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JOENSUUN KAKE -HANKE
•
•
•

•

•

•
•

Toteutus: 1.4.2015-31.12.2017, ESR (TL 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta)
Kokonaisbudjetti: 1 274 914€, josta kaupungin omarahoitusta 254 983€
Tavoitteet: Hankkeessa toteutetaan kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä Joensuun
kantakaupungin alueella. Tavoitteena on luoda matalan kynnyksen rahoitusmalli, edistää
kansalaistoimintaa ja kansalaistoimijoiden kehittämisideoita sekä tukea sosiaalista
osallisuutta ja työelämävalmiuksia kansalaistoimijoille suunnatun tuen siirron kautta.
Toimenpiteet: Myöntää tukea joensuulaisille kantakaupungin alueella toimiville
kansalaistoimijoille kehittämistoimintaan (Pikku KAKEt). Toiminta voi olla tapahtumia tai
pidempikestoista kehittämistä. Kohderyhmänä on henkilöt, jotka tarvitsevat työ- ja
toimintakyvyn parantumisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemista päästäkseen avoimille
työmarkkinoille. Toiminnalla tuetaan ja edistetään kohderyhmän sosiaalista osallisuutta ja
työelämävalmiuksia.
Tulokset: Hankkeen tuloksena Pikku KAKE –hankkeisiin osallistuneiden sosiaalinen
osallisuus lisääntyy ja työelämävalmiudet kehittyvät, asukkaat aktivoituminen kaupungin
kehittämiseen, kansalaistoimijoiden valmiudet yhteisölliseen kehittämiseen lisääntyy ja
aktiiviseen kaupunkilaisuuteen perustuva toimintatapa juurtuu.
Mittarit: Uuden kansalaistoiminnan kehittämisvälineen toiminta ja merkitys,
kansalaistoimijoiden aktivoituminen, Pikku KAKE –kehittämistoiminnan vaikuttavuus.
Lisätiedot: www.joensuu.fi/kake tai Mari Nupponen p. 050 562 5440

OHJAAMO 2.0
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Toteutus: Joensuun kaupunki on osatoteuttajana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
Ohjaamo 2.0 –hankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.1.2015 – 31.12.2017. Koko hankkeen
budjetti on 1 399 485€, josta Joensuun osatoteutuksen osuus 184 140€. Hankkeen kaupungin
omarahoitusosuus on enintään 141 000€.
Tavoite: Hankkeessa luodaan pysyvä Ohjaamo-malli maakuntaan. Joensuun osalta Ohjaamomallia kehitetään perustetun nuorten palvelukeskuksen osana. Ohjaamo-malli mahdollistaa,
että nuori saa ohjausta matalalla kynnyksellä ja tavoittaa tarvittaessa yhden luukun kautta
moniammatillisia palveluja.
Toimenpiteet syksy 2015: Syksyn aikana on kartoitettu yhteistyötahoja, käynnistetty nuorten
palvelukeskuksen asiakasprosessien tarkastelu ja luotu raamit uudelle ajanvarauksettomalle
walk in-palvelulle, joka tulee toimimaan Ohjaamo-mallin pohjana jatkokehittämisessä. Nuorten
palvelukeskuksen toiminta on käynnistynyt joulukuussa 2015.
Tulokset: 1. Monilalainen palvelupiste 2. Tiedonkulku paranee 3. Lyhyemmät asiakasprosessit
4. Virta erityispalveluihin pienemmäksi 5. Nuorten opiskelu- ja työkuntoisuus lisääntyy
Mittarit: 1. Syrjäytyneiden nuorten määrä (te-tilasto) 2. Yhteisten palvelusuunnitelmien määrä
3. Asiakkaan jonotusaika palveluun 4. Lähetteet mt-keskukseen + erikoissairaanhoitoon (psyk.)
5. Asiakas- ja henkilöstökysely vaikuttavuudesta
6. Asiakastyöhön käytetty aika 7. Palvelukeskuksen kävijämäärä
Lisätiedot: Ohjaamokoordinaattori Hilkka Mäkinen, Nuorisojohtaja Jouni Erola

ÄLYKÄS KAUPUNGINOSA RANTAKYLÄ-UTRA
- LÄHIÖN EKO- JA RESURSSITEHOKAS RAKENTAMINEN
OSANA KAUPUNKIKEHITTÄMISTÄ
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Toteutus: 1.6. 2015 – 31.12.2016.
Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Kokonaisbudjetti 395,131, € ( 70 %),
Joensuun kaupunki 118,539 € ( 30% , kehittämishankemäärärahat).
Hallinnoija: Joensuun kaupunki / kaupunkirakenneyksikkö, rahoittava viranomainen, Pohjoiskarjalan maakuntaliitto
Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää vanhan lähiön energiatehokkuutta erityisesti korjaus- ja
täydennysrakentamisessa sekä liikenteessä ja liikkumisessa. Hanke kartoittaa perinteisen
energiatehottoman lähiön uudistamisen tapoja energia- ja resurssitehokkaaksi. Projektissa
toteutetaan kilpailutus koskien alueen ekotehokkuutta. Hankinta kilpailutetaan kiinteähintaisena.
Hankinnan arvo on 211 000 € (alv 0 %), jolla tarjoaja toteuttaa tarjouspyynnössä ja tarjouksessaan
kuvatun toimeksiannon. ( HILMA/ Tarjouspyyntö, 50133).
Toimenpiteet: Hanke käynnistyi 12.10.2015, jonka jälkeen aloitettiin tarjouspyynnön tekeminen
yhdessä Joensuun hankintatoimen kanssa ekotehokkuuden parantamiseksi.
Tulokset: Tarjouksia määräaikaan mennessä tuli 7 kpl. Parhaillaan työn alla on tarjouksien vertailu ja
tulevan toteuttajan valinta, myös yritysyhteistyöverkoston kokoaminen on aloitettu. Projektille on
tehty infoesite koskien alueen ekotehokkuutta ja osayleiskaavaa.
Lisätiedot: Samuli Salo, 050 310 9622, Samuli.salo@jns.fi

ILMASTOTORILTA EVÄITÄ VÄHÄHIILISYYTEEN
Toteutus: 1.1.2015 – 31.12.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 437
864 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 306 507 € ja Joensuun kaupunki 131 357 €.
Toteuttaja: Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö
Tavoitteet: Saadaan Joensuun seudun toimijat vähentämään omia kasvihuonekaasupäästöjään ja
tuodaan ilmastoasioita eri toimijoiden arjen tasolle. Kokeillaan uusia vähähiilisiä toimintamalleja ja
tuotetaan vähähiilisyyteen liittyvää tietoa.
Toimenpiteet: Luodaan ilmastokumppanuusverkosto alueelle. Haastetaan eri tahoja allekirjoittamaan
ilmastositoumuksia, toteutetaan ilmastovastuuhankkeita ja vähähiilisiä kokeiluja, tuotetaan ilmastoohjelmapohjia sekä tietoa vähähiilisyydestä, ja järjestetään tilaisuuksia, tempauksia sekä kampanjoita.
Vuoden 2015 tuloksia: Käynnistetty ilmastokumppanuus toiminta, toteutettu edullisia bussikuljetuksia
ilmastovastuuhankkeena, järjestetty seminaareja ja osallistuttu erilaisiin tapahtumiin, laadittu ilmastoohjelmapohjia, järjestetty aurinkopaneeleiden yhteishankintaprosessi sekä tuotettu ilmastotietoa.
Mittarit: Ilmastositoumuksia allekirjoitettiin viisi kappaletta, ilmastovastuuhankkeisiin osallistui neljä
yritystä, joissa päästöjä väheni 3363 kg CO2, yhteydenotot yrityksiin 43 kpl ja hankkeen järjestämiin
yleisötilaisuuksiin osallistui 230 henkeä.
Lisätiedot:
Ulla-Riitta Pölönen ja Tiina Vikman / Joensuun kaupunki
http://www.joensuu.fi/ilmastotori

JOENSUU ROCK ACADEMY
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Toteutus: 1.5.2016 – 30.6.2017, ESR (TL 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta)
Hallinnoija: Joensuun Popmuusikot ry
Kokonaisbudjetti: 323 192€. Rahoittajat Etelä-Savon ELY-keskus ja Joensuun Kaupunki
Tavoitteet: Edistää musiikin avulla nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja arjen hallintaa.
Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten sosiaalista ja henkistä syrjäytymistä
osallistamalla kohderyhmän nuoret mielekkääseen, säännönmukaiseen ja tavoitteelliseen
toimintaan.
Toimenpiteet: Joensuu Rock Academy innostaa, osallistaa ja motivoi nuoria omaehtoiseen
ja tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen ottaen huomioon eri tilanteissa olevien nuorten
tarpeet. Hanke tarjoaa bändivalmennusta, musiikkipainotteista koulutusta ja
pienryhmätoimintaa.
Tulokset: Hankkeessa avustetaan nuoria selkeyttämään omia ammatillisia tavoitteitaan
sosiaalisen vahvistamisen ja vertaistuen avulla. Hankkeessa parannetaan nuorten opiskeluja työelämävalmiuksia. Hankkeessa luodaan ohjausmalli, joka pyritään juurruttamaan osaksi
maakunnan nuoriso-ohjausta.
Mittarit: osallistujamäärät, uusien toimintamallien luominen
Lisätiedot: www.popmuusikot.fi ja projektipäällikkö Katri Kilpiä

JUKAJOKEN JA –JÄRVEN VALUMA-ALUEKUNNOSTUSHANKE
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Toteutus: Jukajoen ja -järven valuma-aluekunnostushanke alkoi kesällä 2015. Se kestää vuoden 2017
loppuun. Hankkeessa kunnostetaan pahoin vaurioituneen vesistön valuma-alue laajalla yhtiöiden,
maanomistajien, kuntien ja muiden tahojen yhteistyönä. Kokonaisbudjetti: Koko hankkeen budjetti
vuosille 2015-2017 on n. 200 000€, josta Joensuun kaupungin osuus 15 000€ vuodessa, eli 45 000€.
Hallinnoija: Selkien kyläyhdistys
Rahoitusohjelma: ELY-keskusten vesistöjenkunnostusrahoitus, Joensuun kaupunki, Kontiolahden
kunta, maan- ja metsänomistajat sekä yrityssponsorit valuma-alueella.
Tavoitteet: Hankkeessa käydään läpi koko järven ja joen valuma-alue ja kunnostetaan pahimmat
ongelmakohdat. Hankkeen päätyttyä siirrytään kunnostamaan järviallas ja jokiuoma.
Toimenpiteet: Aluksi ongelmakohtiin suunnitellaan vesiensuojeluratkaisut ja tämän jälkeen
toteutetaan maanomistajien kanssa itse rakenteet.
Tulokset: Hanke on toiminut nyt yli puoli vuotta. Toiminta on onnistunut hyvin. Suunnittelu,
kilpailutus ja toimenpiteet sekä rahoitus on edennyt aikataulussaan. Jo syksyllä 2015 saatiin
Kissapuron, eli Jukajärven valuma-alueen pahimman kuormittajan varrella laajoja toimenpiteitä
aikaan ja työ jatkuu taukoamatta. Uusia rakenteita toteutetaan talven mittaan.
Mittarit: Hankkeen ohjausryhmä arvioi noin kuukauden välein palavereissa suunnitelmien
toteutumista, sekä päivittäisellä s-posti ja puhelintyön avulla. Toimet ovat onnistuneet
suunnitelmien mukaan, ollaan jopa etuajassa.
Lisätiedot: Tero Mustonen 040 7372424, tero@lumi.fi, Selkien hankevastaava

JOENSUUN KAUPUNGIN
MERKITTÄVIÄ
KEHITTÄMISHANKKEITA
(EI RAHOITUSTA
KEHITTÄMISHANKEMÄÄRÄRAHOISTA)

JOENSUUN KAUPUNGIN MAASEUTUALUEEN
TAAJAMIEN YLEISILMEEN KOHENTAMINEN – HANKE
• Toteutus: 29.5.2015 – 31.12.2016 (käytännön työt 1.6 – 31.12.2015).
• Kokonaisbudjetti 5/15 132 175 e, 8/15 muutospäätöksen jälkeen 111 770 e.
• Rahoitusohjeilma: Leader -ohjelma 2014 – 2020. Päätoteuttaja Joensuun
kaupunki/keskushallinto/hallintoyksikkö
• Tavoitteet: Maaseutualueiden taajamien elävöittäminen ja kylätoimintojen
tehostaminen kunnostamalla paikallisille tärkeitä toiminta-, harrastus- ja
ulkoilupaikkoja.
• Keskeiset toimenpiteet: Pyhäselkä: torin laajennus, Sintson polkureitti/lintulava,
pysäkkikatokset(2), Kiihtelysvaara: Määtänmäen kota-alue, Tuupovaara: keskustan
oleskelualue, Eno-Uimaharju: taajamien raivauksia
• Mittarit: Hanke aktivoi 5 kylä-/taajamayhdistystä suunnitteluun, toteutukseen ja
sovituilta osin kohteiden ylläpitoon.
• Lisätiedot: projektivastaava Timo Mikkonen (timo.mikkonen@jns.fi)

JOENSUUN JA OUTOKUMMUN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU
•
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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.
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.

LAULULAVAN TAPAHTUMA-ALUEEN KEHITTÄMINEN
• Toteutus: 1.2.2015-31.8.2015 (jatkoajalla 1.7.2015-31.8.2015)
• Kokonaisbudjetti: 110 000€, josta Joensuun kaupunki 55 000€
• Rahoitusohjelma: EAKR (ohjelmakausi 2007-2013), Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto
• Tavoitteet: 1) parantaa tapahtumajärjestämisen fyysisiä olosuhteita
Laulurinteessä 2) toteuttaa parannustoimenpiteitä alueen vesi-, viemäri- ja
sähköinfrastruktuuriin 3) luoda edellytyksiä monipuoliselle
tapahtumajärjestämiselle Laulurinteessä
• Tulokset: Toteutettiin vesi-, viemäri- ja sähköverkon laajennustyöt
Laulurinteessä, jotka auttavat hyödyntämään Laulurinnettä monipuolisesti
erilaisissa tapahtumissa. Kyseessä oli pysyväluontoinen investointi alueen
infrastruktuuriin
• Lisätiedot: Liikuntapalvelut, Anu Korhonen; Tapahtumapalvelut, Markku
Pyykkönen

KULTTUURIN VIRTAA
•
•
•
•

Toteutus: 1.1.2014 - 31.8.2015
Kokonaisbudjetti: 62 902 €, josta Joensuun kaupunki 2 902€
Rahoitusohjelma: OKM , KareliaAMK, Taike
Tavoitteet: 1) kulttuuripalvelut lähemmäs jokaisen joensuulaisen kouluikäisen
arkea 2) palvelujen integroiminen opsiin 3) viestinnän parantaminen kouluille 4)
toimivat yhteistyömallit kulttuuri- ja vanhuspalvelujen välille, pilotti
kulttuurikokonaisuus ikääntyneille
• Tulokset: koululaisten kulttuuripolku ”Kulttuurin virta” (206 tapahtumaa, 6732
koululaista) ja vanhuksille suunnattu kulttuurinen kokonaisuus Villasukkavirtaa,
kulttuuripolku osana Varkon vuosikelloa, kouluille yhteyshenkilöiden ryhmä ja
Virtapiiri-uutiset viestinnän välineenä
• Mittarit: toteutettu koululaisten kulttuuripolku ja vanhuksille suunnattu
kulttuurinen kokonaisuus ,toiminta siirretty osaksi Kulttuuripalvelujen toimintaa,
OPS työ aloitettu, koulujen yhteysryhmä perustettu, säännöllinen viestintäkirje
• Lisätiedot: Kulttuuripalvelut, Pirkko Ahola

KULTTUURIVALMENTAJA
•
•
•
•

Toteutus: 1.6.2015 – 28.2.2016
Kokonaisbudjetti: 40 000€, josta Joensuun kaupunki 2 000€
Rahoitusohjelma: OKM
Tavoitteet: 1) Laajentaa kulttuuripalveluihin liittyvää tietämystä 2) Kannustaa
haja-asutusalueiden asukkaita tutustumaan keskustan kulttuuripalveluihin 3)
Kulttuurin tasa-arvoisempi kuluttaminen 4) Mietitään mahdollisuuksia tuoda
keskustan kulttuurilaitosten tarjontaa ja toimintaa haja-asutusalueille
• Tulokset: kulttuuripalveluiden esittelytilaisuuksia (kulttuurilämmittelyt) ja
tutustumisia keskustan palveluihin (kulttuurivalmennuksia), tutustumismateriaalit
museoihin ja kirjastoon, järjestökartoitus ja järjestöille suunnatut tapahtumat
• Mittarit: valmennettavia 92 eri henkilöä, kohtaamisia yli 1300 kpl, tapahtumia
yhteensä 78 (31 lämmittelyä ja 47 valmennustilaisuutta), kyselyn perusteella
palveluun oltiin tyytyväisiä, vastanneista yli puolet tutustui uuteen taiteenlajiin,
ensikertalaisia kävijöitä oli kaikista kohderyhmistä (haja-asutusalueiden työssä
käyvä väestö, keskustan työttömät, maahanmuuttajat)
• Lisätiedot: Kulttuuripalvelut, Pirkko Ahola

ABBA-KONSERTTI JOENSUUN AREENALLA
• Toteutus: 1.1.-31.12.2015, konsertti 9.10.2015
• Kokonaisbudjetti: 52 769 €, josta Joensuun kaupungin osuus 4 110 €,
lipputulot 14 660 € ja OKM:n avustus 34 000 €.
• Pääpartneri: Joensuun kaupunki / kaupunginorkesteri. Muita partnereita
hankkeessa: Karelia ammattikorkeakoulu, taiteen ja viestinnän sekä musiikin
koulutusohjelma, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Joensuu Areena, Viiking
Musiikki oy, Joen Voli
• Tavoitteet: Suurtapahtuman tuottaminen ABBA-musiikin ympärille yhteistyössä
paikallisten musiikin, visuaalisen alan ja esitystekniikan ammattiopiskelijoiden ja
nuorten ammattilaisten kanssa.
• Tulokset: Useiden taiteen alan nuorten ammattilaisten työllistäminen, näyttävä
toteutus, loppuunmyyty konsertti (yleisöä 1300)
• Lisätiedot: Joensuun kaupunginorkesteri, intendentti Kristiina Penttinen

KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
•
•
•
•

Toteutus: 1.8.2014-31.12.2015, jatkoaika 30.3.2016
Kokonaisbudjetti: 74 300€, josta Joensuun kaupunki 3 600€
Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tavoitteet: Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän Kohan ja erilaisten ICTratkaisujen välisten rajapintojen rakentaminen, kansainvälisen Koha-seminaarin
järjestäminen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
• Tulokset: Parannettu rajapintatyökalua, rajapinnat toteutettu
kassajärjestelmään, rajapintatyö kesken useisiin muihin järjestelmiin, seminaari
toteutettiin 22-22.5.215
• Lisätiedot: Joensuun seutukirjasto, Rebekka Pilppula

STEP – Y – ASKELIN TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄÄN
•

•

•

•
•
•

Toteutus 1.10.2015–31.12.2017, rahoittajan päätös 1.8.15 alkaen. Kokonaisbudjetti 428 400 €, jossa
kuntien omarahoitusosuus 30 % eli 128 520 €. Hallinnoijana Joensuu, toteutuksessa mukana Juuka,
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Rahoittajana E-Savon ELY-keskus, toimintalinja 4. Koulutus,
ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Tavoitteet:
1) Parhaiden käytäntöjen työkalupakki, Y-pakki, on käytettävissä työelämätaitojen ja yrittäjyyden
integroimiseksi oppimiseen
2) Kouluissa on vastuuhenkilöt, Y-opet, jotka toimivat yrittäjyyskasvatuksen tukihenkilöinä
3) Yrittäjyyskasvatuksen ympärille on kehittynyt aktiivinen kehittämisverkosto
4) Opettajien ja ohjaajien lisääntynyt työelämätuntemus ja vahvistuneet yrittäjyyskasvatuksen
valmiudet tukevat uudenlaista oppimista
5) YES-toiminta ja Nuori Yrittäjyys -ohjelma aktivoituu maakunnassa
Toimenpiteet: Yrittäjyyskasvatuksen hyvät käytänteet kootaan, koulu-yritysyhteistyötä lisätään ja
monipuolistetaan esim. yrityskummitoiminnan, opettaja-/oppilasyrittäjätreffien ja yritysvierailujen
avulla. Opetushenkilöstön työelämätuntemuksen ja yritysmaailman tietämyksen edistämiseksi
järjestetään infoja, koulutuksia ja mentorointia. Liitytään aktiiviseksi toimijaksi valtakunnalliseen
yrittäjyyskasvatusverkostoon. Kehitetään yrittäjyyskasvatusta kohderyhmää sitouttaen ja heitä
palvellen.
Tulokset: Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan.
Mittarit: Hankkeeseen osallistuvien rehtoreiden, opettajien, opinto-ohjaajien ja yritysten määrä sekä
järjestetyt koulutuspäivät
Lisätiedot: Projektipäällikkö Kaisu Tyni-Pyy, https://www.facebook.com/stepyaskeleet

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMINEN
•
•
•
•
•

•
•
•

Toteutus 1.1.-31.12.2015
Kokonaisbudjetti [1 178 780] €, 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, työttömyysaste suurempi tai
maahanmuuttajien väestöosuus suurempi
Tulokset: tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen omissa lähikouluissa ja
opetusryhmissä
Mittarit: oppilaiden siirtyvyys esim. pienryhmiin
Lisätiedot: Katja Pussinen

OMAHOITO JA DIGITAALISET ARVOPALVELUT (ODA)
•

•
•
•

•
•

•
•

Toteutus: 1.6.2014 –28.2.15 (31.5.2015) ja yhteistyösopimuksella 1.6.- 31.12.2015.
Kokonaisbudjetti: 395 000 €, josta Joensuun kaupunki 5 575€ ( + työpanos n. 30 000€).
Rahoitusohjelma: Sitra 31.5.2015 asti, jonka jälkeen väliaikaisilla yhteistyösopimuksillä 1.6.30.8. ja 1.9.-31.12.2015, missä Joensuun omarahoitus yht. 3753€
Pääpartnerit: kaupungit Espoo (hallinnoija), Turku, Hämeenlinna, Oulu,Tampere ja Eksote
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 hallinta-mallista.
Kustannushyötyanalyysi. Toteutusvaiheen projektisuunnitelma ja rahoitushakemus 2016-18
Tulokset: Toimenpiteet toteutuneet niin, että toteutusvaiheen rahoitushakemus on laadittu
ja STM:n rahoitus saatu.
Mittarit: Hankinta- ja hallintamalliehdotus.Kustannushyötyanalyysi (KMPG).
Toteutusvaiheen projektisuunnitelma ja kuntakohtaiset osahankesuunnitelmat (Joensuun
osallistuminen toteutusvaiheen hankkeeseen vuonna 2016-18)
Lisätiedot: Tuula Kiviniemi, tuula.kiviniemi@jns.fi puh. 050 428 5100 Pekka Penttinen,
pekka.penttinen@jns.fi 0505923759

VARIKKO POHJOIS-KARJALA PROJEKTI
• Toteutus: 1.1.2015-31.12.2017. Kokonaisbudjetti: 474 924 €, josta Joensuun
kuntaosuus 57 600 €. Rahoitusohjelma: ESR, pääpartnerit: ViaDia Joensuu ry
(hallinnoija) mukana Joensuun kaupunki, Outokummun kaupunki, Juuka, Kitee
• Tavoitteet: Parantaa vaikeasti työllistyvien työhön osallistumista ja
työelämävalmiuksia sekä vahvistaa vaikeimmin työllistyvien ryhmien toimintakykyä
ja osallisuutta.
• Toimenpiteet: Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja
työtoiminnan käynnistäminen: Varikko –päiväkeskukset
Varikon asiakkaiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevat
toimintamallit (omaohjaaja –toiminta)Sosiaalisen isännöinnin toimintamallit
(asumisen ja elämänhallinnan tuki)
• Tulokset: Varikko –päiväkeskukset toiminnassa Joensuussa kahdessa toimipisteessä,
toiminnassa ollut mukana 21 asiakasta viikossa. Toiminta tavoittanut Joensussa 30
vaikeasti työllistyvää henkilöä. Asiakkaiden henkilötyöpäiviä 1424
• Mittarit: päiväkeskustoiminnassa mukana olevien henkilöiden määrä,
henkilötyöpäivät
• Lisätiedot: ViaDia ry: Teija Nuutinen 050 4622829 teija.nuutinen@viadia.fi tai
Tuuli Ollila p.0503370389, tuuli.ollila@jns.fi

VÄISTÖ -VÄKIVALTATYÖN KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJEN
KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA
•

•
•
•

•
•

Toteutus 1.1.2014 - 31.10.2015. Toteutunut kokonaisbudjetti 668 484 €, josta Joensuun
yta-alueen omarahoitus 55 500 €. Rahoitusohjelma: Kaste STM, Pääpartnerit:, Mikkelin
kaupunki/Sote, muita partnereita hankkeessa 21 kuntaa. Toiminta-alue Pohjois-Karjala
ja Etelä-Savo, JNS kaupunki/Sote (hallinnoija)
Tavoitteet: Vahvistaa rakenteita ja osaamista lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja
ongelmiin puuttumiseksi sekä ottaan käyttöön lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön
toimintamalli.
Toimenpiteet: Sote toimijoiden koulutus tunnistamiseen ja Marak- riskinarviointiin,
konsultointi- ja työparimahdollisuus, Marak- työryhmät koko hanke-alueelle, hajaasutusalueen turvakotimallin luominen
Tulokset: 55 koulutusta joissa yli 1600 osallistujaa, n. 900 konsultointia, n. 200
asiakasta, perustettu 2 uutta Marak- työryhmää ja laajennettu JNS seudun ryhmää, 2
lapsityön mallia, haja-asutusalueen turvakotimalli sekä palvelukeskusrakenne. Mallin
käyttöönotto kesken, vietävä eteenpäin Siun Soten valmistelussa.
Mittarit: Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat tunnistavat lähisuhdeväkivallan ja
osaavat puuttua siihen, lähisuhdeväkivallan osapuolten avunsaanti ja erityispalveluiden
saatavuus on parantunut.
Lisätiedot: Hanna Myllylä, hanna.myllyla@jns.fi, 050 413 7936, Annamari Savela
Annamari.Savela@jns.fi 050 511 8309

SENIORIPIHAN ISÄNTÄ-EMÄNTÄ TOIMINTAMALLIN
KEHITTÄMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN
• Toteutus: 1.1.2014 – 30.6.2015. Kokonaisbudjetti: toteutunut 92 276 €, mistä
Joensuun kaupungin osuus 35 065 €. 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 liittyvät
toimintaprosessikuvaukset , toimintatapaa jatketaan soveltaenSenioripihassa
• Mittarit: Yhtenäiset VM:n Kuntakokeilu-hankkeen mittareiden kanssa:
kehittämiskumppanuustahojen ja toimintojen määrä, Senioripihan asukkaiden
osallisuus ja toimijuus ryhmätoiminnoissa
• Lisätiedot: Hanke päättynyt 30.6.2015 , työtä jatkaa Tarja Parviainen p.050 33556051

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

•
•

Toteutus 1.1.2012 - 31.12.2015. Kokonaisbudjetti 532 192 €, mistä Joensuun kaupunki 226
096 €. 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 asunnottomuutta, kehittämällä matalan kynnyksen kriisiasumista sekä
ryhmätominnan ja palveluohjauksen kautta asunnottomille 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: 2015 aikana tukiasuntoihin muutti 19 uutta asukasta, lähes kaikki heistä
asunnottomia. Vuoteen 2012 verrattuna asunottemien määrä on vähentynyt 101 henkilöstä
54 henkilöön. (Asumisen tukipiste käynnistyi 1.9.2012 )
Mittarit: Asunnottomuuden vähentyminen
Lisätiedot: kehittämispäällikkö Annamari Savela, annamari.savela@jns.fi, 050 5118309

JOSEK OY:N KEHITTÄMISHANKKEET
2015

KARJALAINEN KAUPPAMIES KANSAINVÄLISTYY –
TEOLLISUUDEN VIREÄ TULEVAISUUS
•
•
•

•

Toteutus 1.1.2015 – 31.12.2017. Kokonaisbudjetti 1,72 M€, josta JOSEK-kuntarahoitusta noin
253 000 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2014 – 2020 / Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen
hallinnoijana Joensuun Tiedepuisto Oy. JOSEK Oy, KETI Oy ja PIKES Oy ovat osatoteuttajia.
Hanke jatkaa Tuotannollisten alojen uusiutumisohjelman aikana luotua
kehittämistoimintamallia pk-sektorin yrityksille. Kansainvälistymiseen panostetaan selkeästi
enemmän.
JOSEKin osatoteutuksessa 29 yritystä, koko hankkeessa 92 (kokonaistavoite 200). Yrityksille
haettu rahoitusta yhteensä 14,7 M€ (investoinnit 9,9 M€ ja kehittäminen 4,8 M€). Hankkeen
toimenpiteiden myötävaikutuksella kohdeyrityksiin odotetaan syntyvän 100 uutta
työpaikkaa.
Koko hankkeen tuotosindikaattoreiden toteuma; kumulatiivinen toteuma (tavoite):
- Uusi tuote markkinoille 25 / 15
- Kansainvälinen liiketoiminta-alue laajenee 12 / 20
- Merkittävästi parannettu tuote markkinoille 8 / 20
- Uutta liiketoimintaa – uusiutuv. energiaratk. tai vähähiilisyys 3 / 20
- T&K&I-yhteistyön käynnistäminen yliop., korkeakoul., tutk.lait. 3 / 10
- Uudet sovellukset (avoin tieto ja rajapinnat) 2 / 5
- Osaamisintensiiviset start-up-yritykset 3 / 12

KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISHANKE, KAKE
• Toteutus 1.6.2014 - 31.5.2016. Kokonaisbudjetti 241 000 €, josta JOSEKkuntarahoitusta noin 72 000 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2014 – 2020 / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto.
• Hankkeen tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaivannaisalalle ja
sitä palvelevalle liiketoiminnalle. Hankkeen aikana luodaan kiinteät yhteydet ItäPohjois-Suomi tasolle ja osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön alan
toimintaedellytysten turvaamiseksi.
• Hankkeessa on mukana 24 yritystä (tavoite 15). Hankkeen tuloksena on mm.
syntynyt uusi itäsuomalainen verkosto luonnonkiviyritysten kehittämiseksi
rakennuskivituotantoon (RARE). Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoiden yhteistyö on
tiivistynyt; esim. jätetty valmisteltu hakemus Interreg Europe -ohjelmaan.
Kansainvälistymisessä yhteistyötä ja verkostoja on valmisteltu mm. Ruotsiin (Kiruna
– Gällivaara) ja Sambiaan (pienkaivostoiminnan edistäminen). Hankkeelle ollaan
hakemassa jatkoaikaa 2016 loppuun saakka.

RAKENNUSKIVITUOTANNON RESURSSITEHOKKUUDEN
KEHITTÄMINEN – UUDET ESIINTYMÄT, KIVEÄ SÄÄSTÄVÄ
LOUHINTA JA KILPAILUKYKYINEN JALOSTUS, RARE
• Toteutus 1.6.2015 – 31.5.2018. Kokonaisbudjetti 990 000 €, josta JOSEKkuntarahoitusta noin 48 000 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2014 – 2020 ( Pohjois-Savon
liitto. Hankkeen hallinnoijana GTK. JOSEK Oy on yksi osatoteuttaja. Hanke
toteutetaan Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
maakunnissa.
• Hankkeen päätavoitteena on kiviliiketoiminnan osaamisen, jalostusarvon ja
liikevaihdon kasvattaminen. Lisäksi Joensuun seudulle tavoitellaan vähintään 3
louhintaan otettua uutta esiintymää.
• Hankkeessa on mukana yhteensä 18 yritystä (tavoite 10), jotka osallistuvat myös
hankkeen rahoittamiseen. Joensuun seudulta on löydetty potentiaalisia esiintymiä,
jotka täyttävät jatkotutkimusvaatimukset; 1 mustan kiven esiintymä Ilomantsissa, 2
uutta hohtavaa kiilleliuske-esiintymää Joensuussa ja Kiihtelysvaarassa ja 2
serisiittikvartsiittikohdetta Juuassa. Tutkimusluvat näille haetaan 2016
alkupuoliskolla.
• JOSEKin osatoteutus käynnistyy 1.6.2016.

POHJOIS-KARJALAN MATKAILUN KASVUOHJELMA
2015 - 2017
• Toteutus 1.1.2015 - 31.12.2017. Kokonaisbudjetti 1,8 M€, josta JOSEKkuntarahoitusta noin 108 600 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2014 – 2020 / PohjoisKarjalan maakuntaliitto. Hankkeen hallinnoijana Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.
JOSEK Oy, KETI Oy ja PIKES Oy ovat hankkeen osatoteuttajina.
• Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa maakunnan kansainvälistä matkailua.
Seudulliset osatoteutukset vastaavat alueiden yrityskohtaisesta aktivoinnista ja
verkoston toimintaedellytysten kehittymisestä.
• Hankkeessa on mukana 75 yritystä (tavoitteena yht. 110), josta Joensuun seudulta 26.
Hanke käynnistyi varsinaisesti keväällä 2015, ja toimenpiteet keskittyivät seudullisten
yritysryhmien kokoamiseen. Kolme matkanjärjestäjää on ottanut alueen tuotteita (3)
myyntiin. Lakeland-yhteistyö on tiivistynyt, samoin yhteistyö Visit Finlandin ja
Finnairin kanssa. Alueen markkinointiin on tehty ensimmäinen versio yritysten
tuotekatalogista. Kohdealueisiin tullaan lisäämään 2016 alkupuolella kaukomaat.

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.
• Hankkeen 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.
• Hankkeessa on toteutettu 2015 aikana 3 businessideakilpailua ja järjestetty
verkostoitumistilaisuuksia ja työpajoja. Hankkeessa on mukana 25 luovien alojen
yritystä (tavoite 40), 37 muiden toimialojen yritystä (tavoite 20) ja yhteensä 62
(tavoite 60). Hankkeeseen tullaan hakemaan jatkoaikaa toukokuun 2016 loppuun
saakka.

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.
• Hankkeen tavoitteena oli kohottaa Venäjälle suuntautuvan neuvonnan ja
liiketoiminnan osaamistasoa Pohjois-Karjalassa.
• Hankkeessa tuotettiin yritysneuvojien ja yrittäjien käyttöön osaamissalkut sekä
autettiin konkreettisesti yrityksiä Venäjän markkinoille. Lisäksi pidettiin lukuisia
teematilaisuuksia ja työkokouksia sekä järjestettiin yrityksille yhteistyö- ja
kontaktimatkoja Venäjälle.
• Hankkeeseen osallistui 59 yritystä (tavoite 45). Koulutus- ja henkilötyöpäiviä toteutui
yhteensä 971 (tavoite 978). Yritysneuvojia hankkeen aikana koulutettiin 11 (tavoite 8).

UUSIA AVAUKSIA PK-YRITYKSILLE VENÄJÄNKIELISILTÄ
MARKKINOILTA
• Toteutus 1.9.2015 – 30.6.2016. Kokonaisbudjetti 101 000 €, josta JOSEKkuntarahoitusta noin 20 000 €. Rahoitusohjelma: EAKR 2014 – 2020, kertakorvaus /
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen hallinnoijana JOSEK Oy ja
osatoteuttajana Pohjois-Karjalan kauppakamari.
• Hankkeen tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Venäjällä,
Kazakstanissa sekä Valko-Venäjällä. Hankkeen toisena tavoitteena on avata uusia
kohdemarkkinoita etenkin Kazakstanissa sekä Valko-Venäjällä.
• Hankkeessa ollut mukana 30 yritystä (tavoite 20). Yritykset ovat saaneet lisää
valmiuksia toimia Venäjän markkinoilla, saatu uusia yrityskontakteja, yritysten ja
tullien välistä yhteistyötä tiivistetty sekä Suomen ja Venäjän välisen rautatieyhteyden
kehittämistä edistetty.

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.
• Tavoitteena oli kehittää yritysten toimintaympäristöä julkisten hankintojen avulla
sekä ostajien (julkisen sektori) että tarjoajien (yritykset) näkökulmasta, laatia
Joensuun kaupunkikonsernille julkisia hankintoja ohjaava strategia ja määritellä
toimintamallit ja hankintaprosessit sekä prosesseja tukevat työkalut, jossa
huomioidaan erityisesti innovatiivisten hankintojen toteuttaminen.
• Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelman lisäksi hankintastrategia tehtiin
pienemmälle kunnalle (Juuan kunta). Pienhankintaportaali otettiin käyttöön
Joensuun seudun kunnissa. Hankkeessa käynnistetty hankinta-asiamiestoiminta
jatkui 1.4.2015 alkaen JOSEK Oy:n, Joensuun seudun hankintatoimen, PIKES Oy:n ja
Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n rahoittamana. Hankinta-asiamiehellä oli hankkeessa
yhteensä 421 yrityskontaktia (tavoite 300).

HANKINTA-ASIAMIESTOIMINTA
• Toteutus 1.4.2015 – 31.12.2016. Kokonaisbudjetti 149 000 €, josta JOSEKkuntarahoitusta 65 000 €. Rahoitusohjelma: JOSEKin, Joensuun seudun
hankintatoimen, PIKES Oy:n ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n rahoituksella.
• Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin
hankintoihin sekä lisätä hankintaosaamista kunta- ja yrityssektorilla.
• Hankkeessa on mukana yhteensä 215 yritystä. Kuntasektorin tilaisuudet ovat
tavoittaneet noin 700 viranhaltijaa. Pienhankintaportaalissa julkaistujen
pienhankintojen määrä on kasvanut merkittävästi; vuona 2015 oli tehty yhteensä 143
hankintaa ympäri maakuntaa, ja niistä suurin osa jäi maakunnan yrityksille.
Vuoropuhelu kuntien ja yritysten kanssa on lisääntynyt. Suurissa hankinnoissa (esim.
elintarvikehankinnat) pieniä paikallisia yrityksiä on päässyt suurten yritysten lisäksi
sopimustoimittajiksi. Tarjouspyyntöjen ja tarjousten laatu on parantunut.

INVESTOINTEJA ITÄ-SUOMEEN - VALMENNUSHANKE
• Toteutus 1.8.2015 – 28.2.2018. Kokonaisbudjetti 664 642 €, josta JOSEKkuntarahoitusta 32 668 €. Rahoitusohjelma: ESR 2014 – 2020 / Pohjois-Savon liitto.
Hankkeen hallinnoijana Finpro Oy ja JOSEK Oy yksi osatoteuttaja.
• Kolmen maakunnan (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo) yhteishankkeen
keskeisenä tavoitteena on valmentaa alueen yrityksiä kansainvälisille
rahoitusmarkkinoille sekä lisätä välittäjäorganisaatioiden osaamista
kansainvälistymisessä.
• Hankkeessa on mukana ensimmäisessä valmennuksessa 7 yritystä, joista 6 PohjoisKarjalasta (tavoite koko hankkeessa yhteensä 24).

JOENSUUN TIEDEPUISTO OY:N
KEHITTÄMISHANKKEET 2015

METPRO / UEF
• Tavoitteet:
• Metsäbiotalouden tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen ja
profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa.
• Vahvistaa metsäbiotalouden alalla yliopiston kumppanuutta elinkeinoelämän ja
muiden käytännön toimijoiden kanssa sekä edistää yliopiston sisäistä
koordinaatiota biotalouden tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa
vuorovaikutuksessa
• Toimenpiteet, keskeisiä:
• Metsäbiotalouden professorin rekrytointi
• UEF:n biotalousstrategian työstäminen
• UEF, Karelia ja Savonia biotalousyhteistyön kehittäminen
• Tulokset:
• Biotalousstrategia valmis
• Rahoitus useille merkittävile biotalousalan hankkeille UEF:ssa: mm. 5 INKA
hanketta, STN:n rahoittama iso Forbio –hanke
• UEF:n ja AMK:ien yhteistyön kehittäminen
• Lisätiedot: UEF; Kasvustrategian rahoitus 20.000 € (v. 2015)

BINO – PUURAKENTAMISEN OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN / KARELIA
•

•

•

•
•

Tavoitteet:
• Hankkeen tuloksena syntynyt verkostoitunut puurakentamisen ja
puutuoteteolisuuden tarpeita palveleva toimintamalli, joka tukee rajapinnoista
syntyvien innovaatioiden syntyä.
• Maakunnan tasolla on lähdössä liikkeelle useita merkittäviä puu- ja
saneerausrakentamisen hankkeita, joiden kautta puun hyödyntämisessä
materiaalina voidaan päästä aivan uudelle tasolle.
Toimenpiteet:
• Hankkeen toteutuksen kolme työpakettia: TP1 Puurakentamisen yritysklinikka,
TP2 Joensuu puukerrostalo, TP3 Puun käyttö korjaus-, lisä- ja
täydennysrakentamisessa
Tulokset:
• KKES on aloittanut 6 kerroksisen puukerrostalokohteen suunnittelun
Penttilään. Sen tueksi on käynnistynyt EAKR –rahoitteinen kehittämisprojekti,
jonka avulla tuotetaan entistä syvällisempää tietoa korkeasta
puurakentamisesta.
Mittarit:
• Toteutukseen on osallistunut 22 yritystä
Lisätiedot: Kasvustrategian rahoitus 14.000 € (v. 2015)

SIRKKALAN ENERGIAPUISTO –
BIOTALOUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN / KARELIA
• Tavoitteet:
• Sirkkalan energiapuiston perustaminen ja investoinnit
• Toimenpiteet:
• Sirkkalan energiapuisto kokonaisuudessa luodaan biotalouden kehitys- ja
oppimisympäristö, joka edistää sekä valtakunnallisia, että maakunnan
uusiutuvan energian tuotannon ja käytön tavoitteita.
• Sirkkalan ympäristössä demonstroidaan kiinteistöjen mahdollisuuksia
tuottaa uusiutuvaa lämpö- ja sähköenergiaa omavaraisesti osana isompia
lämpö- ja sähköverkkoja.
• Tulokset:
• Energiapuisto rakennustyöt saatiin loppuun syksyllä ja CHP –voimala
tuottaa nyt energiaa Sirkkalan kampuksen käyttöön.
• Yhden paikallisen yrittäjän kehittelemän polttoinnovaation testaukset
saatiin tehdyksi energiapuiston laitteilla.
• Lisätiedot:
• Energiapuistoa on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä biotalouden INKA –
ohjelman toteuttajien kanssa ja se muodostaa merkittävän vihreän
kasvun innovaatioympäristön.
• Kasvustrategian rahoitus 17.000 € (v. 2015)

VIHREÄN KASVUN KESKUS / JOENSUUN TIEDEPUISTO OY
•

•
•

•

•

Tavoitteet:
• Linkittää tutkimusmaailmaa yrityksiin ja kehittämispalveluihin. Tehostaa tutkimuslaitosten
osaamisen hyödyntämistä yritysten tuotekehityksessä sekä tarjoaa uusia työkaluja
tutkimuksen tulosten ja tutkimuslähtöisten ideoiden kaupallistamiseen. Aktivoi
(alihankinta)yrityksissä syntyneiden tuoteaihioiden kaupallistamista. Tukee yritysten
kansainvälistymistä ja osaamislähtöistä invest in -toimintaa sekä siihen liittyvää
yritysympäristöjen kehittämistä.
Toimenpiteet:
• Yrityslähtöisten innovaatioiden aktivointi, Tutkimuslähtöisten innovaatioiden aktivointi, Proofof-Concept -tarkastelut ja demonstroinnit, Innovaatioalustat, kv. teknologian siirto
Tulokset:
• Hankkeiden välisen yhteistyön vahvistuminen käytännön tasolla
• Tuoteistushankkeet > 4 kpl
• 36 yritystä on käynnistänyt eriasteisen yhteistyön yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa
Mittarit:
• Mm. Yrityskartoitukset n. 100 kpl, Tunnistettuja tuoteaihioita: 10–15 kpl, Osallistuttu 6 Tekeshakemuksen/konsortion valmisteluun, 4 rahoitettu, Kaksi ELY / Tekes –t&k-hakemusta, LIFE IP
–hakemus + TABIOR-hakemus (FP7 bioenergian teknologian siirto), T&K&I-hankkeita
käynnistäneet yritykset: 28 kpl osallistunut hankkeisiin, 8 kpl PoC-selvityksiin, 5 tapahtuman
järjestelyihin osallistuminen
Lisätiedot:
• Kasvustrategian toteutuksen kannalta maakunnan kärkihanke biotalouden osalta
• Toteutus laajapohjaisessa yhteistyössä JTP, LUKE, PIKES ja KETI
• Kasvustrategian rahoitus 60.979 € (v. 2015)

VIHREÄN KASVUN AVAINTEKNOLOGIAT / JOENSUUN
TIEDEPUISTO OY
•

•

•

•
•

Tavoitteet:
• Huippuosaamisesta uutta liiketoimintaa
• Edellytysten luominen uusille innovaatioille – kehitysympäristöt, Teknologian siirto
tutkimuksesta yrityksiin, Osaamis- ja toimialarajapintojen hyödyntäminen
• Edistää alueen tunnettavuutta ja houkuttelevuutta, yritystoiminnan auttamiseksi,
Kumppanuuksien vahvistaminen ja uusien kansainvälisyyttä tukevien rahoituslähteiden
hyödyntäminen
Toimenpiteet:
• TP1 Substanssialan liiketoimintaosaaminen, TP2 Uudet avaukset ja avainkumppanuuksien
vahvistaminen ja TP3 Investointivalmiuksien kehittäminen ja kansainvälinen viestintä
Tulokset:
• Kansainvälisesti houkutteleva, huippuosaamiseen perustuva innovaatiokeskittymä, Alueelle
syntyy ja sijoittuu jatkuvasti uusia yrityksiä, Kansainvälistyminen ja kasvu (mm. työpaikat &
liikevaihto), Rajapinnoilta löytyvät uudet innovaatiot, jota toimintaympäristö tukee,
Joensuun seutu on kansainvälisesti houkutteleva innovaatioympäristö, Vahvasti verkottunut
toimijoiden yhteisö
Mittarit:
• Mm. alueelle vierailleet, syntyneet tai sijoittuneet uudet yritykset ja organisaatiot, toimiala ja
teknologiarajapinnat rikkovat uudet innovaatiot, uudet avaukset
Lisätiedot:
• Kasvustrategian toteutuksen kannalta maakunnan kärkihanke teknologia ja materiaalit
painopisteen osalta
• Kasvustrategian rahoitus 34.876 € (v. 2015)

INNOVATIIVISET KAUPUNGIT OHJELMA – JOENSUUN
INNOVAATIOKLUSTERI / JOENSUUN TIEDEPUISTO OY
•

•

•

•

Tavoitteet:
•
INKA –ohjelman biotalousteeman toteutus alueella ja kansallinen koordinaatio.
•
Kokonaisuudessaan INKA-ohjelma tavoittelee uudenlaista kaupunkikeskeistä
lähestymistä yritysten kehittämistoiminnan aktivoinnissa.
Toimenpiteet:
•
Innovaatioklusterin toiminnan käynnistäminen, kehitys- ja demonstraatioalustojen
toteutus, Innovatiivisten julkisten hankintojen aktivointi, alaan liittyvä viestintä,
Biotalouden Roadshow 2016, Biotalouden kansallinen kasvuopen 2015
Tulokset:
•
Biotalousalan yritysten teemaryhmä muodostaa innovaatioklusterin ytimen ja toiminta
on fokusoitumassa kasvustrategian valituille metsäbiotalouden fokusalueille.
•
Hankkeita - Useita Biotalous INKAan liittyviä hankkeita käynnistynyt mm. INKA
tutkimushaussa syksyn 2015 alueen toimijat saivat rahoituksen 5 hankkeelle, lisäksi
INKAan liittyen on rahoitettu mm. maakuntaliton rahoituksella suuri joukko biotalousalan
hankkeita mm. Sirkkalan Energiapuisto, BINO –puurakentamisen kehittämishankkeet,
MetPro, Vihreän kasvun keskus.
•
Kehitysalustoja käynnistynyt tai käynnisteillä: mm. - Sirkkalan Energiapuisto,
Symmetrinen kaupunki, Green Park, Karelia AMK:n puurakentamisen koulutusympäristö,
Penttilä Timbertower / Light house
Lisätiedot:
•
Biotalous-INKAn toteutus ja kansallinen vetovastuu on maakunnan kannalta hyvin tärkeä
hanke ja korostaa maakunnan johtavaa roolia suomalaisen biotalouskeskittymän
keulassa.
•
Kasvustrategian rahoitus 133.500 € (v. 2015)

TEOLLISET SYMBIOOSIT / JOENSUUN TIEDEPUISTO OY
•

•

•

•

•

Tavoitteet:
•
Resurssitehokkuuden kasvua ja sitä kautta uutta liiketoimintaa teollisissa symbiooseissa
tavoitellaan erityisesti pk-yrityksissä ja uuden pk-yritysten ja suuryritysten välisen yhteistyön
kautta.
•
Hankkeen tavoitteina ovat yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamisen lisäksi yritysverkostojen
luominen toimialalle, uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen sivuvirtoja ja
bioraaka-aineita hyödyntämällä ja uusiutuvan energian käytön lisääminen teollisessa
tuotannossa.
Toimenpiteet:
•
Teolliset symbioosit hanke linkittää kasvustrategian eri painopistealoilla toimivia yrityksiä ja
toimenpiteitä teollisten symbioosien kehittämisen myötä. Resurssitehokkuuden kasvattaminen
näissä symbiooseissa keskeistä.
•
Kansallinen yhteistyö ja aktiivisuus erityisesti Motivan suuntaan ja resurssitehokkuuden
kehittämisessä tärkeässä roolissa.
•
Hankkeen työpaketit: 1. Tunnistetaan toimialat ja sen sisällä yritykset, 2. Yritysten kehittämisen
kohteet (sivuvirrat ja energiatehokkuus), 3. Muodostetaan teollisia symbiooseja ja verkostoja, 4.
Uusiutuvan energian hyödyntäminen ja 5. Viestintä, tiedon jakaminen ja hakeminen
Tulokset:
•
Motivan FISS-työpajatoiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvien synergia-aihioiden
edistäminen.
•
Yritysten kehitystoiminnan tukeminen
Mittarit:
•
Mm. Osallistuvat yritykset, säästettävä energia, Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät
demonstraatiot, Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut, Yritysten vähähiilisyyttä
edistävät uudet tuotteet, palvelut tai ratkaisut
Lisätiedot:
•
Toteutus laajapohjaisessa yhteistyössä JTP, PIKES ja KETI. Hanke on hyvä
yhteistyöalusta ja yhteinen ponnistus maakunnan eri osissa toimivien kehittämisyhtiöiden
kesken.
•
Kasvustrategian rahoitus 18.714 € (v. 2015)

INNOVAATIOJOHTAJA / JOENSUUN TIEDEPUISTO OY
•

•

•
•

•

Tavoitteet:
• Organisoida Joensuun seudun innovaatiojärjestelmän yhteistyötä tukemaan seudun kasvustrategian
tavoitteita
• Innovaatiojärjestelmän toiminnan selkeyttäminen yritysten näkökulmasta katsoen
• alueellisten ankkuriyritysten sekä aktiivisten pk-yritykset kytkeminen osaksi innovaatiojärjestelmää
• Seurata ja raportoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia
kasvustrategian tavoitteiden saavuttamiseen
Toimenpiteet:
• Toimenpiteet jakaantuvat viiteen työpakettiin: TP1 Joensuun seudun innovaatiojärjestelmän
yhteistyön organisointi, TP2 Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, TP3 Seurantaindikaattorit ja
tilannearvio, TP4 Kehitysalustat, hankkeet ja keskeiset toimenpiteet ja TP5 Viestintä ja Invest in
Tulokset:
• Alueellinen Innovaatiojärjestelmän koordinoitu toimintamalli luotu. Nyt menossa käyttöönotto.
Mittarit:
• Johtoryhmä kokoontui 5 krt. Osallistumisprosentti n. 80%
• Seurantaryhmä kokoontui 3 krt. Osallistumisprosentti n. 70%
• Yritysryhmät kokoontuivat 3 krt. Osallistujia n. 20 yritystä/kerta. Osallistujia n. 30 eri yrityksestä.
Lisätiedot:
• Toteutukseen ovat sitoutuneet kaikki merkittävimmät alueelliset sidosryhmät ja
innovaatiojärjestelmän toimijat
• Kasvustrategian rahoitus 41.523 € (v. 2015)

•

KARJALAINEN KAUPPAMIES KANSAINVÄLISTYY –
TEOLLISUUDEN VIREÄ TULEVAISUUS / JOENSUUN
TIEDEPUISTO OY
Tavoitteet:
•

•

•

•

•

Teollisten ja tuotannollisten sekä niitä palvelevien pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen,
kasvattaminen ja kansainvälistäminen Pohjois-Karjalassa.
Toimenpiteet:
• Toimenpiteet pääkokonaisuuksittain ovat: Mukavuusalueelta markkinoimaan ja maailmalle, yhteistyöstä
savolaisten kanssa kilpailukykyä sekä kehitä ja kehity – suunnittele ja toteuta. Toimenpiteitä toteutetaan
strategialähtöisen kehittämismallin avulla.
Tulokset:
• Yritysten markkinatietämys sekä myynti- ja markkinointiprosessit sekä asiakasosaaminen kehittyvät,
yrityksissä syntyy uusia tuotteita ja palveluja kansainväliseen liiketoimintaympäristöön, yritysten ja
yrityskehittäjien yhteistyö tiivistyy Itä-Suomessa, yrityksissä käynnistetään kehittämistoimenpiteitä.
Mittarit:
• Kehittämistoimenpiteitä vähintään 200 yrityksen kanssa.
• Kansainvälinen liiketoiminta-alue laajenee 20 yrityksessä
• Yrityksiin syntyy 30 uutta tai parannettua tuotetta.
• Kohdeyrityksiin syntyy 100 uutta työpaikkaa
Lisätiedot:
• Toteuttajina Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Pielisen Karjalan
Kehittämiskeskus Oy PIKES sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI. Ajanjakso 1.1.2015 – 31.12.2017.
• Kasvustrategian rahoitus 20.000 € (v. 2015)

OASIS STARTUP CENTER / JOENSUUN TIEDEPUISTO OY
•
•

•

•
•

Tavoitteet:
•
Oasis StartUp Centerin päätavoite on kehittää uusia kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä Pohjois-Karjalan
maakuntaohjelman toiminnallisten painopisteiden mukaisesti.
Toimenpiteet:
•
Hanke koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: TP1: Suomen paras innovatiivinen ja yhteisöllinen
kasvuyritysympäristö, joka tukee uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä alueelle. TP2: Nuorten, alle kolme
vuotta toimineiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kannattavan kasvun aikaansaaminen
yhteistyössä Pohjois-Karjalassa toimivien elinkeinoyhtiöiden kanssa. TP3: Tutkimuslähtöisten liikeideoiden
kaupallistaminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. TP4:
Businessenkeli- ja pääomasijoittajaverkostojen rakentaminen nuorten yritysten tueksi. TP 5: StartUp rahaston perustamisen edellytysten selvittäminen ja sen perusteella perustaminen aloittavien yritysten
rahoittamiseen.
Tulokset:
•
Kasvuyritysympäristö kehittyy tapahtumien ja yhteisöjen kautta, uusien yritysten osaaminen kehittyy
ryhmävalmennusten ja yrityskohtaisen valmennuksen avulla. Korkeakouluista saadaan aktivoitua
liikeideoita kaupallistettaviksi. Aloittavien yritysten rahoitusmahdollisuudet paranevat.
Mittarit:
•
Joensuun alueelle ja Pohjois-Karjalaan syntyy 30 uutta kasvua ja kansainvälisyyttä hakevaa yritystä.
•
Uusia työpaikkoja näihin yrityksiin syntyy 100.
Lisätiedot:
•
Ajanjakso 1.6.2015 – 31.05.2018.
•
Kasvustrategian rahoitus 17.716 € (v. 2015)

•
•

•

•

•

KASVAVAT ICT-YRITYKSET DIGITALISOITUMISEN
EDISTÄJINÄ / JOENSUUN TIEDEPUISTO OY

Tavoitteet:
• Projektin tavoitteena on edesauttaa alueen ICT-yritysten menestymismahdollisuuksia tarjoamalla osaamisen
kehittämiseen sekä verkostoitumiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä.
Toimenpiteet:
• Osaavan henkilöstön kehittäminen ja saatavuus: Pitemmän kokemuksen omaavien henkilöiden
rekrytoinnissa avustaminen, nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen, koulutusorganisaatioiden ja ICTyritysten yhteistyön tukeminen
• Verkostojen ja yhteyksien kehittäminen: Alan toimijoiden verkostojen kehittäminen, ICT-yritysten ja eri
toimialojen verkostojen ja kehittämisyhteistyön edistäminen, digitaalisuutta tukevien ratkaisujen
kehittämisen edistäminen ja niiden käyttöönoton tukeminen alueen asiakasyrityksissä
Tulokset:
• Paluumuutto- ja yhteisrekrytointikampanjoiden avulla saadaan kokeneita työntekijöitä yrityksiin. Lyhyiden
teemakoulutusten avulla yritysten nykyisen henkilökunnan osaaminen kehittyy. Tilaisuuksien ja tapahtumien
kautta ICT-yritysten verkostoituminen lisääntyy ja yhteisiä kehittämisprojekteja yritysten kanssa käynnistyy.
Viestinnän kautta tietoisuus alueen menestyvästä ICT-klusterista leviää.
Mittarit:
• Rekrytointitapahtumien ja –kampanjoiden avustuksella 20 uutta työntekijää yrityksiin.
• Vähintään kuusi yhteiskoulutustilaisuutta, joissa yhteensä 60 henkilöä 10 eri yrityksestä ja koulutuspäiviä
yhteensä 180.
• Workshop-tyyppisiä tilaisuuksia 18 kpl, yhteiskehityshankkeita käynnistyy 8 kpl, tietopankki alueen ICTtoimijoista.
Lisätiedot:
• Ajanjakso 1.5.2015 – 31.12.2016
• Kasvustrategian rahoitus 7.500 € (v. 2015)

GAME BREWERY – JOENSUU/ JOENSUUN TIEDEPUISTO OY
•
•

•

•

•

Tavoitteet:
• GAME BREWERY Joensuu -hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalan pelialan osaamisen kehittäminen
koulutusmalleja, hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa, markkinointia sekä yritystoimintaa tukevin toimenpitein.
Toimenpiteet:
• Hankkeessa kehitetään pelialan vaatimaa osaamista ja koulutuksen laatua käytännön projektitöiden avulla
Joensuun Tiedepuiston ylläpitämässä Oasis pelistudiossa. Studioon valitaan vuosittain opiskelijoita maakunnan
oppilaitoksista toteuttamaan peliprojekteja.
• Hanke koostuu viidestä työpaketista. TP 1: Viestintä- ja markkinointiosaamisen kehittäminen
asiakasyrityksissä. TP 2: Peliprojekteihin ja peliyrityksiin liittyvän rahoitus- ja sijoittajaosaamisen kehittäminen
sekä pelitiimien bootcamp-valmennus. TP 3: Pelialan vaatiman osaamisen kehittäminen asiantuntijapalveluin.
TP 4: Toimintaympäristön ja toimintamallin kehittäminen. TP 5: Hallinto, tiedotus ja markkinointi
Tulokset:
• Hankkeen tuloksena pelialan vaatima osaaminen ja projektipohjaiset koulutusmallit kehittyvät tuoden
maakuntaan lisää pelialan osaajia. Pelialan osaamisen ja koulutusmallien laadullinen kehittyminen luo pohjaa
alan määrälliselle kehittymiselle maakunnassa yritysten muodossa. Pelialan koulutuksen laadun kehittyminen
mahdollistaa paremmat pelien tuotantoedellytykset uusille ja jo toimiville yrityksille sekä luo edellytyksiä myös
muualta tulevien yritysten sijoittumiselle maakuntaan. Lisäksi toimenpiteiden myötä alueen peliala integroituu
vahvemmin kansalliseen pelitoimialan yhteisöön.
Mittarit:
• Hankkeen tuloksia voidaan mitata määrällisesti seuraavien indikaattoreiden avulla: 1. toimintaympäristössä
toteutettujen ja julkaisujen peliprojektien määrä, 2. toimintaympäristössä toimineiden henkilöiden opintojen
läpäisyaste ja työllistymisaste sekä 3. montako uutta yrityksen alkua siirtyy pelistudiotiloista Oasis Startup
Centeriin perustamaan omaa yritystään.
Lisätiedot:
• Toteuttajina Joensuun Tiedepuisto Oy, Itä-Suomen Yliopisto ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä.
Ajanjakso 1.9.2015 – 30.6.2018
• Kasvustrategian rahoitus 3.000 € (v. 2015)

YKSITTÄISTEN HANKKEIDEN
RAPORTIT 2015
Muut Joensuun kaupungin organisaatiossa toteutetut hankkeet,
joiden kokonaisbudjetti ylittää 100 000 euroa
Keskushallinto

JOENSUUN KAUPUNGIN MAASEUTUALUEEN
TAAJAMIEN YLEISILMEEN KOHENTAMINEN – HANKE
• Toteutus: 29.5.2015 – 31.12.2016 (käytännön työt 1.6 – 31.12.2015).
• Kokonaisbudjetti 5/15 132 175 e, 8/15 muutospäätöksen jälkeen 111 770 e.
• Rahoitusohjeilma: Leader -ohjelma 2014 – 2020. Päätoteuttaja Joensuun
kaupunki/keskushallinto/hallintoyksikkö
• Tavoitteet: Maaseutualueiden taajamien elävöittäminen ja kylätoimintojen
tehostaminen kunnostamalla paikallisille tärkeitä toiminta-, harrastus- ja
ulkoilupaikkoja.
• Keskeiset toimenpiteet: Pyhäselkä: torin laajennus, Sintson polkureitti/lintulava,
pysäkkikatokset(2), Kiihtelysvaara: Määtänmäen kota-alue, Tuupovaara: keskustan
oleskelualue, Eno-Uimaharju: taajamien raivauksia
• Mittarit: Hanke aktivoi 5 kylä-/taajamayhdistystä suunnitteluun, toteutukseen ja
sovituilta osin kohteiden ylläpitoon.
• Lisätiedot: projektivastaava Timo Mikkonen (timo.mikkonen@jns.fi)

JOENSUUN JA OUTOKUMMUN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU
•

•

•
•
•
•

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.
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.

LAULULAVAN TAPAHTUMA-ALUEEN KEHITTÄMINEN
• Toteutus: 1.2.2015-31.8.2015 (jatkoajalla 1.7.2015-31.8.2015)
• Kokonaisbudjetti: 110 000€, josta Joensuun kaupunki 55 000€
• Rahoitusohjelma: EAKR (ohjelmakausi 2007-2013), Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto
• Tavoitteet: 1) parantaa tapahtumajärjestämisen fyysisiä olosuhteita
Laulurinteessä 2) toteuttaa parannustoimenpiteitä alueen vesi-, viemäri- ja
sähköinfrastruktuuriin 3) luoda edellytyksiä monipuoliselle
tapahtumajärjestämiselle Laulurinteessä
• Tulokset: Toteutettiin vesi-, viemäri- ja sähköverkon laajennustyöt
Laulurinteessä, jotka auttavat hyödyntämään Laulurinnettä monipuolisesti
erilaisissa tapahtumissa. Kyseessä oli pysyväluontoinen investointi alueen
infrastruktuuriin
• Lisätiedot: Liikuntapalvelut, Anu Korhonen; Tapahtumapalvelut, Markku
Pyykkönen

KULTTUURIN VIRTAA
•
•
•
•

Toteutus: 1.1.2014 - 31.8.2015
Kokonaisbudjetti: 62 902 €, josta Joensuun kaupunki 2 902€
Rahoitusohjelma: OKM , KareliaAMK, Taike
Tavoitteet: 1) kulttuuripalvelut lähemmäs jokaisen joensuulaisen kouluikäisen
arkea 2) palvelujen integroiminen opsiin 3) viestinnän parantaminen kouluille 4)
toimivat yhteistyömallit kulttuuri- ja vanhuspalvelujen välille, pilotti
kulttuurikokonaisuus ikääntyneille
• Tulokset: koululaisten kulttuuripolku ”Kulttuurin virta” (206 tapahtumaa, 6732
koululaista) ja vanhuksille suunnattu kulttuurinen kokonaisuus Villasukkavirtaa,
kulttuuripolku osana Varkon vuosikelloa, kouluille yhteyshenkilöiden ryhmä ja
Virtapiiri-uutiset viestinnän välineenä
• Mittarit: toteutettu koululaisten kulttuuripolku ja vanhuksille suunnattu
kulttuurinen kokonaisuus ,toiminta siirretty osaksi Kulttuuripalvelujen toimintaa,
OPS työ aloitettu, koulujen yhteysryhmä perustettu, säännöllinen viestintäkirje
• Lisätiedot: Kulttuuripalvelut, Pirkko Ahola

KULTTUURIVALMENTAJA
•
•
•
•

Toteutus: 1.6.2015 – 28.2.2016
Kokonaisbudjetti: 40 000€, josta Joensuun kaupunki 2 000€
Rahoitusohjelma: OKM
Tavoitteet: 1) Laajentaa kulttuuripalveluihin liittyvää tietämystä 2) Kannustaa
haja-asutusalueiden asukkaita tutustumaan keskustan kulttuuripalveluihin 3)
Kulttuurin tasa-arvoisempi kuluttaminen 4) Mietitään mahdollisuuksia tuoda
keskustan kulttuurilaitosten tarjontaa ja toimintaa haja-asutusalueille
• Tulokset: kulttuuripalveluiden esittelytilaisuuksia (kulttuurilämmittelyt) ja
tutustumisia keskustan palveluihin (kulttuurivalmennuksia), tutustumismateriaalit
museoihin ja kirjastoon, järjestökartoitus ja järjestöille suunnatut tapahtumat
• Mittarit: valmennettavia 92 eri henkilöä, kohtaamisia yli 1300 kpl, tapahtumia
yhteensä 78 (31 lämmittelyä ja 47 valmennustilaisuutta), kyselyn perusteella
palveluun oltiin tyytyväisiä, vastanneista yli puolet tutustui uuteen taiteenlajiin,
ensikertalaisia kävijöitä oli kaikista kohderyhmistä (haja-asutusalueiden työssä
käyvä väestö, keskustan työttömät, maahanmuuttajat)
• Lisätiedot: Kulttuuripalvelut, Pirkko Ahola

ABBA-KONSERTTI JOENSUUN AREENALLA
• Toteutus: 1.1.-31.12.2015, konsertti 9.10.2015
• Kokonaisbudjetti: 52 769 €, josta Joensuun kaupungin osuus 4 110 €,
lipputulot 14 660 € ja OKM:n avustus 34 000 €.
• Pääpartneri: Joensuun kaupunki / kaupunginorkesteri. Muita partnereita
hankkeessa: Karelia ammattikorkeakoulu, taiteen ja viestinnän sekä musiikin
koulutusohjelma, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Joensuu Areena, Viiking
Musiikki oy, Joen Voli
• Tavoitteet: Suurtapahtuman tuottaminen ABBA-musiikin ympärille yhteistyössä
paikallisten musiikin, visuaalisen alan ja esitystekniikan ammattiopiskelijoiden ja
nuorten ammattilaisten kanssa.
• Tulokset: Useiden taiteen alan nuorten ammattilaisten työllistäminen, näyttävä
toteutus, loppuunmyyty konsertti (yleisöä 1300)
• Lisätiedot: Joensuun kaupunginorkesteri, intendentti Kristiina Penttinen

KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
•
•
•
•

Toteutus: 1.8.2014-31.12.2015, jatkoaika 30.3.2016
Kokonaisbudjetti: 74 300€, josta Joensuun kaupunki 3 600€
Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tavoitteet: Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän Kohan ja erilaisten ICTratkaisujen välisten rajapintojen rakentaminen, kansainvälisen Koha-seminaarin
järjestäminen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
• Tulokset: Parannettu rajapintatyökalua, rajapinnat toteutettu
kassajärjestelmään, rajapintatyö kesken useisiin muihin järjestelmiin, seminaari
toteutettiin 22-22.5.215
• Lisätiedot: Joensuun seutukirjasto, Rebekka Pilppula

STEP – Y – ASKELIN TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄÄN
•

•

•

•
•
•

Toteutus 1.10.2015–31.12.2017, rahoittajan päätös 1.8.15 alkaen. Kokonaisbudjetti 428 400 €, jossa
kuntien omarahoitusosuus 30 % eli 128 520 €. Hallinnoijana Joensuu, toteutuksessa mukana Juuka,
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Rahoittajana E-Savon ELY-keskus, toimintalinja 4. Koulutus,
ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Tavoitteet:
1) Parhaiden käytäntöjen työkalupakki, Y-pakki, on käytettävissä työelämätaitojen ja yrittäjyyden
integroimiseksi oppimiseen
2) Kouluissa on vastuuhenkilöt, Y-opet, jotka toimivat yrittäjyyskasvatuksen tukihenkilöinä
3) Yrittäjyyskasvatuksen ympärille on kehittynyt aktiivinen kehittämisverkosto
4) Opettajien ja ohjaajien lisääntynyt työelämätuntemus ja vahvistuneet yrittäjyyskasvatuksen
valmiudet tukevat uudenlaista oppimista
5) YES-toiminta ja Nuori Yrittäjyys -ohjelma aktivoituu maakunnassa
Toimenpiteet: Yrittäjyyskasvatuksen hyvät käytänteet kootaan, koulu-yritysyhteistyötä lisätään ja
monipuolistetaan esim. yrityskummitoiminnan, opettaja-/oppilasyrittäjätreffien ja yritysvierailujen
avulla. Opetushenkilöstön työelämätuntemuksen ja yritysmaailman tietämyksen edistämiseksi
järjestetään infoja, koulutuksia ja mentorointia. Liitytään aktiiviseksi toimijaksi valtakunnalliseen
yrittäjyyskasvatusverkostoon. Kehitetään yrittäjyyskasvatusta kohderyhmää sitouttaen ja heitä
palvellen.
Tulokset: Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan.
Mittarit: Hankkeeseen osallistuvien rehtoreiden, opettajien, opinto-ohjaajien ja yritysten määrä sekä
järjestetyt koulutuspäivät
Lisätiedot: Projektipäällikkö Kaisu Tyni-Pyy, https://www.facebook.com/stepyaskeleet

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMINEN
•
•
•
•
•

•
•
•

Toteutus 1.1.-31.12.2015
Kokonaisbudjetti [1 178 780] €, 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, työttömyysaste suurempi tai
maahanmuuttajien väestöosuus suurempi
Tulokset: tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen omissa lähikouluissa ja
opetusryhmissä
Mittarit: oppilaiden siirtyvyys esim. pienryhmiin
Lisätiedot: Katja Pussinen

OMAHOITO JA DIGITAALISET ARVOPALVELUT (ODA)
•

•
•
•

•
•

•
•

Toteutus: 1.6.2014 –28.2.15 (31.5.2015) ja yhteistyösopimuksella 1.6.- 31.12.2015.
Kokonaisbudjetti: 395 000 €, josta Joensuun kaupunki 5 575€ ( + työpanos n. 30 000€).
Rahoitusohjelma: Sitra 31.5.2015 asti, jonka jälkeen väliaikaisilla yhteistyösopimuksillä 1.6.30.8. ja 1.9.-31.12.2015, missä Joensuun omarahoitus yht. 3753€
Pääpartnerit: kaupungit Espoo (hallinnoija), Turku, Hämeenlinna, Oulu,Tampere ja Eksote
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 hallinta-mallista.
Kustannushyötyanalyysi. Toteutusvaiheen projektisuunnitelma ja rahoitushakemus 2016-18
Tulokset: Toimenpiteet toteutuneet niin, että toteutusvaiheen rahoitushakemus on laadittu
ja STM:n rahoitus saatu.
Mittarit: Hankinta- ja hallintamalliehdotus.Kustannushyötyanalyysi (KMPG).
Toteutusvaiheen projektisuunnitelma ja kuntakohtaiset osahankesuunnitelmat (Joensuun
osallistuminen toteutusvaiheen hankkeeseen vuonna 2016-18)
Lisätiedot: Tuula Kiviniemi, tuula.kiviniemi@jns.fi puh. 050 428 5100 Pekka Penttinen,
pekka.penttinen@jns.fi 0505923759

VARIKKO POHJOIS-KARJALA PROJEKTI
• Toteutus: 1.1.2015-31.12.2017. Kokonaisbudjetti: 474 924 €, josta Joensuun
kuntaosuus 57 600 €. Rahoitusohjelma: ESR, pääpartnerit: ViaDia Joensuu ry
(hallinnoija) mukana Joensuun kaupunki, Outokummun kaupunki, Juuka, Kitee
• Tavoitteet: Parantaa vaikeasti työllistyvien työhön osallistumista ja
työelämävalmiuksia sekä vahvistaa vaikeimmin työllistyvien ryhmien toimintakykyä
ja osallisuutta.
• Toimenpiteet: Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja
työtoiminnan käynnistäminen: Varikko –päiväkeskukset
Varikon asiakkaiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevat
toimintamallit (omaohjaaja –toiminta)Sosiaalisen isännöinnin toimintamallit
(asumisen ja elämänhallinnan tuki)
• Tulokset: Varikko –päiväkeskukset toiminnassa Joensuussa kahdessa toimipisteessä,
toiminnassa ollut mukana 21 asiakasta viikossa. Toiminta tavoittanut Joensussa 30
vaikeasti työllistyvää henkilöä. Asiakkaiden henkilötyöpäiviä 1424
• Mittarit: päiväkeskustoiminnassa mukana olevien henkilöiden määrä,
henkilötyöpäivät
• Lisätiedot: ViaDia ry: Teija Nuutinen 050 4622829 teija.nuutinen@viadia.fi tai
Tuuli Ollila p.0503370389, tuuli.ollila@jns.fi

VÄISTÖ -VÄKIVALTATYÖN KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJEN
KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA
•

•
•
•

•
•

Toteutus 1.1.2014 - 31.10.2015. Toteutunut kokonaisbudjetti 668 484 €, josta Joensuun
yta-alueen omarahoitus 55 500 €. Rahoitusohjelma: Kaste STM, Pääpartnerit:, Mikkelin
kaupunki/Sote, muita partnereita hankkeessa 21 kuntaa. Toiminta-alue Pohjois-Karjala
ja Etelä-Savo, JNS kaupunki/Sote (hallinnoija)
Tavoitteet: Vahvistaa rakenteita ja osaamista lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja
ongelmiin puuttumiseksi sekä ottaan käyttöön lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön
toimintamalli.
Toimenpiteet: Sote toimijoiden koulutus tunnistamiseen ja Marak- riskinarviointiin,
konsultointi- ja työparimahdollisuus, Marak- työryhmät koko hanke-alueelle, hajaasutusalueen turvakotimallin luominen
Tulokset: 55 koulutusta joissa yli 1600 osallistujaa, n. 900 konsultointia, n. 200
asiakasta, perustettu 2 uutta Marak- työryhmää ja laajennettu JNS seudun ryhmää, 2
lapsityön mallia, haja-asutusalueen turvakotimalli sekä palvelukeskusrakenne. Mallin
käyttöönotto kesken, vietävä eteenpäin Siun Soten valmistelussa.
Mittarit: Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat tunnistavat lähisuhdeväkivallan ja
osaavat puuttua siihen, lähisuhdeväkivallan osapuolten avunsaanti ja erityispalveluiden
saatavuus on parantunut.
Lisätiedot: Hanna Myllylä, hanna.myllyla@jns.fi, 050 413 7936, Annamari Savela
Annamari.Savela@jns.fi 050 511 8309

SENIORIPIHAN ISÄNTÄ-EMÄNTÄ TOIMINTAMALLIN
KEHITTÄMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN
• Toteutus: 1.1.2014 – 30.6.2015. Kokonaisbudjetti: toteutunut 92 276 €, mistä
Joensuun kaupungin osuus 35 065 €. 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 liittyvät
toimintaprosessikuvaukset , toimintatapaa jatketaan soveltaenSenioripihassa
• Mittarit: Yhtenäiset VM:n Kuntakokeilu-hankkeen mittareiden kanssa:
kehittämiskumppanuustahojen ja toimintojen määrä, Senioripihan asukkaiden
osallisuus ja toimijuus ryhmätoiminnoissa
• Lisätiedot: Hanke päättynyt 30.6.2015 , työtä jatkaa Tarja Parviainen p.050 33556051

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

•
•

Toteutus 1.1.2012 - 31.12.2015. Kokonaisbudjetti 532 192 €, mistä Joensuun kaupunki 226
096 €. 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 asunnottomuutta, kehittämällä matalan kynnyksen kriisiasumista sekä
ryhmätominnan ja palveluohjauksen kautta asunnottomille 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: 2015 aikana tukiasuntoihin muutti 19 uutta asukasta, lähes kaikki heistä
asunnottomia. Vuoteen 2012 verrattuna asunottemien määrä on vähentynyt 101 henkilöstä
54 henkilöön. (Asumisen tukipiste käynnistyi 1.9.2012 )
Mittarit: Asunnottomuuden vähentyminen
Lisätiedot: kehittämispäällikkö Annamari Savela, annamari.savela@jns.fi, 050 5118309

