


Yhteistyössä



Satsaa ihmisiin –
Invest in Staff -hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019 – 31.3.2021

ESR: TL 3, ET 7.1

Budjetti: 323 270 €

Hallinnoija: Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Poke)

Projektipäällikkö: Lasse Krook

HRD-asiantuntija: Minna Liminka

Kohderyhmä: Mikro- ja pk-yritykset

Tavoitteet:
• Vahvistaa yritysten kokonaisvaltaista oppimista ja työhyvinvointia ja tukea näin yritysten 

kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvumahdollisuuksia sekä työnantajakuvan kehittymistä

• Kehittää yrityksen HRD (Human Resource Development) -toimintaa ja osaamista

• Selvittää yritysten henkilöstön nykyinen ja tulevaisuuden osaamistarve ja tuoda esiin mahdolliset 
osaamisvajeet ja kehittämiskohteet

• Kehittää systemaattisesti yritysten henkilöstön osaamista

• Löytää yrityksistä rekrytointitarpeita, piilotyöpaikkoja ja edistää matalan osaamisen työpaikkojen 
syntymistä

• Rakentaa toimintakonsepti mikro- ja pk-yritysten henkilöstön toiminnan kehittämiseksi (HRD)



Tuu ja tee –
Osaajia kasvuun ja 
kansainvälistymiseen -hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2019 – 31.12.2021

EAKR: TL 1, ET 2.1

Budjetti: 283 147 €

Hallinnoija: Kehittämisyhtiö Witas Oy

Projektipäällikkö: Kari Jarvansalo

Projektityöntekijä, viestintä: Perttu Sonninen

Kohderyhmä: Pk-yritykset

Tavoitteet:
• kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin vastaava uusi systemaattinen 

yhteistoimintamalli, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Tämä 
prosessi ennakoi työllisyystarpeita ja siten tukee kehittämislinjauksia. Systemaattisen 
rekrytointiprosessin johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen ja kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin.



Sijoita bisnekseen –
Yrityspalvelujärjestelmä uuden 
liiketoiminnan luomiseen-hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2020 – 31.12.2021

EAKR: TL 1, ET 2.1

Budjetti: 281 616 €

Hallinnoija: Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Projektipäällikkö: Jenni Leppilahti

Projektityöntekijä: Janne Taavitsainen

Kohderyhmä: Pk-yritykset

Tavoitteet:
• Projektissa kehitettävä alusta ja yhteinen viestintä toimivat työkaluina laajemmassa yritysten ja 

elinkeinorakenteen monipuolistamisen kokonaisuudessa, jolloin ne eivät jää irrallisiksi 
toimenpiteiksi, vaan niillä on hankkeen jälkeisessä tulevaisuudessakin strateginen roolinsa.



Mitä hankkeessa on tehty?

- Selvitetty alueen yritysten rekrytointitarpeita sekä niiden pohjalta suunniteltu 
yhteiskampanjoiden toteuttamista mm. panssariprikaatin rekrytointimessut

- Selvitetty ulkomaalaisen työvoiman hyödyntämismahdollisuuksia ja samalla 
kansainvälistymisen esteitä rekrytointeihin liittyen

- Toteutettu kuntakierrosta ja kehitetty vetovoimatyöpajakonsepti joka on tarkoitus 
toteuttaa kaikissa hankkeen kunnissa

- Tavoitteena on saada esiin konkreettiset veto- ja pitovoimaseikat kunnittain ja tehdä 
niistä seudullinen yhteenveto

- Aloitettu EKKO –alustan määrittely, jolla markkinoidaan ja viestitään alueen erilaisista 
mahdollisuuksista



Mitä seuraavaksi?

- EKKO –strategiatyön jatkaminen ja yhdistäminen mm. seutustrategiatyöhön
- Strategiatyössä huomioidaan mm. 8K rakennemalli ja kuntien omat strategiat

- Toteutetaan erilaisia tapahtumia mm. Vietnam-info (15.9.2020) jossa kohderyhmänä 
alueen työnantajat. Tämän lisäksi tulossa myös muita toimialakohtaisesti kohdennettuja 
rekrytointikampanjoita

- Jatketaan EKKO –alustan eteenpäin vientiä ja määrittelyä. Tavoitteena alustan kilpailutus ja 
toteutus talvella 2020 / 2021.

- Tiivistetään yhteistyötä seudulla jo toimivien organisaatioiden kanssa mm. BioPaavo
- Suunnitellaan seudullista yrityskiihyttämökonseptia sekä yhdistetään eri alustoja
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Jenni Leppilahti, projektipäällikkö
050 381 5917

jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi

Kari Jarvansalo, projektipäällikkö
044 351 5499

kari.jarvansalo@witas.fi

Lasse Krook, projektipäällikkö
040 484 2178

lasse.krook@poke.fi

Minna Liminka, HRD-asiantuntija
040 631 5319

minna.liminka@poke.fi
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