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LOPPURAPORTTI

1.

Toteuttajan nimi
Leader Pohjoisin Lappi ry

2.

Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika
Nimi: Kokeillen ketterää koulutusta
hanketunnus: 31884
toteutusaika: 1.9.2016 - 31.5.2019 (hankkeelle on haettu kaksi kertaa jatkoaikaa)
Hanke tullut vireille 4.8.2016, tukipäätös 31.10.2016 (108936)
Muutospäätös jatkoajasta 5.12.2018

3.

Yhteenveto hankkeesta
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa alueen yrittäjyyttä lisäämällä yritysten osaamista täsmäkoulutuksin.
Tavoitteena oli myös kokeilla uutta toimintatapaa, jossa päävastuu koulutuksien organisoimisesta on
olemassa olevilla seudullisten yrityspalveluverkostojen toimijoilla. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa
yritysten välinen yhteistyö ja toisilta oppiminen sekä syventää syp-toimijoiden osaamista ja verkostoa
yhdessä tekemällä. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Leader Pohjoisin Lappi ry:n Peloton
Pohjoisin -strategian yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot -painopisteen mukaiset toimialat. Hankkeessa
tarjottiin yrittäjyyttä tukevia pienryhmäkoulutuksia lähellä yrityksiä. Koulutusten aiheet tulivat suoraan
yrityksiltä ja koulutuksen tilasivat seudun elinkeinopalvelut. Koulutuksia järjestettiin yhteensä seitsemän.
Aihealueena olivat mm. digitaalisuus ja someosaaminen, myynti- ja markkinointi sekä talous. Koulutuksiin
osallistui yhteensä 74 henkilöä. Koulutusmalli oli toimiva ja siitä saatava hyöty kohdistui lähes
täysimääräisesti yrityksille.

4.

Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kokeilla keveää toimintamallia, jolla täsmäkoulutuksin vahvistettiin alueen yrittäjien
yritystoiminnan perusosaamista ja näin parannettiin työllisyyttä ja alueen elinvoimaa. Tavoitteena oli myös
kokeilla uutta toimintatapaa, jossa päävastuu koulutuksien organisoimisesta on olemassa olevilla
seudullisten yrityspalveluverkostojen toimijoilla ja hanke vain tarjoaa työkalun vastata verkostosta nouseviin
koulutustarpeisiin. Tällainen toimintatapa keventäisi mahdollisen tulevien hankkeiden kustannuksia
merkittävästi ja voisi tuoda koulutuksien sisältöön entistä paremman vastaavuuden yritysten tarpeisiin.
Lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa yritysten välinen yhteistyö ja toisilta oppiminen sekä syventää syptoimijoiden osaamista ja verkostoa yhdessä tekemällä. Pilottihanke antaa pohjatietoa isomman hankkeen
valmistelulle.
Määrälliset tavoitteet
Koulutuspäivien lukumäärä

20kpl

13 kpl
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(koulutuspäivien lukumäärän laskentakaavaa ei sisäistetty suunnitteluvaiheessa. Koulutuspäivien
lukumäärä on laskettu tavoitteeseen arvioimalla koulutuspäivien lukumäärä, kun taas toteumaan on laskettu
lähiopetustunnit jaettuna 8 tunnilla. Etätehtäviä ei ole huomioitu.)
Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrä
60 hlö
74hlö
Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot
8kpl
5kpl

4.2. Toteutus
•

Toimenpiteet
Hankkeen tavoitteista, kokeiltavasta toimintamallista ja tilattavista koulutuksista tehtiin
kooste tilauskaavakkeella, joka toimitettiin sähköpostitse Itä-Lapin ja Sodankylän
elinkeinopalveluihin. Päivittäin yritysten kanssa toimivat tahot tietävät yritysten
osaamisvajeen ja pystyivät tilaamaan koulutuksen täyttämällä tilauskaavakkeen ja
skannaamalla sen Leaderin henkilökunnalle. Koulutus ei saanut kohdistua tietylle
toimialalle, vaan tuli olla kaikille avointa ja kohdistua yritystoiminnan liiketoimintaosaamisen
vahvistamiseen. Ennen koulutuksen tilaamista käytiin tilaajan kanssa läpi koulutuksen
vähimmäiskesto, joka oli oltava 20 x 45min sekä keskusteltiin edellytyksestä löytää alueelta
ryhmä koulutettavia. Alustava koulutussuunnitelma ja tarjouspyyntö kouluttajille laadittiin
yhteistyössä. Samalla sovittiin käytännönjärjestelyt, kuten aikataulu ilmoittautumisille ja
koulutuspäiville, koulutuksen hinta, koulutettavien vähimmäismäärä, koulutuksen
markkinointitoimet ja koulutuspaikka. Koulutuksen alustava aikataulu räätälöitiin siten, että
mahdollisimman moni yrittäjä pääsisi siihen osallistumaan. Koulutukset järjestettiinkin
pääasiassa ilta- tai viikonloppukoulutuksena. Tilaaja sai esittää myös toiveita, kenelle
kouluttajille tarjouspyyntö lähetetään. Leaderin kehittämispäällikkö laati tarjouspyynnön,
selvitti soveltuvat kouluttajat ja lähetti tarjouspyynnön sähköpostitse mahdollisille
koulutuksen tarjoajille ja laati lopuksi vertailun yhdessä koulutuksen tilanneen
elinkeinotoimen edustajan kanssa. Tämän jälkeen valitun kouluttajan kanssa käytiin läpi
aikataulutukset ja tarkennettiin koulutuksen sisältövaatimuksia. Mainos koulutuksista
teetettiin mainostoimistolla, omana työnä, kouluttajan toimesta tai tilaajan toimesta tai
hankeyhteistyönä Lapin Keinot- hankkeen kanssa. Ilmoittautuneet otti vastaan Leaderin
henkilöstö tai tilaajatahon edustaja. Leaderin henkilöstö ja tilaajataho hoitivat yhdessä
käytännön järjestelyt, kuten koulutuspaikan varaukset ja koulutuksen aikaiset
kahvitarjoilujen järjestelyt. Koulutuksista kerättiin osallistujalistat sekä kirjalliset palautteet,
jotka koostettiin.
Hankkeessa toteutettiin seuraavat koulutukset
1. Digikoulutus 29.5-7.6.2017 Ivalo (toteuttaja Reddo Partners Oy) 16 osallistujaa
2. Kiinakoulutus 12-13.6.2017, Kemijärvi (toteuttaja Johanna Heikkinen) 13
osallistujaa
3. Myynti- ja markkinointi 30.1-15.2.2018, Kemijärvi (toteuttaja Seven-1), 10
osallistujaa
4. Valokuvaus- ja somekoulutus 18-20.7.2018, Savukoski (toteuttaja Juha
Kauppinen ja Kirsi Mikkola), 7 osallistujaa
5. Talouskoulutus.1-4.2.2019, Kemijärvi (toteuttaja Tiedosta Oy), 10 osallistujaa
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6.
7.

Digitaalinen myynti ja markkinointikoulutus 15-30.3.2019, Savukoski (toteuttaja
Kirsi Mikkola), 7 osallistujaa
Videonteko -koulutus 30-31.5., Savukoski (toteuttaja Heikki Sulander), 11
osallistujaa

Talouskoulutusta tarjottiin myös Sallaan, mutta se peruuntui vähäisen osallistujamäärän
vuoksi. Koulutuksiin osallistui yhtyeensä 74 henkilöä, joista pääosa oli yrittäjiä ja pieni osa
yrittäjyyttä suunnittelevia tai Syp- toimijoita.
•

Resurssit
Hankkeen koordinoinnista vastasi Leader Pohjoisin Lappi ry:n kehittämispäällikkö.
Kustannusarvioon ei varattu kuluerää henkilöstöresurssille, vaan se toteutettiin
toimintarahalla. Koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä seudullisten
yrityspalveluiden toimijoiden kanssa. Jokaiselle koulutukselle valittiin sopivin kouluttaja
tarjousten perusteella. Tarjouspyyntö toimitettiin 3-5 kouluttajalle.

•

Kustannukset ja rahoitus
Kustannukset 36.194,59, josta julkinen tuki 90 % ja yksityinen rahoitus 10 %

•

Raportointi ja seuranta
Jokaisesta koulutuksesta kerättiin osallistujalistat ja palautekysely. Palautekyselyt
koostettiin ja toimitettiin koulutuksen toteuttajalle. Hankkeesta laadittiin loppuraportti.
Hankkeella ei ollut ohjausryhmää.
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Koulutus

M 29-64 M alle 29 M yli 65 N 29-64 N alle 29 N yli 65 Yht

Digikoulutus 29.5-7.6.2017 Ivalo
Kiinakoulutus 12-13.6.2017, Kemijärvi
Myynti- ja markkinointi 30.1-15.2.2018, Kemijärvi
Valokuvaus- ja somekoulutus 18-20.7.2018, Savukoski
Talouskoulutus.1-4.2.2019, Kemijärvi, 10 osallistujaa
Digitaalinen myynti ja markkinointikoulutus 15-30.3.2019, Savukoski
Videonteko -koulutus 30-31.5.2019, Savukoski
YHTEENSÄ

•
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Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen riskinä oli henkilöstö resurssointi. Hankkeelle ei varattu ollenkaan
henkilöstöresurssia, vaan sen toteutus tehtiin osana muita töitä. Tämä näkyi siten, että
hanke toteutui suunniteltua hitaammin. Riskinä oli myös yrityksille kohdistuvien
koulutushankkeiden laaja kirjo, joka vaikuttaa yritysten halukkuuteen osallistua
koulutuksiin sekä Syp-toimijoiden innokkuuteen tilata koulutuksia.

4.3. Yhteistyökumppanit

Savukosken kunta, Reija Aaltonen
Kemijärven kaupunki, elinkeinopalvelut, Soile Holopainen
Inarin kunta, elinkeino Nordica Marja Männistö
Kouluttajat
Lapin keinot -hanke

4.4. Tulokset ja vaikutukset
Hanke oli suunnattu pääasiassa Itä-Lapin alueelle. Savukosken elinkeinopalvelut tilasivat 3
koulutusta, Kemijärvi 3 koulutusta ja Ivalo yhden. Savukoskelta ja Kemijärveltä saadun
palautteen perusteella toimintamalli koettiin erittäin hyväksi ja ketteräksi. Hankkeella
pystyttiin tarjoamaan juuri tiettyyn osaamisvajeeseen koulutusta, joka teki koulutuksista
myös osallistujille erittäin mielenkiintoisia. Kouluttajia eri aihealueisiin oli tarjolla useampia,
joka mahdollisti asianmukaisen hintatasonselvityksen. Koulutusten taso oli hyvä ja saatu
palaute kiitettävä. Koulutuksiin osallistuneiden yritysten osaaminen lisääntyi tietystä
aihepiiristä, jolla voi olla suurikin merkitys yritystoiminnan kehittämikseen jatkossa.
Koulutuksien kesto oli lyhyt ja osallistujien lähtökohdat aihealueisiin erilaiset, joka osaltaan
vaikutti oppimisprosessiin. Pienryhmäkoulutus lisäsi yritysten välistä kommunikointia ja
voidaan olettaa lisäävän jatkossa myös näiden yritysten välistä yhteistyötä.
Koulutuksen hinta oli hyvin kohtuullinen, koska hankkeen kustannukset syntyivät
ainoastaan kouluttajien kustannuksista sekä koulutusten järjestelyistä. Koulutuksen
aikataulua harkittiin huolella, jotta aikataulu ei olisi este osallistua. Pieni osallistumismaksu
ja ilta- sekä viikonloppupainotteinen koulutusaika voidaan olettaa madaltaneen
osallistumiskynnystä. Paikoin oli havaittavissa, että yritykset, joilla elinkeinopalvelut olettivat
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olevan nimenomaista
koulutuksiin.

koulutustarvetta,

eivät

tarjonnasta

huolimatta

osallistuneet

Kokeillen ketterää koulutusta -hankkeen voidaan katsoa toteutuneen nimensä ja
tavoitteidensa mukaisesti.
Hanke osoitti, että lähellä ruohonjuuritasoa toimivat tahot pystyvät suunnittelemaan ja
tarjoamaan alueilla yritysten aidosta tarpeesta lähteviä koulutuksia johtuen yritys- ja
aluetuntemuksesta.
5.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Toimintamalli, jossa koulutus suunnitellaan lähellä yrityksiä jo alueella toimivien tahojen
yhteistyönä osoittautui hyväksi. Vastaavanlaista toimintamallia kannattaa myös jatkossa
tarjota. Etäkoulutuksien sijaan läsnäolokoulutus, jota tarjototaan lähellä koulutettavia
mahdollistaa keskittymisen aihealueeseen ja tarjoaa myös vertaistuen.
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