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YLEISTÄ 2014 – KEHITTÄMISHANKEMÄÄRAHAT (KP 1272)
•
•

•

•

•

Hankkeiden omarahoitusosuuksiin käytettiin kaupungin keskitettyjä
kehittämishankemäärärahoja yhteensä noin 1 070 000 €
Summa on normaalivuosia pienempi johtuen rahoituskauden vaihtumisesta ja
kaupungin säästötoimenpiteistä
Suurimmat kohteet:
• Omarahoitus Josek Oy:n hankkeille 647 000 €
• Joensuun tiedepuiston kasvustrategia-toimenpiteiden rahoitus 303 000 €
• Joensuun seudun Leader –toiminta 55 000 €
Lisäksi seitsemän muuta kehittämishanketta, joista
• kolme hallintokuntien
• kolme yliopiston ja
• yksi järjestöjen hanke
Yksittäisten hankkeiden tarkemmat raportit myöhemmillä sivuilla

YLEISTÄ 2014 – HALLINTOKUNTIEN KEHITTÄMISTYÖ (1)
•
•
•
•

•

•
•

Vuoden lopussa kartoitettiin kaikki kaupunkiorganisaation sisällä ulkopuolisella
rahoituksella vuosina 2013 – 2014 toteutetut kehittämishankkeet
Hallintokunnat raportoivat 55 vuonna 2014 meneillään ollutta hanketta
(kehittämishankemäärärahojen lisäksi)
Näiden hankkeiden kokonaisvolyymi on yhteensä 10,5 M € (hankkeiden koko
keston ajalta) ja kaupungin omarahoitusosuus yhteensä 1,466 M € (14 %)
Volyymin mukaisesti hankkeet jakautuivat seuraavasti:
ü > 100 000 € hankkeita 17 kpl
ü 50 000 – 100 000 € hankkeita 13 kpl
ü pieniä alle 50 000 € hankkeita 20 kpl
Suurimpia hankkeita ovat Joensuun ja Outokummun työllisyyden kuntakokeilu,
perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen, Koulutuksellinen tasa-arvo –
hankkeet, kulttuuripuolen Venäjä-yhteistyön ENPI-hankkeet ja soten Väistö 2014
– 2015 –hanke
Pienet hankkeet ovat tyypillisesti kulttuurialan esim. yhteen näyttelyn tai
tapahtuman toteuttamiseen liittyviä rahoituksia
Yli 100 000 € suuruisten yksittäisten hankkeiden tarkemmat raportit
myöhemmillä sivuilla

HALLINTOKUNTIEN HANKKEIDEN JAKAUTUMINEN
Hankkeiden ulkopuolinen rahoitus tulee tyypillisesti ko. toimialan ministeriöstä tai
vastaavasta sekä aluekehitysrahastojen kautta.
Lkm

Kokonaisvolyymi*, €

Omarahoitusosuudet*, €

Omarahoitusosuus, %

SoTe

8

1 289 000

257 000

20,0

VarKo

15

3 328 000

258 000

7,8**

Vapari

30

3 384 776

362 000

10,7

Yht.

55

10 505 000

1 466 000

14,0

* Koko hankkeen keston aikana (ei pelkästään 2014).
** VarKon perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ei vaadita
omarahoitusosuutta, siksi pieni omarahoitus-%.
Hallintokuntien lisäksi tuottajan neuvottelukunnassa yhteiskunnallisen yrittämisen ja
konsernihallinnossa työllisyyden kuntakokeilun hankkeet. Mukana kokonaisluvuissa.

HALLINTOKUNTIEN HANKKEISTA
•
•

Suurin osa hankkeista kestoltaan 2-3 vuotisia
22 hanketta (40 %) jatkuu vielä vuoteen 2015 tai 2016
Hankkeiden (kpl) kesto*
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VarKo
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5
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4
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4

1
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5
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8

4
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* Aivan kaikkien hankkeiden kestoa ei oltu raportoitu.
Hallintokuntien lisäksi tuottajan neuvottelukunnassa yhteiskunnallisen yrittämisen ja
konsernihallinnossa työllisyyden kuntakokeilun hankkeet. Mukana kokonaisluvuissa.

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT
Kehittämishankemäärärahoista (kp 1272) rahoitetut hankkeet

JOENSUUN SEUDUN LEADER
Joensuun seudun Leader-yhdistyksen tehtävä on oman toimialueensa maaseudun kehittäminen, elinolosuhteiden parantaminen ja
yritystoiminnan tukeminen. EU:n ohjelmakausi 2007-2013 päättyi pääosin vuoden 2013 loppuun, mutta vuoden 2014 keväällä oli vielä
mahdollista myöntää viimeisiä yritystukia. Yhdistyksen hallitus tekikin myönteisen päätöksen 13 yritystoimenpiteestä. Kaikkiaan
ohjelmakauden aikana on tehty myönteinen päätös 93 alueellisesta hankkeesta, 87 yritystuesta sekä 39 alueitten välisestä hankkeesta.
Lisäksi on puollettu kahdeksaa ympäristötuen erityistukihakemusta.
Julkinen tuki kunnittain 2007-2014
Hankkeita
kunta
kpl
EU
Joensuu
Kontiolaht
i
Liperi
Outokump
u

Valtio/MMM

Kunnat

Leader
yhteensä

64

571205,45

429206,07

180156,61

1180568,13

30
42

221660,97
348892,49

199778,56
286249,28

71140,54
139374,99

25

246781,78

169862,04

Polvijärvi

19

157721,82

Koko
toimialue

39

Kaikki
yhteensä

219

muu
tuki
julkinen tuki yhteensä
89997,50

1270565,63

492580,07
774516,76

2800,00

492580,07
777316,76

47004,50

463648,32

84217,00

547865,32

153997,97

38773,23

350493,02

621537,42

482067,38

274589,51

1378194,31

7390,00

1385584,31

2167799,93

1721161,30

751039,38

4640000,61

184404,50

4824405,11

350493,02

Vuoden 2014 kuntarahoitus, josta Joensuun kaupungin osuus oli 54 572 euroa, kohdistui jo uuteen 2014-2020 ohjelmakauteen, jonka

.

toteuttaminen käynnistyy 2015 keväällä Koko alkavan ohjelmakauden alustava rahoituskehys on 6 545 000 euroa, josta kuntien osuus
1309 000 euroa ja Joensuun kaupungin osuus 449 175,30 euroa.

CONTEMPORARY OLD CITY: ENHANCING CULTURAL
TOURISM ACROSS THE BORDER
•

•
•

•

•
•

Toteutus 1.6.2012-30.11.2014. Kokonaisbudjetti 602 526 €, josta Joensuun
kaupunki 225 420 €. Rahoitusohjelma: Karelia ENPI CBC/Pohjois-Pohjanmaan
liitto. Pääpartneri Joensuun kaupunki/kulttuuripalvelut, muita partnereita
hankkeessa 8 kpl (5 venäläistä, 3 suomalaista).
Tavoitteena lisätä kulttuurimatkailua Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa.
Hankkeen aikana mm. lisätty www.visitkarelia.fi –sivustolle 13 uutta tietoosiosta Pohjois-Karjalan kulttuurista ja historiasta (su, en, ve), asennettu
Petroskoihin 5 taiteellista kaupunkiopastetta, julkaistu Petroskoin 10 kasvot –
kirja (su, en, ve), julkistettu älypuhelimiin ladattavat mobiiliopastukset
Joensuusta ja Petroskoista, luotu yhteensä kuusi uutta matkailureittiä,
toteutettu Kizhin maailma –näyttely Carelicumissa ja kaksi kansainvälistä
konferenssia sekä laadittu Petroskoin matkailustrategia
Mittareita: muistio Joensuun ja Petroskoin kulttuurimatkailun
kehittämissisällöistä, uusi suomalais-venäläinen toimijaverkosto, 3 uutta
sähköistä palvelua, 4 koulutusta matkailun ja kulttuurin toimijoille
Spin-off: Petroskoin kaupungin matkailutoimisto
Hankkeen nettisivut: www.culturecbc.eu

URHEILUN JA LIIKUNNAN OSAAMISKESKUS
•

Toteutus: 1.1.2012-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 276 000 €, Joensuun kaupunki
40 000 €. Rahoitusohjelma: EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
Päätoteuttaja: Itä-Suomen liikuntaopisto, osatoteuttaja: Joensuun
kaupunki/liikuntapalvelut, ei muita toteuttajia.

•

Tavoite: Projektin tavoitteena oli luoda Pohjois-Karjalaan urheiluosaamisen
keskittymä ja parantaa sen kautta alueen vetovoimaisuutta. Projektin tuloksena
syntyy tuotteistettuja palveluja valmennuskeskustoiminnan ympärille (esim.
näyttelijä-yhteistyömalli henkisen valmennuksen innovaationa ja
videovalmennuksen mobiilisovellukset).
Toimenpiteet: Valmennuskeskustoiminnan ja palvelujen kehittäminen ja
tuotteistus
Mittarit: tuotteistetut palvelut osana valmennuskeskuksen toimintaa, uudet
sovellukset käytössä valmennuksen tukena

•
•

•

Lisätiedot: liikuntasuunnittelija Sari Jormanainen (sari.jormanainen (at) jns.fi)

KOULUTUS KANNATTAA -JUHLAVUOSI
Toteutus 2014-2015. Kokonaisbudjetti 49 600 €, josta Joensuun kaupunki 6 000 €.
Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto
Pääpartnerit: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja oppilaitokset (UEF, Karelia,
PKKY)
•

Tavoitteet: Tuoda esille ja juhlia Joensuun laajaa ja korkeatasoista koulutustarjontaa.

•

Toimenpiteet: Innostaa ja motivoida koulutusorganisaatiot ja muut sidosryhmät
toimimaan, saada näkyvyyttä, koota Koulutus kannattaa -vuosikello

•

Tulokset: Joensuulaisten ja muualla asuvien ymmärrys joensuulaisen koulutustarjonnan
erinomaisuudesta kasvaa. Tämä tukee myös opiskelijarekrytointia.

•

Mittarit: medianäkyvyys, some-jakaminen

•

Lisätiedot: Janne Riiheläinen, janne.riihelainen (at) jns.fi, www.koulutuskannattaa.fi

LUONNONTIETEELLISTEN KOKOELMIEN
DIGITOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMISHANKE
•

•
•

•

•

Toteutus 1.4.2010-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 1 159 500€, josta Joensuun
kaupunki 166 472€. Rahoitus ESR-ohjelma/Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.
Päätoteuttaja Itä-Suomen yliopisto, muita osatoteuttajia Josek ja
Luonnontieteellinen keskusmuseo.
Tavoitteena oli luoda luonnontieteellisten kokoelmien digitointiin keskittyvä
digitointi- ja osaamiskeskus.
Hankkeen aikana kehitettiin uudenlaista osaamista alan tietokonesovellusten,
automaatioon pohjautuvien laitteistojen sekä menetelmien ja työnkulkujen
osalta. Lisäksi hanke järjesti kaksi digitointiosaajien koulutusta. Yhdessä
rinnakkaisen (2010-2013) EAKR-hankkeen kanssa rakennettiin keskuksen fyysinen
ja virtuaalinen infrastruktuuri.
Toiminnan tuloksena syntyi Joensuun Tiedepuistoon digitointikeskus, missä
osaavan henkilöstön toimesta voidaan massadigitoida kokoelmia käyttäen
korkeatasoista teknologiaa. Keskus on osa valtakunnallista ja maailmanlaajuista
asiantuntija- ja koulutusverkostoa.
Lisätietoja Riitta.Tegelberg (at ) uef.fi, www.digitarium.fi

LUONNONTIETEELLISTEN NÄYTTEIDEN DIGITOINTIPALVELUIDEN
KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN
•

•
•

•

•

Toteutus 1.7.2013-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 174 286€, josta Joensuun kaupunki 20
087€. Rahoitus EAKR-ohjelma: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. Toteuttaja ItäSuomen yliopisto, toisena partnerina Luonnontieteellinen keskusmuseo.
Tavoitteena oli selvittää digitointikeskus Digitariumin tarjoaminen palveluiden
kaupallistamisen edellytyksiä.
Hankkeessa tuotteistettiin aiemmin luotuja menetelmiä ja laitteistoja sekä kehitettiin
toiminnan prosesseja. Näiden avulla luotiin palvelupaketteja, joita kokoelmien
omistajat voivat käyttää digitoinnin ulkoistamiseen keskukselle. Hankkeessa tutkittiin
myös palvelutoiminnan ja e-infrastruktuurin liiketoimintapotentiaalia ja –mallia.
Hankkeen avulla digitointitoiminnan laatua ja kustannustehokkuutta nostettiin ja
siten mahdollisuuksia digitointityön kilpailukykyisyydelle ja liiketoiminnalle
parannettiin. Digitointipalveluiden kehittäminen mahdollistikin Digitariumissa
kahden erillisen kaupallisen hankkeen läpiviennin. Näiden hankkeiden yhteisbudjetti
oli yli 550 000€ työllistäen keskuksessa yht. 9 henkilöä.
Lisätietoja Riitta.Tegelberg (at) uef.fi, www.digitarium.fi

MOBILE PERSONALIZED INFORMATION SYSTEMS (MOPIS)
MOBIILIT PERSONOIDUT TIETOJÄRJESTELMÄT
Toteutusaika: 1.2.2012-31.10.2014
Kokonaisbudjetti: 550 000 €, johon liittyen Joensuu 15 000 €.
Rahoitusohjelma: IS2 – Itä-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys
Tavoitteet: Uusien menetelmien kehittäminen paikkatiedon tehokkaaseen
reaaliaikaiseen käsittelyyn ja analysointiin sekä paikkatiedon
hyödyntäminen suositusten antamisessa personoiduissa
paikkatietojärjestelmissä (mm. bussihaut).
Toimenpiteet & Mobiiliratkaisut Symbian/Android/Windows/iOS-järjestelmille,
tulokset kohteen haun ja seurannan toteutus, reittien analysointi ja
logistinen optimointi, personoidut paikkatietopalvelut ja käyttäjän
sijaintia hyödyntävä mobiili-aikatauluopastus.
Mittarit: Järjestelmä nettikäytettävissä sivulla http://cs.uef.fi/mopsi, josta
löytyvät myös linkit mobiiliversioiden lataukseen.
Lisätiedot: pasi.franti (at) uef.fi / 050 4422 265

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN ALOITTAMINEN
•
•
•
•

Toteutus: 1.5.2014 – 30.9.2014. Kokonaisbudjetti 9 820 €
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopiston Spatia-keskus
Pääpartnerit: Joensuun kaupunki
Tavoitteet: Aloittaa toimijoiden kuuleminen ja valmistelu paikallisen kehittämisen
toimintaohjelman luomiseksi Joensuun kantakaupungin alueelle rahoituskaudeksi
2014 – 2020

•

Toimenpiteet: Järjestettiin tilaisuuksia, joissa esiteltiin asiaa ja kuultiin toimijoita.
Toteutettiin avoin verkkokysely. Laaditiin hankehakemus ELY-keskuksella
suuremmasta lump sum –hankkeesta.
Tulokset: Jatkorahoitus onnistui, KaKe –toimintasuunnitelma on laadittu ja KaKetoimintaa toteuttava hankehakemus on MYR:n käsittelyssä 28.4.2015 (KH 16.2.2015
§ 72)

•

•
•

Mittarit: osallistuja- ja vastaajamäärät, laadittu hankehakemus
Lisätiedot: Janna Puumalainen/Joensuun kaupunki, Petri Kahila, Itä-Suomen
yliopisto

JOENSUUN PERHEENTALO: MIES- JA ISÄTYÖN KARTOITUS
POHJOIS-KARJALASSA (ESR)
• Toteutus 7.1.-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 50 000€, josta Joensuun kaupunki 6 000€.
Rahoitusohjelma: ESR 42 500 €, Partnerit: Joensuun kaupunki/ seurakunnat 2 kpl,
yritykset 2 kpl.
• Tavoitteet: Kartoittaa, millaisten perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvien kysymysten
kanssa isät ja miehet painiskelevat.
• Toimenpiteet: Aluksi kirjallisuuteen perehtyminen ja keskustelut noin 40 asiantuntijan
kanssa. Keväällä 2014 tehtiin kysely miehille, johon vastasi 169 miestä. Näistä 80 % oli
pohjoiskarjalaisia. Marraskuun alussa järjestettiin iltapäivän mittainen Isämiesseminaari
ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään isiä ja miehiä. Seminaarin pääpuhuja oli
lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen, joka myös piti isäteemaisen yleisöluennon
Carelia-salissa. Osallistujia seminaareihin oli 800.
• Tulokset: Miesten sosiaalisten verkostojen ohuus ja heikko sitoutuminen
vanhemmuuteen ovat miehen vanhemmuuden/huoltajuuden kriittisiä kohtia. Hankkeen
tuloksissa esitetään keinoja, joilla miesten sitoutumista vanhemmuuteen vahvistetaan
mm. kehittämällä neuvolan perhevalmennuksia miehiä paremmin huomioiviksi.
• Mittarit: kysely, asiantuntija keskustelut
• Lisätiedot: Anne-Maria Saaristo ja Topi Linjama.
• Jatkohanke Isämies elämässä (ESR) alkaa mahdollisesti 1.5.2015.

ARJENHALLINTA- JA TOIMIJOIDEN YRITTÄJYYSTAIDOT
JOENSUUN PERHEENTALOSSA (EAKR)
•

•

•

•

•

•

•
•

Toteutus: 1.1.2012 – 31.4.2014. Kokonaisbudjetti 238 055,60 €, josta Joensuun kaupunki 40 000€ (kaupungin rahoitus
toteutunut jo ennen vuotta 2014). Rahoitusohjelma: EAKR. Pääpartnerit: Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Martat ry.
Muut: seurakunnat 2 kpl, oppilaitokset 4 kpl. Toimintoja oli hankkeen aikana toteuttamassa 95 eri toimijatahoa, joista yrityksiä
oli 24 ja muita organisaatioita 71.
Tavoitteet: Projektilla haluttiin tukea Joensuun Perheentalon käynnistymistä sekä pyrittiin vaikuttamaan perheiden,
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja lastensuojelun ammattilaisten arjenhallintataitoisuuteen. Projekti kohdistui
Perheentalon kävijöihin ja toimijoihin. Lisäksi projektin kohderyhmää olivat tukiperhevanhemmat, tukihenkilöt sekä muut
ehkäisevän lastensuojelun vapaaehtoistoimijat ja lastensuojelullista työtä tekevät ammattilaiset. Projektin toimenpiteet
kohdentuivat myös lapsiperhepalveluja tuottaviin yrityksiin ja yhdistyksiin
Toimenpiteet: Joensuun Perheentalon perustaminen ja rakenteiden luominen. Arjenhallintataihin liittyvät ryhmät ja
koulutukset kohderyhmille. Yrittäjyystaitoihin liittyvät koulutukset. Nalleneuvolan, lapsiparkin ja yökylätoiminnan
aloittaminen ja kehittäminen.
Tulokset: Joensuun Perheentalo on vakiinnuttanut asemansa. Perheentalo on tunnettu perheiden sekä sosiaali- ja kasvatusalan
ammattilaisten parissa ja sen toimintamuodot ovat tulleet osaksi alueen toiminta- ja palveluympäristöä. Joensuun
Perheentalon kansalaisjärjestöpohja on poikkeuksellisen vankka.
Talon toimintaan on tutustunut hankkeen aikana tuhansia henkilöitä. Tiedottamista hankkeen toiminnoista on ollut noin 1-2
kertaa viikossa. Perheentalosta ja hankkeen toiminnoista on tehty noin 60 eri juttua tai mainosta. Mediaosumia arvioidaan
olleen noin 100.
Hankkeen aikana tavoitettiin yhdessä muiden Joensuun Perheentalon hankkeiden kanssa noin 30 200 kävijää.
Ryhmätoimintoihin ja koulutuksiin osallistui n. 4000 osallistujaa. Talon kävijöistä ja vierailijoista 40% oli naisia, 7% miehiä ja 53%
lapsia.
Mittarit: palautekyselyt, opinnäytetyöt, asiantuntija keskustelut
Lisätiedot: Anne-Maria Saaristo
Hankkeen toimintoja on jatkettu Lapsiperheiden arjen tukeminen Joensuun seudulla -hankkeessa (RAY)

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT 2014
Kehittämishankemäärärahoista (kp 1272) rahoitetut hankkeet
Josek Oy:n osuus (647 000 €)

KAUPAKS – KAUPAN JA PALVELULIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖJEN
KEHITTÄMINEN JOENSUUN SEUDULLA
• Toteutus 1.1.2012 – 30.6.2014. Kokonaisbudjetti 401 400 €, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 120 420 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2007 – 2013 / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto.
• Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena oli venäläismatkailijoille suunnattujen
kysyntälähtöisten palvelutuotteiden ja palvelukonseptien luominen Joensuun
seudulla.
• Toimenpiteet: Kohderyhmän (venäläinen asiakas) asiakastarpeiden kohdennettu
kartoittaminen sekä täsmätarkoituksiin tarvittavat kartoitukset ja selvitykset,
seudullisen yhteistyöverkostojen organisoiminen (Advisory board sekä dealer
meating toiminta) sekä Joensuu Region -konseptin rakentaminen. Joensuu Region –
konseptin toimintaa on jatkettu JOSEKin ylläpiotämänä hankkeen päättymisen
jälkeen.
• Mittarit: Hankkeessa oli mukana noin 70 eri yritystä (tavoite 50).

POHJOIS-KARJALAN TUOTANNOLLISTEN ALOJEN
UUSIUTUMISOHJELMA
• Toteutus 1.1.2011 – 31.12.2014. Kokonaisbudjetti 1,7 M€, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 381 500 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2007 – 2013 / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto. Hankkeen hallinnoijana oli Joensuun Tiedepuisto Oy. JOSEK Oy, KETI
Oy ja PIKES Oy olivat osatoteuttajina.
• Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena oli toteuttaa Pohjois-Karjalan
teknologiateollisuuden kehittämisohjelmaa, jossa keskeinen tavoite oli siirtyä
alihankintapainotteisesta valmistuksesta kohti tuotteista ja palveluista koostuvaa
ratkaisuliiketoimintaa.
• Toimenpiteet ja mittarit: Yrityksiä oli mukana 312 (tavoite 200). Yrityksille haettiin
rahoitusta 84,3 M€ , josta investointeja 64,2 M€. Hankkeen kovimpana tuloksena
voidaan pitää aktivoitujen yritysten määrää sekä kansallisessa vertailussakin
merkittäviä yritysten investointi- ja kehittämispanostuksia. Hankkeessa luotiin myös
perusteet palveluliiketoiminnan kehittymiselle.

PLACE FOR GROWTH – JOENSUU REGION
• Toteutus 1.12.2013 – 31.12.2014. Kokonaisbudjetti 238 000 €, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 71 400 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2007 – 2013 / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto.
• Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli vahvista Joensuun kaupunkiseudun talous- ja
työllisyyskehitystä houkuttelemalla alueella uusia sekä kotimaisia että ulkomaisia
investointeja.
• Toimenpiteet: Hankkeessa tiivistettiin yhteistyötä Finpron kanssa mm. Finpron
hallinnoiman Invest in Esatern Finland –hankkeen avulla, toteutettiin
asiakashankintaa Venäjältä, tiivistettiin yhteistyötä Joensuun Tiedepuiston kanssa
liittyen INKA-ohjelmaan sekä osaamislähtöisten investointien houkutteluun sekä
jatkettiin jo käynnissä olevia asiakkuusprosesseja niiden loppuun saattamiseksi.
• Mittarit: Hankkeeseen osallistui yhteensä 54 yritystä (tavoite 50) ja muita
organisaatioita 7 (tavoite 7). Uusia työpaikkoja syntyi hankkeen tuloksena 40 (tavoite
30).

FINCHI GEP – GREEN ECONOMY PLATFORM
• Toteutus 1.8.2013 – 31.3.2015. Kokonaisbudjetti 110 000 €, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 13 000€. Rahoitusohjelma: EAKR 2007 – 2013 / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto,
JOSEK on osatoteuttajana.
• Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan ja Heilongjiangin
välistä yhteistyötä erityisesti biotaloussektorilla. Yhteistyö sisältää yritystoimintaa
sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa. Liiketoiminnoissa tähdätään sekä viennin että
tuonnin kasvuun molemmissa maissa.
• Toimenpiteet: Vuoden 2014 alussa toteutettiin korkean tason delegaatiovierailu
Kiinaan. Vastavierailu Pohjois-Karjalaan toteutui marraskuussa. Karelia AMK ja UEF
ovat solmineet yhteistyösopimuksen Norteast Forestry Universityn kanssa.
Maakunnan yrityksiä osallistui Harbinissa kesäkuussa pidettyihin messuihin.
Tapaamiset ja kontaktit ovat johtaneet muutamiin yrityskohtaisiin neuvotteluihin.
• Mittarit: Hankkeeseen on osallistunut 8 yritystä (tavoite 10).

LISÄÄ POTKUA VENÄJÄN KAUPPAAN
• Toteutus 1.1.2011 – 12.6.2015. Kokonaisbudjetti 930 000 €, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 78 900 €. Rahoitusohjelma: ESR 2007 – 2013 / Pohjois-Karjalan ELY.
Osatoteuttajana Pohjois-Karjalan kauppakamari.
• Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kohottaa Venäjälle suuntautuvan neuvonnan ja
liiketoiminnan osaamistasoa Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa tuotetaan
yritysneuvojien ja yrittäjien käyttöön osaamissalkut sekä autetaan konkreettisesti
yrityksiä Venäjän markkinoille.
• Toimenpiteet: Hankkeessa on pidetty lukuisia teematilaisuuksia ja työkokouksia.
Yrityksiä on autettu Venäjän kauppaan liittyvissä asioissa sekä järjestetty yhteistyöja kontaktimatkoja Venäjälle.
• Mittarit: Hankkeeseen on osallistunut 59 yritystä (tavoite 45). Koulutus- ja
henkilötyöpäiviä on toteutunut yhteensä 971 (tavoite 978).

HANKINTATOIMINNASTA STRATEGINEN MENESTYSTEKIJÄ
• Toteutus 1.1.2014 – 31.8.2015. Kokonaisbudjetti 287 000 €, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 42 400 € ja Joensuun kaupungin rahoitusosuus 15 000 €.
Rahoitusohjelma: EAKR 2007 – 2013 / ELY-keskus.
• Tavoitteet: Kehittää yritysten toimintaympäristöä julkisten hankintojen avulla sekä
ostajien (julkisen sektori) että tarjoajien (yritykset) näkökulmasta. Määritellä,
suunnitella, kehittää ja pilotoida pk-yrityksille soveltuva käyttöliittymä ja
palvelukonsepti (sis. mm. pienhankintaportaali työkaluna), jossa pk-yritykset voivat
innovatiivisia julkisia hankintoja hyödyntäen tarjota ratkaisuja yksin tai ryhmissä
julkisille toimijoille. Luoda Joensuun kaupunkikonsernille julkisia hankintoja ohjaava
strategia ja määritellä toimintamallit ja hankintaprosessit sekä prosesseja tukevat
työkalut, jossa huomioidaan erityisesti innovatiivisten hankintojen toteuttaminen.
• Toimenpiteet: Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma on tehty ja hyväksytty
kh:ssa 8.12.2014. Tällä hetkellä ohjelmaa laaditaan Juukaan. Pienhankintaportaali on
otettu käyttöön pienhankinnoissa. Hankkeessa käynnistettyä hankintaasiamiestoimintaa on päätetty jatkaa 1.4.2015 – 31.12.2016 JOSEK Oy:n, Joensuun
seudun hankintatoimen, PIKES Oy:n ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n rahoittamana.
• Mittarit: Hankinta-asiamiestoiminta on tavoittanut lähes 200 yritystä (tavoite 300).

KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISHANKE (KAKE)
• Toteutus 1.6.2014 – 31.5.2016. Kokonaisbudjetti 241 301 €, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 72 391 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2014 – 2020 / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto.
• Tavoitteet: Hanke tukee kohderyhmäyritysten kasvua sekä niiden kansallista ja
kansainvälistä verkottumista. Lisäksi hanke tukee maakunnan kaivannaisalan
vaikuttamista kansallisella tasolla ja kaivannaisstrategian käytännön toteutusta, sekä
luo ja käynnistää yhteisiä ylimaakunnallisia Itä- ja Pohjois-Suomen välisiä
kaivannaisalan kumppanuuksia, verkostoja ja muita konkreettisia toimenpiteitä.
• Toimenpiteet: Yrityksille on luotu uusia yhteyksiä ja avauksia uusien
businessmahdollisuuksien syntyyn. Hanke on ollut mukana valmistelemassa suurta
Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteistä luonnonkiviteollisuuden kehittämisohjelma.
Lisäksi on osallistuttu Sambian kaivosyhteisöjen kehittämiseen liittyvään
hankekokonaisuuden suunnitteluun, jonka tavoitteena on avata uusia
liiketoimintamahdollisuuksia alueemme yrityksille. Hankkeen toteutus pääsi
varsinaisesti käyntiin vasta 2014 loppupuolella rahoituspäätöksen viivästyttyä.
• Mittarit: Hankkeessa mukana 8 yritystä (tavoite 15).

LUOVIEN ALOJEN MONIALAINEN KEHITTÄMINEN (LUMO) –
VERKOSTOILLA MONIALAISUUTEEN
• Toteutus 1.11.2014 – 30.4.2016. Kokonaisbudjetti 151 160 €, , josta JOSEKin
rahoitusosuus 105 812 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2014 – 2020 / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto.
• Tavoitteet: Päätavoitteena on kehittää luovien alojen liiketoimintaa monialaisesti ja
kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä luovien alojen eri sektoreiden sekä muiden
toimialojen osaamista, verkostoja ja kumppanuuksia. Hankkeella vauhditetaan
luovien alojen kehittämistä sekä käynnistetään ja pilotoidaan luovien alojen
”kasvuohjelma” –tyyppinen toiminta.
• Toimenpiteet: Hankkeen toteutus pääsi varsinaisesti käyntiin 2015 puolella, koska
hankkeen rahoitus varmistui vasta helmikuussa 2015.
• Mittarit: Tavoitteena on saada mukaan 60 luovien alojen yritystä ja järjestöä sekä
uusia tuotteita ja/tai palveluja markkinoille 2 kpl businessideakilpailujen tuloksena.

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT 2014
Kehittämishankemäärärahoista (kp 1272) rahoitetut hankkeet
Tiedepuisto Oy:n osuus (303 000 €)

START ME UP -LIIKEIDEAKILPAILU
•

Toteutus 1.2-31.3.2014. Kokonaisbudjetti 25 000 €, muita partnereita hankkeessa
7 kpl, mm. UEF, Karelia-amk, JOSEK, KETI, PIKES ja PK-Yrittäjät.

•
•

•

Tavoitteena saada lisää yritystoimintaa Pohjois-Karjalaan.
Mittareita: Kilpailuun tuli 230 ideaa (kaikkien aikojen ennätys), yksi yritys on
kilpailun aikana osittain myyty, muutamia patenttihakemuksia, usea yritys
perustettu, pääomasijoituksia 3 kpl, Suomen suurin liikeideakilpailu mitattuna
niin ideoiden määrällä kuin palkintorahojen suuruudella
Opiskelijoiden osuus 41%

•

Hankkeen nettisivut: www.startmeup.fi

JOENSUUN TIEDEPUISTO OY –
KASVUSTRATEGIARAHOITUKSEN KÄYTTÖ (1)
Tehdyt päätökset (Joensuun kaupungin ja Josek Oy:n rahoitus):
MetPro - Metsäbiotalouden tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön
tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa; UEF 60.000 € (20152017)
BINO – Puurakentamisen osaamisen kehittäminen; Karelia AMK 28.500 €
(2014-2016)
Sirkkalan energiapuisto – Biotalousosaamisen kehittäminen; Karelia AMK
31.500 € (2014-2016)
Vihreän kasvun keskus; Joensuun Tiedepuisto Oy 121.355 € (2014-2016)

JOENSUUN TIEDEPUISTO OY –
KASVUSTRATEGIARAHOITUKSEN KÄYTTÖ (2)
Tehdyt päätökset (Joensuun kaupungin ja Josek Oy:n rahoitus):
Vihreän kasvun avainteknologiat; Joensuun Tiedepuisto Oy 103.000 € (20142017)
Innovatiiviset kaupungit ohjelma; Joensuun Tiedepuisto Oy 122.700 € (20142015)
Teolliset symbioosit; Joensuun Tiedepuisto Oy 44.835 € (2014-2017)
Innovaatiojohtaja; Joensuun Tiedepuisto Oy 93.278 € (2014-2016)
Karjalainen kauppamies; Joensuun Tiedepuisto Oy 60.000 € (2015-2017)
Vuosien 2014 ja 2015 osalta rahoitusosuus päätetty; myöhempien vuosien osalta
alustava varaus

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT 2014
Muut Joensuun kaupungin organisaatiossa toteutetut hankkeet,
joiden kokonaisbudjetti ylittää 100 000 euroa
Vapaa-aikakeskus

MUSEUM HYPERTEXT
•

•
•

•

•

Toteutus: 12.1.2012-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 872 000 €, Joensuun kaupunki
109 579,00 €. Rahoitusohjelma: Karelia ENPI CBC/Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Pääpartneri Creative Indsutries and Cultural Tourism Development Fund
(Petroskoi), Joensuun kaupunki/Pohjois-Karjalan museo partnerina, muita
partnereita 8 kpl ( yht. 6venäläistä, 3 suomalaista).
Tavoite: luoda suomalais-venäläinen museotietojärjestelmä, jota hyödynnetään
mm. näyttelyissä ja museopedagogiikassa: www.openkarelia.org
Toimenpiteet: Pohjois-Karjalan museossa tuotettu mm. Virtual Sortavala –
sivusto, Pielisjoen kulttuurihistorialliset kohteet kartta, jotka rakennettiin em.
museotietojärjestelmälle, täydennetty perusnäyttelyä hypertekstuualisuuden
periaatteiden mukaan, toteutettu Destination Karelia –valokuvanäyttely,
pidetty kansainvälinen symposium ja osallistuttu museomatkamuistojen
kehittämiseen ja tuotettu yksi oma näyttely
Mittarit: uusi suomalais-venäläinen museoverkosto, 3 uutta sähköistä
museopalvelua Pohjois-Karjalan museossa, useita museoalan
koulutusseminaareja ja -päiviä, joista 4 Pohjois-Karjalan museon järjestämiä
Lisätiedot: Museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen

MUSEUM FOR FAMILY
•

•
•

•

•

Toteutus: kokonaisbudjetti on 302 438 €, josta Joensuun kaupungin /PohjoisKarjalan museon osuus on 52 542 €. Rahoitusohjelma: Karelia ENPI
CBC/Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pääpartneri Karelian Educational
developement Fund (Petroskoi), Joensuun kaupunki/Pohjois-Karjalan museo
hankkeen toinen partneri.
Tavoite: luoda suomalais-venäläinen/karjalainen museopedagoginen ohjelma,
jota voidaan hyödyntää eri museoissa ja tiloissa
Toimenpiteet: Pohjois-Karjalan museossa: Lasten museohuone sekä
Mukulakadun juna ja uusi hahmo, jotka tukevat museopedagogiikkaa.
Museopedagogisia seminaareja 2 kpl, joista toisen Pohjois-Karjalan museo
järjesti 26.8.2014. Valokuvanäyttely Meidän perhe (Carelicumissa ajalla 26.8.5.10.2014). Testityöpajat (yli 20 kpl Joensuussa). Lasten museoesite, kolmella
kielellä (suomi, englanti, venäjä).
Mittarit: toteutettavat museopedagogiset työpajat, lasten museoesite,
museoalan koulutusseminaarit ja muut pedagogiset tapaamiset,
valokuvanäyttely
Lisätiedot: Museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen

LIBRARIES MAKE A DIFFERENCE
•

Toteutus: 21.3.2013-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 330 000 €, Joensuun kaupunki
38 771€. Rahoitusohjelma: Karelia ENPI CBC/Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Pääpartneri Karjalan tasavallan Kansalliskirjasto(Petroskoi), Joensuun
kaupunki/Joensuun seutukirjasto partnerina, muita partnereita 4 kpl ( yht.
4venäläistä, 2 suomalaista).

•

Tavoite: karjalaista kulttuuria esittelevä ohjelmisto, tiedotuspisteet laitteineen
sekä koulutusta kirjastohenkilökunnalle rajan molemmin puolin
Toimenpiteet: Venäläisten kirjastonjohtajien opintomatka Suomeen,
suomalaisten opintomatka Venäjälle (Petroskoi, Sortavala, Kontupohja),
venäläisen kirjallisuuden kokoelma, Karelian Corner pääkirjastolle (laitteet,
kokoelma, virtuaaliset materiaalit), kaksi seminaaria
Mittarit: 1 tiedotuspiste, 2 opintomatkaa, 200 niteen kokoelma
Lisätiedot: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula

•

•
•

AVOIN KIRJASTO
•

•
•

•

•
•

Toteutus 1.2.2013-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 304 200€, josta Joensuun
kaupunki 64 700€. Rahoitusohjelma:OKM:n valtionavustus/Pohjois-Savon ELY.
Pääpartneri: Joensuun kaupunki/Joensuun seutukirjasto, muita partnereita
hankkeessa 23 kpl.
Tavoitteet: avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto PohjoisKarjalassa ja nettikirjaston uudistaminen
Toimenpiteet: 2013 tehtiin käyttöönottoa valmistelevia toimenpiteitä ,
käynnistettiin nettikirjaston uudistaminen asiakkaita osallistaen ja luotiin
sopimusyhteistyön malli kirjastojen järjestelmäyhteistyölle. 2014 toteutettiin
käyttöönotto ja nettikirjaston uudistaminen sekä toimintamallin laajentamisen
suunnitelma.
Tulokset: viety suoraan Joensuun seutukirjaston perustoimintaan,
seutukirjaston ja Pohjois-Karjalan kirjastojen välillä sopimus
järjestelmäyhteistyöstä
Mittarit: onnistunut käyttöönotto, uusi nettikirjasto, 2 sopimusmallia
Lisätiedot: vaarakirjastot.fi, Rebekka Pilppula

ITÄSUOMALAISTA OSAAMISTA URHEILIJAN POLULLE (2URAA)
Toteutus: 1.4.2012-30.4.2015
Kokonaisbudjetti: 293 182 €, josta Joensuun kaupunki 181 705€
Rahoitusohjelma: ESR (ohjelmakausi 2007-2013) / Etelä-Savon ELY
•
Pääpartnerit: Pohjois-Savon urheiluakatemia, Etelä-Savon urheiluakatemia,
Itä-Suomen yliopisto
•
Muita partnereita hankkeessa 4 kpl (Olympiakomitea, Savonia AMK, Karelia
AMK, MAMK)
• Tavoitteet: 1) tiivistetään itäsuomalaisten urheiluakatemioiden ja korkea-asteen
oppilaitosten välistä yhteistyötä, 2) mallinnetaan urheilijan polkua korkea-asteen
opinnoissa, 3) luodaan vetovoimainen urheilujohtamisen opintokokonaisuus ja 4)
lisätään urheilijan ohjaukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä
• Tulokset: itäsuomalaisten akatemioiden ja korkea-asteen oppilaitosten yhteinen
ilme, urheilijan polku -malli sekä viestinnän vuosikello, urheiluakatemiaopinnot
osana kaikille yhteisiä opintoja, urheilujohtamisen monimuoto-opinnot (30 op)
• Lisätiedot: Urheiluakatemia / Anu Korhonen
•
•
•

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT 2014
Muut Joensuun kaupungin organisaatiossa toteutetut hankkeet,
joiden kokonaisbudjetti ylittää 100 000 euroa
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMINEN
•
•

Toteutus 1.1.-31.12.2014
Kokonaisbudjetti [1 047 600] €, josta Joensuun kaupunki [ -]€.
Rahoitusohjelma: OKM:n valtionavustus Pääpartneri: Joensuun kaupungin
peruskoulut Muita partnereita hankkeessa 0 kpl.

•
•

Tavoitteet: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen
Toimenpiteet: lisärahoituksen myöntäminen opetusryhmiin, joissa suuri
ryhmäkoko, paljon tukea tarvitsevia oppilaita tai koulunkäyntialueella
aikuisväestön koulutus keskimääräistä alhaisempi, työttömyysasten suurempi
tai maahanmuuttajien väestöosuus suurempi
Tulokset: tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen omissa lähikouluissa ja
opetusryhmissä
Mittarit: oppilaiden siirtyvyys esim. pienryhmiin
Lisätiedot: Katja Pussinen

•
•
•

JOENSUUN SEUDUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPS2016
•

•
•

•
•
•
•

Toteutus 1.8.2014-31.12.2016. Kokonaisbudjetti 150 000 €, josta Joensuun
kaupunki 12 860 €. Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton
Tulevaisuusrahasto 60 000 €, 90 000 € jaetaan 7 kunnan kesken. Mukana
hankkeessa ovat Joensuu, Kontiolahti, Ilomantsi, Liperi, Polvijärvi, Outokumpu ja
Juuka.
Tavoitteet: Seudullinen opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön kaikissa
mukana olevissa kunnissa 1.8.2016
Toimenpiteet: Opettajien ja lastentarhanopettajien täydennyskoulutukset,
vanhempainillat ja työyhteisökokoukset. Seudullinen tuntijako on menossa
lautakuntakäsittelyyn. Työyhteisöissä ops-työtä tehdään reflektoivan
pedagogisen vuoropuhelun avulla. Tämä toteutuu aineryhmien ja opskoordinaattorin antamien välitehtävien kautta. Samalla kehitetään oman
yhteisön toimintakulttuuria uuden opsin vaatimusten mukaisesti.
Tulokset: Ops-työ on kaikissa Joensuun seudun kouluissa ja esiopetusryhmissä
hyvällä mallilla. Koulut ja esiopetus ovat osallistuneet prosessiin aktiivisesti.
Mittarit: Seudullinen opetussuunnitelma valmis lautakuntakäsittelyyn 1.6.2016.
Lisätiedot: Joensuun seudun ops-koordinaattori Satu Huttunen
Pedanet- sivut:https://peda.net/opetussuunnitelma/ops2016

TASA-ARVOHANKE
•

•
•

•

•
•

Toteutus 1.4.2013-31.12.2014. Kokonaisbudjetti 329 000€, josta Joensuun
kaupunki 20 000€. Rahoitusohjelma: OKM:n valtion erityisavustus Pääpartneri:
Joensuun kaupunki / varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus, muut partnerit 0 kpl.
Tavoitteet: Edistää koulutuksellista tasa-arvoa heikommassa asemassa olevissa
kouluissa (11 kpl).
Toimenpiteet: 2013 hankkeessa aloitti työskentelemään 3 psykologia, joiden
kouluissa tapahtuvan pääosin luokkatyöskentelyn myötä pyrittiin vähentämään
oppilaiden tarkkaavaisuus-, toiminnanohjaus-, sosiaalisia sekä tunne-elämän
vaikeuksia. Lisäksi pyrittiin parantamaan luokkien työrauhaa. Syksyllä 2014
hankkeessa aloitti lisäksi 2 hankekuraattoria, joiden työskentelyn pääpaino oli
perhetyössä ja nivelvaiheen työssä.
Tulokset: 93% opettajista koki psykologin työllä olleen vaikutusta luokkaan
jonkin verran tai paljon. 85% opettajista koki vaikutusta olleen opettajaan
itseensä jonkin verran tai paljon. Kokonaisuutena luokkien ja opettajien
tukeminen onnistui hyvin.
Mittarit: opettajille tehdyt kyselyt ja keskustelut opettajien kanssa
Lisätiedot: Vastaava psykologi Minna Eskelinen

MUSIC: EDUCATION FOR INSPIRATION
•

•

Toteutus 27.3.2013-26.12.2014. Kokonaisbudjetti 284 134 € , josta Joensuun kaupunki
132 149 €. Rahoitusohjelma: Karelia ENPI CBC. Pääpartneri: Joensuun
kaupunki/Joensuun konservatorio, muita partnereita hankkeessa 9 kpl.
Päätavoite: Yhteistyön lisääminen taideoppilaitosten välillä rajan molemmin
puolin
1) Kehittämällä musiikkikasvatusta mm. yhtenäistämällä opetussuunnitelmia, ottamalla käyttöön
uusia opetusmetodeja ja huomioimalla erityisryhmät.
2) Lisäämällä yhteistyötä musiikki- ja taidelaitosten sekä paikallisten yritysten/yhteiskunnan välillä
3) Kehittämällä laadunvalvontaa
4) Kehittämällä kulttuurihallinnon taitoja

•

•

•

Toimenpiteet: Kyselyt partnerikouluissa, suomalais-venäläisiä yhteisproduktioita,
kulttuurivaihtoa ja opintovierailuja, konferensseja ja seminaareja sekä opettajien
koulutusta oppilaitosten välillä.
Tulokset: 1) Musiikkikasvatusmenetelmien kehittyminen ja yhtenäistyminen
(opetussuunnitelmat ja musiikkilaboratoriot Joensuussa ja Petroskoissa), 2) Tehokas
yhteistyöverkosto partnerikoulujen välillä, 3) Lisääntynyt yhteistyö oppilaitosten ja
ympärillä olevan yhteiskunnan välillä
Lisätiedot: MuT Pirre Raijas, pirre.raijas (at) jns.fi / Joensuun konservatorio

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT 2014
Muut Joensuun kaupungin organisaatiossa toteutetut hankkeet,
joiden kokonaisbudjetti ylittää 100 000 euroa
Sosiaali- ja terveyspalvelut

VÄISTÖ -VÄKIVALTATYÖN KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJEN
KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA
•

•

•

•

•

•

Toteutus 1.1.2014 - 31.10.2015. Kokonaisbudjetti 860 000 €, josta Joensuun
kaupunki 53 750 €. Rahoitusohjelma: Kaste Pääpartnerit: JNS kaupunki/Sote,
Mikkelin kaupunki/Sote Muita kuntia hankkeessa 21 kpl. Toiminta-alue PohjoisKarjala ja Etelä-Savo
Tavoitteet: Vahvistetaan rakenteita ja osaamista lähisuhdeväkivallan
ehkäisemiseksi ja ongelmiin puuttumiseksi sekä otetaan käyttöön
lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamalli.
Toimenpiteet: Sote toimijoiden koulutus tunnistamiseen ja Marakriskinarviointiin, konsultointi- ja työparimahdollisuus, Marak- työryhmät koko
hanke-alueelle, haja-asutusalueen turvakotimallin luominen
Tulokset: Vuonna 2014 61 koulutusta joissa 1089 osallistujaa, 466 konsultointia,
294 tapaamista, perustettu 2 uutta Marak- työryhmää ja laajennettu JNS seudun
ryhmää, järjestetty Trappan-koulutus, jossa ollut 20 osallistujaa, oltu tiiviisti
mukana turvakotilainsäädännön laatimisessa.
Mittarit: Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat tunnistavat
lähisuhdeväkivallan ja osaavat puuttua siihen, lähisuhdeväkivallan osapuolten
avunsaanti ja erityispalveluiden saatavuus on parantunut.
Lisätiedot: projektipäällikkö Hanna Myllylä, hanna.myllyla (at) jns.fi, 050 413 7936

ASUMISEN TUKIPISTE OSANA JOENSUUN KAUPUNGIN
PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISOHJELMAA, PAAVO 2012-2015
•

•

•

•

•

•

Toteutus 1.1.2014 - 31.12.2014. Kokonaisbudjetti 160 000 €, mistä Joensuun
kaupunki 80 000 €. Rahoitusohjelma: Kaste-ohjelma,Joensuulla KH:n hyväksymä
aiesopimus valtiovallan kanssa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisestä
Pääpartnerit: Paikallinen yhteistyö: mm. Sovatek Säätiö ja Joensuun Siniristi ry,
Kuntouttava työtoiminta,valtakunnallinen yhteistyö PAAVOn seurantaryhmän
kautta yhdeksän aiesopimuskaupungin kanssa.
Tavoitteet: Vähentää asunnoottumuutta, kehittämällä matalan kynnyksen
kriisiasumista sekä ryhmätominnan ja palveluohjauksen kautta asunnottmille
soveltuvia yksilöllisiä kuntoutumisen ja tuetun asumisen ratkaisuja
Toimenpiteet: Yöaikainen kriisimajoitus klo 21.00-7.30. Siniristi ry:n päivätoiminta
ma-pe 5 tuntia päivässä. Yksilölliset asumisen polut tukiasumistoiminnan kautta.
Asumisen tukipisteen ja tukiasuntotyöntekijöiden yhteistyö.
Tulokset: 2014 aikana tukiasuntoihin muutti 19 uutta asukasta, lähes kaikki heistä
asunnottomia. Vuoteen 2012 verrattuna asunottemien määrä on vähentynyt 101
henkilöstä 86 henkilöön. (Asimisen tukipiste käynnistyi 1.9.2012 )
Mittarit: Asunnottmuuden vähentyminen
Lisätiedot: kehittämispäällikkö Annamari Savela, annamari.savela(at)ns.fi, 050
5118309

OMAHOITO JA DIGITAALISET ARVOPALVELUT (ODA)
•
•
•
•

•

•
•

•

Toteutus 1.6.2014 – 28.2.2015. Kokonaisbudjetti: 395 000 €, josta Joensuun
kaupunki 5 575€ ( + työpanos n. 30 000€). Rahoitusohjelma: Sitra
Pääpartnerit: kaupungit Espoo (hallinnoija), Turku, Hämeenlinna, Oulu,Tampere ja
Eksote Muita kuntia hankkeessa kts. Edellä.
Toiminta-alue: osallistujakaupungit ja Eksote kuntayhtymä Etelä -Karjala
Tavoitteet: Määritellä yhteinen toiminnallinen ja tietotekninen tahtotila itse- ja
omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallisesta kokonaisuudesta.
Tuottaa ehdotus kansallisesta toteuttamistavasta ja sekä vastuunjaosta ja
hallintamallista. Valmistella toteutusprojekti ja varmistaa rahoitus.
Toimenpiteet:Yhteisen kansallisen toiminnallisen ja tietoteknisen tahtotilan
kuvaus. Hankinnan mahdollistavat määrittelydokumentit. Ehdotus vastuunjaosta
ja hallintamallista. Kustannushyötyanalyysi. Toteutusvaiheen projektisuunnitelma
ja rahoitushakemus.
Tulokset:. Kts. toimenpiteet
Mittarit: Hankinta- ja hallintamalliehdotus.Kustannushyötyanalyysi (KMPG).
Toteutusvaiheen projektisuunnitelma ja kuntakohtaiset osahankkeet (Joensuun
osallistuminen toteutusvaiheen hankkeeseen vuonna 2015)
Lisätiedot:Tuula Kiviniemi, tuula.kiviniemi(at)jns.fi puh. 050 428 5100

SENIORIPIHAN ISÄNTÄ-EMÄNTÄ TOIMINTAMALLIN
KEHITTÄMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Toteutus: 1.1.2014 – 30.4.2015
Kokonaisbudjetti: 96 000 €, mistä Joensuun kaupungin osuus 35 910 €
Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto
Pääpartnerit: Joensuun kaupungin hallintokunnat, Senioripiha Oy, Karelia
ammattikorkeakoulu (ikäosaaminen) sekä paikalliset järjestö- ja yhdistystoimijat
Toiminta-alue: Joensuun kaupunki
Tavoitteet: Kehitetään Senioripihasta ikäihmisten hyvinvointikeskus ja ikäihmisten
osallisuutta ja toimijuutta edistävä turvallinen asuinympäristö sekä jaetaan tätä
kehittämistyötä paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
Toimenpiteet: Asukkaita ja toimijakumppaneita osallistava työote ja
työryhmätyöskentely sekä isäntä-emäntä -tuki asukkaiden päivittäisessä elämässä
Tulokset: Senioripihan isäntä-emäntä -toimintamalli ja siihen tarvittavat työvälineet
Mittarit: Yhtenäiset VM:n Kuntakokeilu-hankkeen mittareiden kanssa:
kehittämiskumppanuustahojen ja toimintojen määrä, Senioripihan asukkaiden
osallisuus ja toimijuus ryhmätoiminnoissa
Lisätiedot: Jaana Huohvanainen, jaana.huohvanainen(at)senioripiha.fi,050 4387611

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT 2014
Muut Joensuun kaupungin organisaatiossa toteutetut hankkeet,
joiden kokonaisbudjetti ylittää 100 000 euroa
Muut

JOENSUUN JA OUTOKUMMUN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 1
•

•

•

Toteutus 1.12.2012-31.12.2015. Kokonaisbudjetti 2.306.667 €, josta Joensuun
kaupunki 408.923 €. Rahoitusohjelma: TEM:n työllisyyspoliittinen avustus/P-K:n
ELY-keskus. Pääpartnerit: Joensuun ja Outokummun kaupungit
(työllisyysyksiköt). Muita pääpartnereita hankkeessa 2 kpl (P-K:n TE-toimisto,
Kansaneläkelaitos) ja lisäksi alueen työllisyystoimijoiden verkosto.
Tavoitteet: 1a) Luoda toimintamalleja,joiden avulla työttömät pääsevät
mahdollisimman varhain työhön avoimille työmarkkinoille, 1b) tiivistää
yhteistyötä muiden työnantajien kanssa ja hyödyntää olemassa olevien
toimijoiden palveluita, 2) selvittää, mitkä on ne edellytykset, joilla kaupunki voi
ottaa pitkäaikaistyöttömyyden vastuulleen, 3) kokeilla työllisyyden hoitoa
kahden kaupungin yhteistyönä.
Toimenpiteet: Asiakkaiden ohjaus työhön, koulutukseen, kuntoutukseen,
valmennukseen tai muuhun sopivaan palveluun koulutus- ja työhönvalmentajan
tuella. Yhteistyön tiivistäminen yrittäjien, kouluttajien, terveydenhuollon ja
muun yhteistyöverkoston kanssa.

JOENSUUN JA OUTOKUMMUN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 2
•
•
•

Tulokset: Asiakkaiden aktivoituminen, työllistymisindeksin kehittäminen ja
prosessien sujuvoituminen.
Mittarit: ELY-keskuksen sijoittumisseuranta (vaikuttavuus %), aktivointiaste-%.
Lisätiedot: Uutta aiempaan 1) palvelutarpeen arviointityöryhmä , 2) koulutus- ja
työhönvalmentajat, 3) työttömien terveydenhoitaja, tk-lääkäri ja Kelan
työkykyneuvojan ja kuntakokeilun henkilöstön ja Työvoiman palvelukeskuksen
henkilöstön tiivisyhteistyö asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinneissa.
Työllistymisindeksin kehittäminen prof. (emer) Juhani Ilmarisen kanssa.

RANTAKYLÄ-UTRA -KEHITTÄMISHANKE
•

•
•

•

•
•

Toteutus 1.1.- 31.12.2014. Kokonaisbudjetti 163 500 €, josta Joensuun kaupunki
130 800 €. Rahoitusohjelma: Asuinalueiden kehittämisohjelma (ARA)
Pääpartneri: Joensuun kaupunki Muita partnereita hankkeessa o kpl.
Tavoitteet: Rantakylä-Utran alueen nostaminen arvostetuksi asuinalueeksi ja
vahvaksi kaupunginosakeskukseksi.
Toimenpiteet: Hanke käynnistyi v. 2014 alussa toimenpiteiden suunnittelulla.
Keskeisesti pyrittiin käynnistämään alueelle kohdistuvia EU-hankkeita sekä
ohjaamaan sinne kaupungin sektoripalveluja. Asukkaiden näkemyksiä koottiin
tapaamalla asukastoimijoita, Itä-Suomen yliopiston tutkimuksella ja Osallistuvaikuta -palautteella. Toimijaverkostoja rakennettiin tukemaan alueen
kehittämistä. Jukolankadun yritysalueen kehittämiskartoitus aloitettiin.
Tulokset: Käynnistetty hyvinvointiaseman kehittäminen yhteistyössä
kolmannen sektorin ja terveysaseman kanssa. Alueen energiatehokkuuden ja
toimivuuden suunnittelu aloitettu osana kaavoitusta. Tietoisuus alueen
kehittämiskohteista ja -tarpeista lisääntynyt.
Mittarit: Asukasmäärä kasvanut, Pohjois-Karjalan toisen keskusta-alueen status
maakuntakaavassa Joensuun ydinkeskustan lisäksi.
Lisätiedot: http://www.ara.fi/fiFI/Ohjelmat_ja_hankkeet/ ; Seppo Roivas

TOWNS FOR FAIRTRADE IN FINLAND AND ESTONIA
•

•

•

•

•

•

Toteutus 1.1.2012−31.12.2014. Kokonaisbudjetti 214.189,39 €, josta Joensuun kaupunki
21.486€. Rahoitusohjelma: Euroopan komission kehitysyhteistyöinstrumentti,
teemaohjelmana " Non-state Actors and Local Authorities in Development". Pääpartneri:
Reilu kauppa ry. Muita partnereita hankkeessa 3 kpl: Espoo, Tampere ja MTÜ Mondo (Viro).
Tavoitteet: Hankkeen aikana tiedotetaan vastuullisesta kuluttamisesta ja lisätään Reilun
kaupan kaupunki -arvonimen näkyvyyttä. Hankkeella edistetään eettisesti kestävien
tuotteiden käyttöä kaupunkien hankinnoissa sekä lisätään yhteistyötä vastuullisiin
hankintoihin liittyvissä teemoissa. Reilun kaupan kaupunki -kampanja laseerataan Virossa.
Toimenpiteet Joensuussa: 1) Reilun kaupan edistämiseen liittyvien kampanjoiden ja
tapahtumien toteuttaminen sekä yhteistyöverkostojen kehittäminen. 2) Opetus- ja
tiedotusmateriaalien tuottaminen. 3) Reiluun kauppaan liittyvä viestintä erityisesti
kampanjaviikoilla.
Tulokset: Reilu kauppa ja Reilun kaupan kaupunki -arvonimi saivat lisänäkyvyyttä
medioissa ja yleisötapahtumissa. Näkyvimpiä uusia yhteistyökumppaneita: Itä-Suomen
yliopisto (Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi) ja Ilosaarirock (Reilun kaupan festivaali).
Mittarit: Hankkeen ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa tavoitettiin
Joensuussa koko hankkeen aikana 211.000 henkilöä (tapahtumat, festivaalit, työpajat,
maistatukset, koulutukset jne.). Vuonna 2014 tavoitettiin yhteensä runsaat 99.000
henkilöä. Mediaosumia Joensuussa muuhun maahan verrattuna runsaasti. Toimiviksi
todettuja opetusmateriaaleja tuotettiin: Esimerkiksi lasten tarinavihko, muistipeli,
oppikirja yläkoululaisille ja netissä jaettavia videoklippejä.
Lisätiedot: viestintäpäällikkö Ville Moilanen, www.reilujoensuu.fi

SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN
MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA
•

•

•

•
•

Toteutus 1.6.2014 – 31.3.2015. Kokonaisbudjetti 50.000 €, josta Joensuun
kaupunki 7.500 €. Rahoitusohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma Pääpartneri:
Kiihtelyksen kyläyhdistys ry Muita partnereita hankkeessa 6 kpl.
Tavoitteet: selvittää, onko yhteiskunnallinen yritystoiminta mahdollinen ja
kilpailukykyinen vaihtoehto kunnalliselle tahi muulle yksityiselle palvelutuotannolle Kiihtelysvaaran pitäjän alueella.
Toimenpiteet: kuultu henkilöstöä ja kuntalaisia, tehty kirjallisuuskatsaus ja
haettu viitekehystä ja esimerkkejä, tehty opintomatkat Suomessa ja IsoBritanniassa, tehty vaihtoehtoisia toimintamalleja ja alustava liiketoimintasuunitelma, selvitetty vapaaehtoistoiminnan ja lähidemokratian mallien
kytköstä yhteiskunnalliseen yritystoimintaan
Tulokset: toteuttamis- ja rahoituskelpoinen toimintamalli yhteisölliselle ja
osallistavalle yhteiskunnalliselle yritykselle
Mittarit: suunnitelman mukaiset toimenpiteet

