittyen. Yrityspalveluneuvojat opastivat 

myös Leaderin yritystukien sekä muiden rahoitusmahdollisuuksien hakuprosesseissa.  

 



 

 

Yritysten alku- ja hankeneuvonnan lisäksi hankkeessa järjestettiin innostustilaisuuksia ja 

tapahtumia, tutustumismatkoja ja teetettiin hankkeen kärkitoimialoista nousevia toimialakohtaisia 

selvityksiä.  

 

Hankkeen tulokset näkyvät erityisesti perustettujen yritysten sekä haettujen yrityshankkeiden 

määränä. Myös toimialakohtaisten selvitysten materiaalit ovat alueen yritysten ja muiden 

toimijoiden hyödynnettävissä hankkeen jälkeen.   

4. RAPORTTI 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

 

Parasta pohjoisesta –paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys hanke toteutti Manner-Suomen 

Maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Leader Pohjoisin Lappi ry:n Peloton pohjoisin 2014-2020 

kehittämisstrategiaa.  

 

Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmalla 2014–2020 tähdätään elinvoimaisen 

maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään 

käyttöön. Ohjelma on keskeinen väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun 

kehittämisessä. Keskeistä strategiassa on edistää biotaloutta ja sen osana maatalouden 

taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää harjoittamista. Tavoitteena on monipuolistaa 

maaseudun elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta 

yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä lisätä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. 

 

Leader Pohjoisin Lappi ry:n kehittämisstrategiassa Peloton pohjoisin 2014-2020 on määritelty 

alueen kehittämisen painopisteiksi elämisen edellytykset (palvelut, infra ja asuminen), elinvoiman 

kulmakivet (yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot), nuorten Leader ja saamelainen paikallinen 

kehittäminen. Parasta pohjoisesta –hanke toteuttaa erityisesti elinvoiman kulmakiviin lukeutuvaa 

biotalouden painopistettä. Biotaloudella tarkoitetaan kaikkia uusiutuvia luonnonvaroja tuottavaa, 

käyttävää, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen 



 

 

tuotteiden kulutusta. Biotalouden tukemisen tavoitteena on pyrkiä vähentämään riippuvuutta 

fossiilisista luonnonvaroista, ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä sekä edistää talouskehitystä ja 

luoda uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. (Peloton Pohjoisin 2014, 

16.) 

 

Leader-toiminnassa biotalous kytkeytyy porotalouteen, maataloudesta saataviin 

lähiruokatuotteisiin, luonnontuotealaan ja bioenergiaan. Toiminnan tarkoituksena on edistää 

erityisesti poron kokonaisvaltaista hyödyntämistä elinkeinon uusiutumiseksi ja säilymiseksi, 

korostaa lähiruoan merkitystä ja edistää sen käyttöä, kannustaa kokeilemaan luonnon raaka-

aineita ruoka- ja hyvinvointituotteissa sekä uusissa bioenergiaratkaisuissa. Yrittämisen kynnystä 

pyritään madaltamaan ja kannustamaan alueen asukkaita kokeilemaan pienyrittäjyyttä. Parasta 

pohjoisesta –hanke keskittyy yritystoiminnan tukemiseen nimenomaan biotalouden 

monipuolisella toimialalla.  

 

Hankkeen päätavoite: 

1. Hankkeen yleistavoitteena on lisätä alueen elinvoimaa yrittäjyyden uskalluksen, 

innostuksen ja osaamisen sekä yrittäjien yhteistyön vahvistumisen kautta.  

 

Hankkeen erityistavoitteet: 

 

2. Edistää erityisesti liiketoimintaa, joka pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin ja 

käsityöyrittäjyyteen. Innostaa, kannustaa ja tukea alkavia ja toimintaansa kehittäviä 

yrityksiä. Lisätä 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. 

3. Edistää kokeilevuutta kehittämällä uusia keinoja ja pysyviä toimintatapoja edistää yritysten 

kokeiluja yhdessä kuntien kanssa 

4. Toteuttaa kärkitoimialojen toimintaedellytyksiä parantavia toimialakohtaisia selvityksiä 



 

 

5. Lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä, luottamusta ja verkostoitumista toimimalla 

epävirallisena ensivaiheen solmukohtana, verkostojen kokoon juoksemisen apuna ja eri 

toimijoiden ”törmäyttäjänä” ja kokoamalla yritysryhmien yhteistyöhankkeita. 

6. Lisätä yrittäjyydestä kiinnostuneiden ja olemassa olevien yritysten tietoisuutta alueen 

nykyisistä ja tulevista luontoon pohjautuvista elinkeinomahdollisuuksista sekä niihin 

liittyvistä yrittämisen muodoista ja tukimahdollisuuksista  

7. Herättää nuorten kiinnostus yrittäjyyteen toimimalla solmukohtana oppilaitosten ja 

yritysten välillä  

 

Määrälliset tavoitteet: 

 

• 10 uutta yritystä, joiden toiminta pohjautuu luonnosta saatavaan hyvinvointiin 

• 10 hankkeen vaikutuksesta syntynyttä uutta yritystä  

• 80 alkuneuvontatapaamista 

• 6 aktivointitilaisuutta ja tapahtumaa, joilla tavoitetaan 120 osallistujaa 

• 2 yhteistyöhanketta tai yritysryhmähanketta, joilla edistetään Peloton Pohjoisin -strategian 

mukaisten kärkitoimialojen edistämistä ja erityisesti luonnosta saatavan hyvinvointiin 

liittyvän yritysyhteistyön syntyminen 

• 20 uutta yritysinvestointia alueelle painopisteenä Peloton Pohjoisin -strategian mukaiset 

toimialat  

• 30 yritystä, jotka ovat hankkeen avulla saaneet asiantuntija- tai koulutuspalveluja  

 

4.2 Hankkeen toteutuksen aikainen organisaatio 

 

Hankkeeseen palkattiin 15.3.2018 alkaen kaksi työskentelevää yrityspalveluneuvojaa Mika 

Kolehmainen ja Jarmo Palojärvi. Neuvojat työskentelivät 50% hankkeelle ja 50% 

ostopalvelusopimuksilla paikallisille elinkeinopalveluille, tehtävänään neuvoa aloittavia yrittäjiä ja 

pieniä yrityksiä yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hankkeessa 

yrityspalveluneuvojien tehtävänä oli keskittyä edistämään liiketoimintaa hankkeen mukaisilla 



 

 

kärkitoimialoilla. He tarjosivat matalan kynnyksen neuvontaa yritystoimintaansa suunnitteleville ja 

toimintaansa kehittäville yrityksille ko. aloilla. Lisäksi yrityspalveluneuvojien tehtäviin kuuluivat 

hankkeen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja hankehallinnointi sisältäen seurannan ja 

raportoinnin. 

 

Yrityspalveluneuvojien toimipisteet sijoitettiin Itä-Lappiin ja Pohjois-Lappiin, jotta hanke toteutuisi 

koko Leader Pohjoisin Lappi ry:n toimialueella. Mika Kolehmaisen toimipiste sijaitsi Ivalossa ja 

Jarmo Palojärven toimipiste Kemijärvellä. Toimipisteet sijaitsivat samoissa tiloissa alueiden 

elinkeinopalveluiden kanssa, mikä tarjosi työlle synenergia etuja. Toimialue Ivalossa 

työskentelevällä oli Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kuntien alue ja Kemijärvellä työskentelevän Salla, 

Savukoski, Pelkosenniemi ja Kemijärvi.  

 

Jarmo Palojärven siirryttyä toisiin tehtäviin, palkattiin hankkeelle yrityspalveluneuvojaksi Marika 

Ollonen. Ollonen aloitti työnsä hankkeessa 1.11.2018.  

 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Leader Pohjoisin Lappi ry:n kehittämispäällikkö Annika 

Kostamo 10-15% työajalla. Kostamo oli yrityspalveluneuvojien lähiesimies ja hänen tehtävänään 

oli ohjata neuvojien työtä ja koordinoida hankkeen toteutumista suunnitelman mukaisesti. 

Kostamon siirryttyä toiseen hankkeeseen 16.2.2020 alkaen, projektipäällikön tehtäviä hoiti Marika 

Ollonen, joka vastasi hankkeen toteutumisesta 15.4.2020 asti.  

 

Yrityspalveluneuvojista ja projektipäälliköstä koostunut työtiimi kokoontui kuukausittain. 

Kokouksissa käytiin läpi hankkeen toteutumista ja keskusteltiin seuraavista toimenpiteistä sekä 

työnjaosta niihin liittyen.  

 

Hankkeen johtajana toimi Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä oli 

hankkeen kokonaisseuranta ja johtaminen. Hankkeen taloushallinnosta vastasi LPL ry:n 

taloussihteeri Minna Huikuri. Hankkeelle nimettiin myös ohjausryhmä, jossa toimivat seuraavat 

henkilöt:   

 



 

 

• Marja Männistö, Elinkeino- ja kehittämispalvelut Nordica, kehittämiskoordinaattori 

• Soile Holopainen, Kemijärven kaupungin elinkeinoneuvoja  

• Eeva- Maarit Aikio, Utsjoen kunta, kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 

• Tapio Kukkola, Leader Pohjoisin Lappi ry:n puheenjohtaja  

• Kirsi Kangas, Sallan kunnan talous- ja elinkeinojohtaja  

• Mari Rotko, luonnosta saatava hyvivointi -yrittäjä  

• Anneli Kuhmonen, luonnosta- ja luonnontuotteista saatava hyvinvointi –yrittäjä 

• Matti Särkelä, Paliskuntain yhdistyksen toimistopäällikkö   

 

Soile Holopainen ja Kirsi Kangas siirtyivät hankkeen aikana toisiin tehtäviin ja heidän tilalleen 

valittiin ohjausryhmän kokouksessa 9.10.2019 Anita Ruokamo, Osta paikallista –hankkeen 

hankevetäjä ja Minna Pulju maataloussihteeri. 

 

Hankkeen yhteistyökumppanit: 

 

• hankkeen toimialueen elinkeinopalvelut  

o Utsjoen elinkeinotoimi 

o Inarin kunta, Elinkeino & kehitys Nordica  

o Sodankylän kunta, Business Lappi 

o Kemijärven Kehitys Oy, elinkeinopalvelut 

o Sallan kunnan elinkeinotoimi 

o Savukosken kunnan työ- ja elinkeinopalvelut 

o Pelkosenniemen kunta, elinkeinopalvelut 

• Lapin keinoja –hanke  

• Lapin ELY-keskuksen maaseuturahaston asiantuntijat  



 

 

 

4.3 Hankkeen toimenpiteet ja toteutus 

4.3.3 Aloittavien yrittäjien neuvonta ja yritysten perustaminen 

 

Yrityspalveluneuvojat keskittyivät neuvonnassa hankesuunnitelmassa rajattuihin toimialoihin. 

Neuvojat tarjosivat alueella matalan kynnyksen palvelua yritystoimintaa harkitseville ja alkaville 

yrityksille. 

 

Toimialueella alkuneuvonta-asiakkaita oli hankkeen aikana yhteensä 201 kpl. Hankkeen 

kärkitoimialojen mukaisia asiakkaita oli 89 kpl ja muiden toimialojen asiakkaita 112 kpl. 

Alkuneuvonta käsitti liiketoimintasuunnitelman laatimista, kannattavuuslaskelmien tekoa sekä 

keskustelua eri rahoitusvaihtoehdoista.  

 

Luonnosta saatavaan hyvinvointiin pohjautuvia yrityksiä perustettiin 11. Perustetuista yrityksistä 

suurin osa suuntautui matkailun ohjelmapalveluihin, kuten luontomatkailuun sekä käsityöalaan. 

Muita hankkeen vaikutuksesta syntyneitä yrityksiä perustettiin 8 kappaletta.  

 

Yrityspalveluneuvonnalle on alueella selkeästi tarvetta. Asiakkaat olivat joko toimintansa aloittavia 

yrittäjiä tai toimintaansa kehittäviä yrityksiä. Aloittavien yritysten kohdalla suurimmat tarpeet 

liittyivät oman liiketoiminnan suunnitteluun ja sen kannattavuuden laskemiseen. Tapaamisissa 

pohdittiin yrityksen liikeideaa, palveluita/tuotteita sekä kilpailutilannetta. Yrityksen markkinointi ja 

markkinointikanavien löytäminen sekä niiden käyttö olivat tapaamisissa myös keskeisiä. Useampia 

aloittavia yrittäjiä autettiin starttirahan hakemisessa sekä itse yrityksen perustamisessa Yritys – ja 

yhteisötietojärjestelmän sähköisessä palvelussa. 

 

Sekä aloittavat että toimintaansa kehittävät yritykset olivat tyytyväisiä siihen, että alueella oli 

saatavilla henkilökohtaista neuvontaa yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden 

laskemiseen sekä rahoitusten hakemiseen. Erityisesti Leaderin yrityshankkeiden 

hankesuunnitelman ja liitteiden laadinnassa moni koki avun erityisen hyödylliseksi. Hankkeen 



 

 

tarjoamasta yritysneuvontapalvelusta tehtiin palautekysely. Vastaajia oli 28, joista 85,7% ja 

Pohjois-Lapista ja 14,3% Itä-Lapista. Vastaajista 69,3% oli hankkeen kautta saanut apua 

liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien teossa ja investointitukihakemusten teossa. 

Vastaajista 82% näki palvelun tarpeelliseksi asioidensa eteenpäin hoitamiseksi. Ilman saatavilla 

olevaa apua osa yrittäjistä olisi todennäköisesti jättänyt rahoituksen hakematta.   

 

4.3.4 Rahoitetut hankkeet 

 

Parasta Pohjoisesta –hankkeen tavoitteena oli saada alueelle 20 uutta yritysinvestointia, jotka ovat 

Peloton Pohjoisin –strategian painopisteiden mukaisia. Hankkeita rahoitettiin Leader –rahoituksen 

kautta yhteensä 19 kappaletta. Itä-Lapin alueella hankkeita rahoitettiin 6 kpl ja Pohjois-Lapin 

alueella 13 kpl. Projektipäällikkö Annika Kostamo neuvoi hankkeen toimialaan kuuluvia yrityksiä 

toimintarahalla ja niitä rahoitettiin 5kpl (näitä ei lasketa hankkeen tuloksiksi). Yrityshankkeet 

painottuivat matkailuun ja porotalouden investointeihin. 

 

Lapin ELY-keskuksen maaseuturahastoon ohjattiin tai valmisteltiin yhteensä 5 hanketta, joista 

neljä sai rahoituksen. TE-palveluiden starttirahojen hakemista ohjeistettiin 13 asiakkaalle.   

  

Käytetyin tukimuoto on selkeästi investointituki. Tukea myönnetään 35% hankkeen kustannuksista 

ja se voi kohdistua koneisiin, laitteisiin ja kalustoon, toimitilojen rakentamiseen tai 

kunnostamiseen liiketoimintaa palveleviksi sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin 

ja patentteihin.  

 

Luonnontuote- ja käsityöalan investointeja ei hankkeessa juurikaan tullut. Näiden alojen yrittäjät 

toimivat pääasiassa sivutoimisesti ja hyvin pienimuotoisesti. Luonnontuote –ja elintarvikealan 

kohdalla eteen tulevat jalostustilojen sekä jalostamiseen tarvittavien laitteiden mittavat 

investoinnit. Myös toiminnan eri työvaiheet, kuten raaka-aineiden kerääminen, vievät yksittäiseltä 

yrittäjältä huomattavasti aikaa. Päätoimisen yrittäjän olisi kannattavampaa ulkoistaa osa 

työvaiheista alihankkijoille. Tämä taas vaatii pääomaa, jota aloittavalla yrittäjällä ei yleensä ole.  



 

 

 

Hankkeessa on mietitty ratkaisuiksi yhteisten jalostustilojen käyttöönottoa. Esimerkiksi 

Kemijärvellä on kunnostettu keittiötilat luonnontuotealan yritystoimintaan sopiviksi. Kemijärven 

Kehitys Oy vuokraa tiloja yrityksille. Kylätalojen keittiöt tai käytöstä poistuneet koulujen 

laitoskeittiöt voisivat soveltua yhteisiksi jalostustiloiksi pienin investoinnein.   

 

Porotalouden elintarvikehuoneistoja rahoitettiin hankkeen myötävaikutuksesta 3 kpl, jotka 

sijoittuivat Pohjois-Lappiin.  

 

   

Rahoitettu käsityötila. 

4.3.5 Yritysryhmähankkeet 

 



 

 

Parasta pohjoisesta –hankkeen yhtenä tavoitteena ja toimenpiteenä oli edistää yritysten välistä 

yhteistyötä ja saada aikaan yritysten välisiä yhteistyöhankkeita. Määrällisesti tavoiteltiin kahta 

kärkitoimialojen yhteistyöhanketta. 

 

Hankkeen aikana yritysryhmähankkeita toteutettiin kaksi; Made in Kemijärvi –lähileipomotuote 

(84370) 15.11.2018-14.11.2019 ja Slow Flow (86242) 2.1.2019 - 31.12.2019. Molemmat hankkeet 

sijoittuivat Kemijärvelle.  

 

Made in Kemijärvi –lähileipomotuote hankkeen tavoitteena oli tuotteistaa paikallisista raaka-

aineista sekä suolainen että makea retkievästuote, jotka soveltuisivat matkailu- ja 

ohjelmapalveluyrittäjien sekä kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. Tavoitteena oli 

myös parantaa paikallisten raaka-aineiden kysyntää uusien tuotteiden myötä sekä parantaa 

mukana olevien yritysten tulosta ja nostaa alkutuottajina toimivien yritysten tuotteiden 

jalostusastetta. Yritysryhmähankkeella lisättiin ja syvennettiin yhteistyötä mukana olleiden 

yritysten kanssa sekä tuotiin kilpailuetua alueen matkailuohjelmapalveluita tuottaville yrityksille.  

 

Hanke toteutettiin kolmen yrityksen yhteistyössä; Jarmo Palojärvi tmi, Osuuskunta AapaLappi ja 

Kemijärven Leipomopalvelut Oy (Kiuaspulla). Jarmo Palojärvi toimii kalastusalan yrittäjänä. 

Osuuskunta AapaLappi valmistaa pääosin itse kerätyistä yrteistä ja marjoista tuotteita niin 

ruoanvalmistuksen lisukkeiksi kuin sellaisenaan nautittaviksi. Valikoimassa on kevyesti 

hiilihapotettuja juomia, makusuoloja ja –siirappeja. Kemijärven Leipomopalvelut Oy:n Tuula 

Lehtola toimii Kiuaspulla -tuotemerkin alla valmistaen leipää, leivonnaisia ja kakkuja. Yrittäjällä on 

voimakas halu kehittää lähileipomotoimintaa ja rakentaa tuotteita, joissa on lähialueen raaka-

aineita mukana. 



 

 

                                   

Kuvissa Made in Kemijärvi -hankkeen tuotekehitystä ja ensimmäinen maistatustilaisuus 

 

Slow Flow –yritysryhmähanke toteutettiin myös kolmen yrityksen yhteistyönä. Slow Flow -

yritysryhmähankkeen tavoitteena oli luoda uusi vastuullisen matkailun kriteerejä toteuttava 

laadukas tuoteperhe teemalla hiljaisuus, rauha ja luonto kansainvälisille asiakkaille ja kotimaisille 

erityisryhmille. Yritysryhmähankkeessa olivat mukana kolme yritystä: Arctic 8 Seasons Travel Oy, 

PMH Design Oy ja Kemijärven Leipomopalvelut Oy. 

 

Arctic 8 Seasons Travel Oy:ssä yrittäjänä toimii Johanna Korkeaoja. Yrityksen toimialaan kuuluvat 

matkailun incoming -toiminta sekä majoitus- ja ohjelmapalvelut. PMH Design Oy on Kemijärvellä 

toimiva taideyritys, jonka päätuote on maalaustaide ja pienissä määrin siihen yhdistetyt 

matkailutuotteet, kuten taideillallinen, taidelounas ja kuvameditaatio. Kemijärven 

Leipomopalvelut Oy oli mukana myös Slow Flow –hankkeessa, jossa hyödynnettiin yrityksen 

valmistamia paikallisia leipomotuotteita osana matkailutuotteita.  

 

Molempien yritysryhmähankkeiden hallinnoijana toimi Kemijärven Kehitys Oy ja hankkeiden 

yhteyshenkilönä yrityspalveluneuvoja Marika Ollonen.   

 



 

 

Made in Kemijärvi –lähileipomotuote hanke osui Parasta pohjoisesta –hankkeen kärkitoimialoihin. 

Hankkeessa hyödynnettiin kolmen eri yrityksen tuottamia raaka-aineita, joista innovoitiin ja 

jalostettiin yhteisiä tuotteita. Hanke oli onnistunut ja sen avulla saatiin aikaan heti markkinoille 

valmiit tuotteet. Yrittäjät olivat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen ja hanke oli heille hyvin 

konkreettinen. Slow flow –hanke painottui matkailuun, mutta siinä oli mukana paikallisia raaka-

aineita hyödyntävä leipomo sekä luovan alan käsityöyrittäjä, joiden tuotteet olivat osa 

matkailutuotteita. 

 

 

Slow Flow –hankkeen markkinointivideon kuvausta. 

 

Yritysryhmähanke on tukimuotona haastava, sillä hanke ei saa sisältää investointeja. Kustannukset 

voivat kohdistua asiantuntija- tai koulutuspalveluihin yritysten yhteisen kehittämistavoitteen 

saavuttamiseksi. Yrittäjien välinen yhteistyö ei ole vakiintunut toimintatapa alueella, joten 

yhteiseen kehittämishankkeeseen ei löydy kiinnostusta. Yritysten toiminnassa korostuu oman 

liiketoiminnan kehittäminen.  



 

 

 

Yritysryhmähankkeessa tuen osuus hankkeen kustannuksista on 75%. Kysymys kuuluu, miten 

voisimme lisätä yritysten välistä yhteistyötä niin, että yritykset hyötyisivät siitä ja käyttäisivät 

yritysryhmähanketta yhteisen kehittämisen tukena?  

 

4.3.6 Innostus- ja aktivointitilaisuudet 

 

Hankkeen toimenpiteisiin kuului järjestää alueella innostus- ja aktivointitilaisuuksia. Tilaisuuksien 

tarkoituksena oli herätellä aloittavien yrittäjien tai yritystoimintaa suunnittelevien tai laajentavien 

kiinnostusta ja mahdollisuuksia liiketoimintaan hankkeen kärkitoimialoilla. Hankkeen toimialueella 

innostus- ja aktivointitilaisuuksia järjestettiin yhteensä 20 kpl ja niillä tavoitettiin 315 ihmistä.  

 

Itä-Lapissa järjestettiin mm. seuraavat tilaisuudet: 

 

• Savukosken matkailuyrittäjien"törmäyttäminen", Savukoski  

• Itä-Lapin käsityöyrittäjätilaisuus Kairalassa  

• Yritysryhmähanke tukimuotona, Savukosken yrittäjäilta  

• Yrittäjäilta Kemijärvi, Leader-tuet yrittäjille -esittely  

• Leaderin tuet yrityksille, Luonnontuottaja-ala, Redu Kemijärvi   

• Kylämatkailun kehittäminen ja paikalliset tuotteet 1, Kemijärvi  

• Kylämatkailun kehittäminen ja paikalliset tuotteet 2, Kemijärvi  

• Parasta Pohjoisesta -workshop, Savukoski   

 

 

Pohjois-Lapissa järjestettiin mm. seuraavat tilaisuudet: 

 

• Parasta Pohjoisesta -workshop, Ivalon Kalottikeskus 

• Hankkeen oma innostustilaisuus Ivalossa 

• Parasta Pohjoisesta -workshop, Sodankylä 



 

 

• Pohjoinen askel tulevaisuuteen, Sodankylä 

 

Innostustilaisuuksia järjestettiin kaikissa toimialueen kunnissa ja Kemijärven kaupungissa. 

Tilaisuudet oli suunnattu hankkeen kärkitoimialojen yrityksille tai yritystoimintaa suunnitteleville. 

Tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen tarjoamaa yrityspalveluneuvontaa sekä Leaderin yritystukia. 

Lisäksi osaan tilaisuuksista pyydettiin paikalle innostava puhuja, kuten markkinoinnin 

ammattilainen, tarjoamaan työkaluja ja näkökulmia yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Esimerkiksi Savukoskella järjestetyssä työpajatyyppisessä tilaisuudessa, oli puhumassa 

luonnontuotealalla toimivan yrityksen Arctic Warriors Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kauppinen. 

Kauppinen keskittyi esityksessään markkinointiin ja sen tehostamiseen pienyrityksissä. Paikalla 

ollutta yleisöä osallistettiin myös erinäisillä markkinointiin liittyvillä harjoitustehtävillä.  

 

Savukosken innostustilaisuus, puhumassa Ilkka Kauppinen, Arctic Warriors Oy 

 



 

 

 

Ivalon innostustilaisuus, työpajaa vetämässä Tanja Sanila, Disainari Oy. 

 

Yrittäjille ja yritystoiminnasta kiinnostuneille suunnattujen innostus- ja aktivointitilaisuuksien 

lisäksi hanketta esiteltiin alueella toimiville sidosryhmille. Hanketta esiteltiin Itä-Lapissa Sallan ja 

Kemijärven yrittäjäyhdistyksille, Kemijärven Rotari –klubille sekä Itä-Lapin elinkeino- ja 

matkailutiimille. Hanke esiteltiin myös Salla –päivillä. Hanketta esiteltiin myös Pohjois-Lapissa 

Inarin ja Sodankylä Yrittäjät ry:lle sekä Inarin Naisyrittäjille. Sidosryhmille esittely tavoitti yhteensä 

63 henkilöä.  

 

Innostustilaisuudet ja tapahtumat olivat keino kontaktoida uusia asiakkaita ja tiedottaa 

hankkeesta sekä sen kautta saatavasta matalan kynnyksen yrityspalvelu- ja hankeneuvonnasta. 

Tilaisuudet ovat tehokas tapa (sosiaalisen median viestinnän ohella) saada uusia asiakkaita, koska 

ne madaltavat yhteydenottokynnystä.  

 

4.3.7 Tutustumismatkat 

 

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa pieniä alueella tapahtuvia 1-2 päivän tutustumismatkoja. 

Matkojen tavoitteena oli antaa uusia ideoita omaan toimintaan, edistää innovatiivista yrittäjyyttä 

ja törmäyttää eri yrittäjiä ja eri alojen yrittäjiä sekä mahdollistaa yrittäjien välinen 

verkostoituminen.  

 



 

 

Hankkeen aikana tutustumismatkoja järjestettiin kolme. Ensimmäinen tutustumismatka 

suuntautui Itä-Lapin alueelle. Itä-Lapin tutustumismatka kesti kaksi päivää ja sille osallistui 12 

henkilöä. Matkalla tutustuttiin mm. luonnonvara-alan ja porotalouden yrityksiin. Osallistujille 

esiteltiin Kemijärven elinkeinopuolen ja Leader Pohjoisin Lappi ry:n toimintaa. Illalla järjestetyssä 

työpajassa pohdittiin alueen kehittämis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Pohjois-Lapissa järjestettiin porotalouteen suuntautunut tutustumismatka. Matka oli yhden päivän 

mittainen ja matkalle osallistui 12 henkilöä. Matkalla tutustuttiin porotalouden yrityksiin usealta 

eri kannalta. Tutustumispaikkoina olivat yksityinen leikkaamo, poronlihan jalostaja ja kymmenien 

osakkaiden yhteinen leikkaamo. Osallistujille esiteltiin myös Leader Pohjoisin Lappi ry:n 

tukimahdollisuuksia. 

 

Kolmas matka järjestettiin aiemman porotalouden tutustumismatkan pohjalta. 

Tutustumismatkalla vierailtiin sekä Savukoskella että Kemijärvellä tutustuen leikkaamojen ja 

teurastamojen toimintaan. Matkalla mukana olleet viisi porotalousyrittäjää alkoivat suunnitella 

hanketta yhteisten leikkaamotilojen perustamista varten.  

 

 

 



 

 

 

 

4.3.8 Koulutukset ja oppilaitosyhteistyö 

 

Hankkeen aikana oppilaitosyhteistyötä pyrittiin tekemään Kemijärvellä toimivan koulutuskeskus 

REDU:n kanssa. Hanketta käytiin esittelemässä luonnonvaratuottajakoulutuksen opiskelijoille ja 

opettajille. Heille kerrottiin myös, että Kemijärven Kehitys Oy on vuokrannut luonnontuotteiden 

valmistukseen sopivat tilat, joissa luonnontuotealan yrityksen perustajan olisi mahdollista aloittaa 

yritystoimintansa. Hanketta esiteltiin myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 

artesaaniopiskelijoille ja Ivalon lukion oppilaille. Hanke oli mukana Sodankylän REDU:n Pohjoinen 

Askel Tulevaisuuteen messuilla. 

 



 

 

Yksittäisiä yrityksiä ohjattiin TE-palveluiden järjestämille yrittäjyyskursseille sekä 

kevytyrittäjävalmennuksiin.  Yrityksiä ohjattiin myös Lapin ELY:n yritysten kehittämispalveluihin. 

Yhteensä 10 yritystä ohjattiin toisille asiantuntijoille.  

 

Hankkeen tavoitteena oli myös innostaa nuoria yrittäjyyteen mm. tekemällä yhteistyötä 

oppilaitosten kanssa. Tulokset tämän osalta jäivät pieniksi eikä nuoria saatu innostettua 

yritystoimintaan toivotulla tavalla. Yhteistyön oppilaitosten kanssa tulisi olla todella tiivistä ja 

matalan kynnyksen yritysneuvontaa voisi järjestää esim. säännöllisen viikoittaisen oppilaitoksessa 

tapahtuvan vastaanottotunnin myötä. Eri koulutuslinjoihin tulisi myös sisällyttää enemmän 

yrittäjyysopintoja, joita voitaisiin toteuttaa yhdessä elinkeinotoimien kanssa.   

 

4.3.9 Toimialakohtaiset selvitykset 

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli toteuttaa kärkitoimialoihin liittyviä selvityksiä. Hankkeen aikana 

toteutettiin kolme toimialakohtaista selvitystä. Parasta pohjoisesta –markkinaselvitykseen on 

koottu tietoa toiminta-alueen raaka-aineiden, puolijalosteiden ja valmiiden tuotteiden tuotanto- ja 

tuottajamääristä, niiden tarjoamasta alueella sekä olemassa olevista ja potentiaalisista asiakkaista. 

Lisäksi selvityksessä nostetaan esiin ehdotuksia ja mahdollisuuksia alueen raaka-aineiden ja 

jalostettujen tuotteiden menestymiseen markkinoilla. Selvitystyön ja materiaalin koonnin on 

tehnyt Visa Törmälä, Crenoco Oy.  

 

Markkinaselvityksellä haluttiin koota yhteen kattavasti alueen yrityksiä, jotka tuottavat ja/tai 

jalostavat paikallisia raaka-aineita. Selvityksen pohjalta voidaan pohtia, onko alueella tarvetta 

menekinedistämishankkeille ja minkälaisen tuotannon osalta? Törmälä haastatteli myös 

suurtalousostajia siitä, minkälaisia tuotteita ja missä muodossa ne olisivat valmiita ostamaan. 

Haastattelut antavat myös osviittaa markkinoiden kysynnästä. Selvityksessä nostettiin esiin 

erityisesti sitä, että tuottajien ja jalostajien näkyvyyttä olisi syytä parantaa, jotta heidän tuotteensa 

olisi ostajalle löydettävissä. Myös toimintaa ennakoimalla tuotteet menisivät kaupaksi.   

 



 

 

Toinen selvitys käsittelee tarinallistamista. Tarinallistamisen ohjekirjan tarkoituksena on parantaa 

alueen käsityö- ja luonnontuotealan sekä muiden paikallisia raaka-aineita hyödyntävien yritysten 

markkinointia ja myyntiä tarinallistamisen kautta. Ohjekirjassa tuodaan esille tarinallistamisen 

merkityksen yrityksen liiketoimintaan, innostetaan yrittäjiä tarinallistamaan, nostetaan esille 

hyvän tarinan elementtejä ja esitellään neljälle yritykselle hahmoteltua yhteistä tarinaa. Ohjekirjan 

sisällön ja kuvituksen on tehnyt Tanja Sanila, Disainari Oy. 

 

Kolmas selvitys käsittelee porotalouden sähköistä markkina-alustaa. Selvityksen tarkoituksena oli 

kartoittaa jo olemassa olevien sähköisten markkina-alustojen soveltuvuutta porotalouden 

markkina-alustaksi. Selvityksessä käsiteltiin myös täysin uuden alustan tekemistä. Markkina-alusta 

tarjoaisi yrittäjille yhteisen markkinointikanavan, jolla he voisivat tarjota porosta saatavia tuotteita 

ja palveluita. Markkina-alusta toimisi markkinointipaikkana, jonka kautta ei tapahtuisi tuotteiden 

ja palveluiden myyntiä. selvityksen on koonnut Anna-Riikka Lavia, Arctic Icecream Factory.  

 

Selvityksen pohjalta ollaan suunnittelemassa hanketta porotalouden yhteistä markkinointialustaa 

varten yhdessä porotalousyrittäjien sekä paliskuntainyhdistyksen kanssa.  

 

5. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 

Palkat     105 240,31 

Vuokrat    435,50 

Ostopalvelut    24 443,45 

Matkakulut    14 536,49 

Muut välittömät kulut   4 989,81 

Laskennalliset yleiskustannukset, 15 %  15 786,05 

Yhteensä    165 431,61 

 

EU ja valtio    132 345,29 

kunnat    33 086,32 



 

 

Yhteensä    165 431,61 

6. RAPORTOINTI JA SEURANTA 

 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa hankkeen aikana. Kokouksissa esiteltiin 

hankkeen tehtyjä ja toteutuneita toimenpiteitä, keskusteltiin hankkeen etenemisestä 

suunnitelman mukaisesti ja sovittiin tulevista toimenpiteistä. Leader Pohjoisin Lappi ry:n 

hallituksen kokousten yhteydessä käsiteltiin tiivistelmät hankkeen toiminnoista ja sen hetkisestä 

tilanteesta toimenpiteissä ja taloudessa. 

  

 

Ohjausryhmä tutustumassa Ivalon Taitajat -käsityökauppaan.  

 



 

 

Ohjausryhmä tutustumassa Ivalojoen poro Oy:öön.  

 



 

 

 

Ohjausryhmän kokous Tolosen pirtillä. 

 

Leader Pohjoisin Lappi ry:ssä oli käytössä toiminnanohjausjärjestelmä työajan tarkempaa 

raportointia ja seurantaa varten. Lisäksi seurantatietoja kerättiin erillisiin taulukoihin mm. 

asiakastapaamisista, yritysten perustamisista, yrityshankkeiden määrästä sekä 

innostustilaisuuksista. Hankkeen aikana järjestetyistä tilaisuuksista kerättiin osallistujalistat. 

 

Projektipäällikkö seurasi hankkeen edistymistä ja tavoitteiden toteutumista. Hankkeen 

henkilökunnan palavereissa käytiin läpi ajankohtaiset asiat, tarkistettiin toimenpiteitä ja tavoitteita 

sekä tehtiin jatkosuunnitelmia. Yrityspalveluneuvojat pyrkivät osaltaan hankkeen määrällisten 

tavoitteiden saavuttamiseen.  

7. TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT 

 

Hankkeen toteutuksen kannalta epävarmuustekijäksi katsottiin työajan jakautuminen 50% 

hankkeelle ja 50% elinkeinopalveluille, koska hankkeen työaikaa kohdistuisi enemmän 

hallinnollisiin tehtäviin, kuten raportointiin ja seurantaan. Hankkeen toimenpiteiden toteutus 

jakaantui myös kahdelle henkilölle, jotka sijaitsivat fyysisesti kaukana toisistaan.  



 

 

 
Epävarmuustekijöistä huolimatta hanke eteni suunnitelman mukaisesti ja lähes kaikki määrälliset 

tavoitteet saavutettiin. Selkeä työnjako ja aktiivinen yhteydenpito edesauttoivat hankkeen 

suunnitelmallista toteuttamista.  

8. TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 

Hankkeen tuloksista voidaan todeta, että lähes kaikki hankkeen määrälliset tavoitteet saavutettiin. 

Hankkeen vaikutuksesta syntyi 8 uutta yritystä, joiden toiminta ei perustu luonnosta saatavaan 

hyvinvointiin. Tavoitteeseen pääsy olisi vaatinut vielä kahden yrityksen perustamista, jotka ovat 

syntyneet selkeästi hankkeen vaikutuksesta. Yritystukia hankkeen aikana haettiin hyväksytysti 19 

yritykselle, kun tavoitteena oli saada 20 yritysinvestointia alueelle. Asiantuntija- ja 

koulutuspalveluita hankkeen kautta sai 10 yritystä. Tässä jäätiin selkeästi alle 30 yrityksen 

tavoitteen. Muilta osin hankkeen tavoitteet täyttyivät.  

 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset näkyvät selkeimmin perustettujen yritysten määrässä sekä 

haettuina investointitukina ja yritysryhmähankkeina. Aloittavat ja toimintaansa kehittävät 

yritykset ovat saaneet alkuneuvonnan kautta apua liiketoimintansa suunnittelussa ja 

kehittämisessä. Yrityspalveluneuvojien työpanos alueella on koettu tarpeelliseksi.    



 

 

9. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

Seuraavia kehittämishankkeita suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon, että ne lähtevät suoraan 

alueen yrittäjien tarpeista ja hankkeisiin resursoidaan osaavia henkilöitä yritys- ja 

hankeneuvontaan. Konkreettinen apu esimerkiksi yrityshankkeiden hakuprosesseissa on erityisen 

tärkeää, sillä ilman neuvontaa osa yrittäjistä jättäisi todennäköisesti yritystuen hakematta.  

Kärkitoimialoihin kohdistuvaa kehittämistä tulisi jatkaa erityisesti tuotekehittämisen osalta. Alueen 

yrittäjille tulisi tuoda yhä enemmän esille alueen vahvuudet, kuten luonto ja sen raaka-aineet. 

Miten niitä voitaisiin hyödyntää omassa liiketoiminnassa erilaisten tuotteiden tai 

ohjelmapalveluiden muodossa?  

Markkinointiosaamista tulisi kehittää. Markkinaselvityksen mukaan pienyritykset ovat heikosti 

löydettävissä, jolloin myös tuotteet ja palvelut jäävät asiakkaiden ulottumattomiin. 

Markkinointiosaamisen kehittämiseen tarvittaisiin henkilö, joka voisi opastaa pieniä yrityksiä oman 

yritysilmeen/brändin luomisessa, eri markkinointikanavien löytämisestä ja käytöstä sekä siitä 

miten myyntiä ja markkinointia tulisi tehdä.   

Myös vaihtoehtoja jatkojalostukseen tulisi selvittää. Voidaanko alueella jo olemassa olevia tiloja, 

kuten koulujen keittiöitä, hyödyntää yhteisesti yritysten kesken uusien tuotteiden kehittämisessä, 

tuotekokeiluissa, varastoinnissa tai tuotannossa?      

Porotalousyrittäjien tuotteiden ja palveluiden yhteistä markkina-alustaa tulisi edistää hankkeessa 

teetetyn selvityksen pohjalta. Selvitykseen on haastateltu mm. porotalousyrittäjiä siitä, millainen 

alustan tulisi olla, jotta mahdollisimman moni yrittäjä lähtisi siihen mukaan. Porotalouden 

sähköisen markkina-alusta –selvityksen lopussa esitellään, miten markkina-alusta voitaisiin 

rakentaa.   

 



 

 

 

10. ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS 

 

Loppuraportin on kirjoittanut hankkeen yrityspalveluneuvojana ja projektipäällikkönä toiminut 

Marika Ollonen. 

 

30.03.2020 Kemijärvi 

 

OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO HANKKEESTA: 

Ohjausryhmä käsitteli loppuraportin kokouksessaan 19.3.2020. Ohjausryhmä toteaa: Hanke 

osoittautui tarpeeseen hyvin osuvaksi ja ajankohtaiseksi. Yritysneuvonnalle riitti kysyntää koko 

hankkeen ajan. Hankkeen tavoitteet täyttyivät tavoitteiden asetannan mukaisesti. Asiakkaat 

toivovat jatkoa matalan tason yritysneuvonnalle ja muulle liiketoiminnan sparraukselle myös 

tulevaisuudessa. 

 

 


