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JOENSUUN LUOTSI – MONIALAINEN PALVELUALUSTA KAIKENIKÄISILLE
Toteutus: 1.6.2019-31.5.2022. Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 7 964 642 €, josta Joensuun kaupunki 1 592
929 €.
Toteuttaja: Joensuun kaupungin työllisyyspalvelut
Tavoitteet: Työttömyyden laskeminen valtakunnalliselle tasolle, pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen ja ennaltaehkäiseminen,
työllisyyden hoidon palveluprosessien selkeyttäminen ja matalan kynnyksen monitoimijaisen palvelualustan luominen.
Toimenpiteet: Statusvapaan ja yksilöllisen valmennuksen lisääminen (duuniagentit), puuttuvien työllisyyspalvelujen hankkiminen ja
olemassa olevien palvelujen yhteensovittaminen monialaiselle palvelualustalle. Suora työnantajayhteistyö, tapahtumat ja kampanjat.
Vuoden 2020 tuloksia: Tarjottu duuniagentin valmennusta 2200 joensuulaiselle. Valmennuksen kautta avoimille työmarkkinoille tai
koulutukseen päässeitä asiakkaita 820. Korona-aikana siirretty palveluita ja toimintaa myös verkossa toimivaksi. Kiinnitetty
monitoimijainen verkosto tarjoamaan palveluita asiakkaille sekä kehittämään työllisyyttä edistävää monialaista palvelualustaa. Kehitetty
työllisyyspalvelujen palvelukokonaisuutta hankkeen toiminnan kautta, esimerkkinä kuntouttavan työtoiminnan pajojen muuttaminen
Taitamo-oppimisympäristöksi.
Mittarit: Joensuun työttömien määrä ja työttömyysjaksojen kesto, Luotsin asiakasmäärä ja jatkopolut, asiakastyytyväisyys
Lisätiedot:
Riikka Vartiainen / Joensuun kaupunki
Facebook, Instagram, Twitter: @luotsijoensuu
Nettisivut: www.luotsijoensuu.fi

KASVUSTRATEGIAN JA KASVUSOPIMUKSEN VALMISTELU
Toteutus: 1.12.2019-30.9.2020. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –rahoitus.
Toteutunut budjetti 111 139,76 €, josta kuntarahoitusta 38 234,76 €.
Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Joensuun kasvustrategian valmistelu ja siihen liittyvät taustaselvitykset, tehdä valmistelevia
toimenpiteitä tulevaa kasvusopimusta varten sekä jatkaa kasvusopimuskaudella 2016-2019 luotua toimintatapaa mm. uusien matkailun
kasvuun liittyvien toimien muodossa.
Toimenpiteet: Hankkeella toteutettiin elinvoimaa tukevia selvityksiä ja materiaaleja, kuten Datacenteriin liittyvät sähköverkkosuunnitelma
ja asiakkuushakuselvitys, hotellikohteiden invest in –selvitys ja esittelymateriaali, Mehtimäen alueen matkailullinen selvitys ja Joensuun
puurakentamisen esittelymateriaali. Business Joensuu oli ohjaamassa useiden materiaalien toteuttamista.
Hankkeen tuloksia: Hankkeessa tuotetut materiaalit tukevat elinkeinoelämän kehittämistä ja invest in –toimintaa alueella pitkällä
tähtäimellä. Kasvustrategian valmistelutyötä aloitettiin mutta se jouduttiin keskeyttämään alkukeväällä 2020 koronaviruspandemiasta
johtuen, koska yritysten fokus keskittyi perusliiketoiminnan toteuttamiseen. Koronaviruspandemian vuoksi hankkeen alkuperäiselle
toteutusajalle (30.4.2020) haettiin jatkoaikaa 30.9.2020 asti.
Mittarit: Tuloksia arvioitiin AIKO-rahoituksen ja hankesuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja ne toteutuivat hyvin pl. kasvustrategian
valmistelun osalta.
Lisätiedot: Sami Ruotsalainen ja Merja Hokkanen / Joensuun kaupunki

KOULUTUSEKOSYSTEEMI JA LIIKETOIMINTA 2020-LUVULLE: EDUPARK LENTOON
Toteutus: 1.9.2018-31.12.2020, Rahoitusohjelma: Euroopan Aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 700 894 €, josta EAKR 490 625€, Joensuun
kaupunki 71 959€, Business Joensuu 81 536€, Karelia 28 387€, Riveria 28 387€
Toteuttajat: Joensuun kaupunki, Business Joensuu, Karelia-ammattikorkeakoulu & Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.
Tavoitteet: Koulutusliiketoiminnan innovaatioekosysteemin kehittäminen ja kytkeminen kansallisiin ja kv-verkostoihin, pelisääntöjen ja
liiketoimintamallien kehittäminen. Koulutusvienti- ja liiketoimintaosaamisen lisääminen alueen toimijoille. Kv-koulutukseen liittyvän liiketoiminnan
ja myynnin rakentaminen ja kasvattaminen kohteina erityisesti Latinalainen Amerikka ja Knowledge Finland -verkoston kohdemaat.
Toimenpiteet: EduParkin tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. EduParkin verkostoiminen Education/Knowledge Finland sekä
muihin oleellisiin verkostoihin. Myynnin, markkinoinnin, hinnoittelun ja rahoituksen koulutusten järjestäminen oppilaitoksille ja yrityksille
liiketoiminnan osaamisen tukemiseksi. Kv-myynnin rakentaminen EduParkin toimijoille kohdemarkkinamatkojen b2b-tapaamisten kautta.
Vuoden 2020 tuloksia: Kehitetty ekosysteemille Code of Conduct ja sovittu hankkeen jälkeisestä yhteistyöstä strategisten kumppanuuksien kautta.
Jatkettu kytkeytymistä Team Finland-verkostoon sekä kansainvälisiin matkoilta saatuihin kumppaneihin. Järjestetty yksi webinaaripohjainen
koulutus kansainvälisistä kilpailutuksista, kolme workshopia koulutusvientistrategioiden kirkastamisesta oppilaitoskohtaisin sparrauksin ja
järjestetty kolmet verkostoa kokoavat perinteiset tai virtuaaliset aamukahvit. Jatkettu oppilaitosten ja yritysten liiketoimintaneuvotteluiden
tukemista läpi hankkeen. Hankkeen aikana (1.9.2018-) ohjattu n.160 eri tasoista liiketoimintaan mahdollistavaa avausta eri toimijoille PohjoisKarjalassa. Uutiskirjeitä lähetetty 3 kappaletta vuoden 2020 aikana. Verkkosivujen kävijämäärät saatu vahvaan kasvuun.
Mittarit: Tavoitteena: uudet työpaikat 6, innovaatioalustat 1, pilotoidut tuotteet tai palvelut 6, yhteistyötä tekevät yritykset 50.
Lisätiedot: Ville Nivalainen / Joensuun kaupunki, 0504652281
Nettisivut: www.edupark.fi

ELINVOIMAA TAPAHTUMISTA
Toteutus: 1.1.2018-31.3.2020, Rahoitusohjelma: Euroopan Aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 474 000 €, josta EAKR 331 750 €, Joensuun
kaupunki 132 700 €, kumppanit 9 478 € (P-K:n Kauppakamari, P-K:n Yrittäjät ry, Joensuun Popmuusikot ry
Toteuttaja: Joensuun kaupunki / viestintä- ja tapahtumapalvelut
Tavoitteet:
a) tuoda tapahtumajärjestäjät ja yrityspäättäjät yhteen synnyttämään uusia markkinointikumppanuuksia
b) parantaa tapahtumajärjestäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoja
c) tehdä tapahtumien kävijä- ja taloustutkimusta sekä koota testatut ja toimivat tutkimustyökalut tapahtumajärjestäjien käyttöön
d) hankkia ja kehittää uusia vetovoimaisia tapahtumia seudulle
e) vahvistaa Joensuun seudun imagoa virkeänä tapahtumamatkailukohteena mm. tapahtumien yhteismarkkinoinnin keinoin
f) pilotoida tapahtumatuotantojen tehostamistoimia
Toteutetut toimenpiteet:
a) tapahtumajärjestäjien ja yrityskentän markkinoijien koulutustilaisuudet sekä kehittämisklinikat (25 kpl, 658 osallistujaa 215 eri organisaatiosta)
c) tapahtumatutkimukset (19 kpl + tutkimuskäsikirja tapahtumajärjestäjille)
d) tapahtumahaku ja tapahtumaideakilpailut (5 uutta tapahtumaa + 30 pientä ilmaistapahtumaa torialueille)
e) Joensuun tapahtumamatkailuimagon edistäminen (6 promovierailua, 18:n tapahtuman valokuvauksia, jälkimarkkinointityökalu)
f) tapahtumien yhteismarkkinointi (4 yhteismarkkinointikampanjaa)
Mittarit: uudet innovaatioalustat 4, pilotoidut tuotteet tai palvelut 5, yhteistyötä tekevät yritykset 23.
Lisätiedot: Teemu Laasonen / Joensuun kaupunki, 0504138708
Nettisivut: www.joensuuevents.fi

ILMASTOKORTTELIT – UUSIA ILMASTORATKAISUJA JOENSUUSSA
Toteutus: 1.8.2018–31.05.2021. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 599 882 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto 419 920 € ja Joensuun kaupunki 179 962 €.
Toteuttaja: Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö
Tavoitteet: Hankkeessa luodaan uusia käytäntöjä ja yhteistyömalleja vähähiilisyyden edistämiseksi. Hanke edistää vähähiilisen liiketoiminnan
kehittämistä Pohjois-Karjalassa konkreettisen ilmastokortteli-kokeilualustan kautta sekä kehittämällä yritysten ilmastotyötä ilmastokumppanuustoimintamallilla. Toimilla lisätään myös kuntalaisten ilmastotietoisuutta ja arjen ilmastotekoja. Lisäksi tuotetaan vähähiilisyyteen liittyvää tietoa ja
tapahtumia.
Toimenpiteet: Toimenpiteet on jaettu erilaisiin toimintapaketteihin: vähähiilisten kokeilujen toteuttaminen kortteleissa, vihreän yrittäjyyden
sparraus, ilmastoviestintä, ilmiöpohjaisen oppimismateriaalikokonaisuuden suunnittelu koulukortteleissa sekä pop up -toiminta. Tarkoitus on lisätä
ilmastotietoisuutta, vähähiilisiä käytäntöjä ja yhteistyötä eri tahojen välillä sekä innostaa ilmastotyöhön ohjelman, tapahtumien ja tempausten
kautta.
Vuoden 2020 tuloksia: Hanke on järjestänyt 1 verkkoseminaarin, Energiayhteisöt taloyhtiöissä (julkinen), ja 2 seminaarisarjaa, Yritysten
vastuullisuusviestintä ilmastonäkökulmasta (julkinen) sekä Ekologisen pihan suunnittelukurssi (vain korttelikohteeen ryhmälle avoin, räätälöity
kurssi). Hanke on lisäksi järjestänyt 3 yleisötapahtumaa (Save pond hockey, Karhukuusikon istutustalkoot ja Liikkujan viikon pyöränkorjauskontti
torilla) sekä tehnyt paljon ilmastoviestintään liittyvää selvitystyötä ja verkkokehittämistä sekä urheiluseurojen ilmastostrategiatyötä.
Mittarit: Hankkeen toimintaan on osallistunut sen toiminnan aikana (1.8.2018->) yhteensä 78 yritystä ja järjestöä, hanke on järjestänyt 10 omaa
tapahtumaa sekä ollut esillä 20 yhteistyötapahtumassa ja kasvattanut kaupungin ilmastokumppanuusverkostoa 12 ilmastokumppanilla.
Lisätiedot:
Saara Ihanamäki (saara.ihanamaki@joensuu.fi) ja Opri Orenius (opri.orenius@joensuu.fi) / Joensuun kaupunki
Facebook, Instagram, Twitter: @climatejoensuu
Nettisivut: www.climatejoensuu.fi

JOENSUUN KAKE 2.0
Toteutus: 2.1.2018 - 31.12.2021, Euroopan Sosiaalirahasto, 1 649 309€, Joensuun kaupungin omarahoitus 329 864€
Toteuttaja: Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut
Tavoitteet: Sosiaalisen osallisuuden tukeminen, työelämävalmiuksien, työ- ja toimintakyvyn, työllistymisen ja työssä pysymisen tukeminen
sekä työllistymistä tukevien palvelumallien pilotointi ja kansalaislähtöisen, omaehtoisen toiminnan vahvistaminen.
Toimenpiteet: Kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämishanke edistää kansalaistoimijoiden kehittämisideoita ja tukee niiden
toteuttamista. Osallisuutta, työelämävalmiuksia, työllistymistä ja työssä pysymistä tukevien hankkeiden ja tapahtumien (Pikku KAKEt)
toteutus matalankynnyksen rahoitusmallilla, toimijoiden hanke- ja tuotteistamisosaamisen edistäminen, hyvien käytänteiden
tuotteistaminen sekä toimijoiden ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen.
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeen aikana myönnetty rahoitus 20 Pikku KAKE -kehittämishankkeelle ja 15 -tapahtumalle Yhteensä
kansalaistoimijoille myönnetty rahoitusta 921914 €. Kehittämishankkeista 6 ja tapahtumista 7 käynnistyi vuonna 2020. Päättyneistä
hankkeista kolme on saanut jatkorahoituksen uudelta rahoittajalta. Useat hanketoiminnot jatkuneet yhdistysten omana toimintana.
Rekisteröityneitä osallistujia hankkeessa 600. Vuoden aikana Pikku KAKE –tapahtumat ovat tavoittaneet noin tuhat kävijää.
Matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua kansalaistoimijoille jatkettiin. Toteutettiin kansalaistoimijoiden ja kaupungin välinen
järjestötapaaminen. Pikku KAKE-hankkeiden kohderyhmät ovat saaneet toiminnan kautta tukea osallisuuden, työ- ja toimintakyvyn sekä
koulutus- ja työllistymisvalmiuksien kehittymiseen sekä työssä pysymiseen ja opintojen suorittamiseen.
Mittarit: Uuden kansalaistoiminnan kehittämisvälineen toiminta ja merkitys, kansalaistoimijoiden aktivoituminen, Pikku KAKE –
kehittämistoiminnan vaikuttavuus
Lisätiedot: Tiia Turunen / Joensuun kaupunki, www.joensuu.fi/web/kake www.facebook.com/joensuunkake

Muut Joensuun kaupungin
hankkeet
• Omarahoitus muualta kuin kehittämishankemäärärahoista
• yleensä ao. toimialalta

BECOME KARELIAN! – WORK AND LIVE IN NORTH KARELIA
Toteutus: 1.4.2020-31.03.2022, Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 537 731 €, josta ESR 403 298 €, Joensuun kaupunki
162 418 €
Toteuttajat: Joensuun kaupunki, Business Joensuu ja Maakuntaliitto
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on 1) osaajapulaa kokevien yritysten kasvun tukeminen testaamalla uudenlaisia kv-rekrytoinnin muotoja
ulkomailla (BJOE), 2) mallintaa International House of Joensuu -palvelukokonaisuus, joka tukee kv-osaajien sijoittautumista alueelle ja lisää alueen
elinvoimaa (JNS kaupunki) sekä 3) parantaa alueen houkuttelevuutta kansainvälisesti luomalla yhteinen, alueen brändiä ja vetovoimatekijöitä
hyödyntävä kv-rekrytoinnin konsepti (Maakuntaliitto)
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet ovat 1) kv-osaajien pilottirekrytointi (BJOE), 2) International House of Joensuu -toimintamallin kehittäminen
ja pilotointi (JNS kaupunki) ja 3) maakunnan yhteisen kv-rekrymarkkinoinnin konseptin suunnittelu ja toteutus (Maakuntaliitto)
Vuoden 2020 tuloksia: Hyvä yhteistyö 3 hyvin erilaisen organisaation kesken, yhteisen tahtotilan löytäminen, asettautumispalveluiden sisältöjen
muotoilu, projektityöntekijän rekrytointi, International House of Joensuun palvelumuotoilu käynnistetty
Mittarit: Tavoitteena: 12 hankkeeseen osallistuvaa yritystä, 50 hankkeeseen osallistuvaa kv-osaajaa tai näiden perheenjäsentä
Lisätiedot: Mia Sevonius-Male / Joensuun kaupunki, 050 413 3235, mia.sevonius-male@joensuu.fi
Nettisivut: https://www.businessjoensuu.fi/yrityspalvelut/yritystoiminnan-aloittaminen/become-karelian/

JOENSUUN SEUDUN KOTOUTTAMISTYÖN KESKUS -HANKE
Toteutus: 1.9.2020-31.8.2021, Rahoitusohjelma: Työ- ja elinkeinoministeriö, kokonaisbudjetti 337 614,00€, josta TEM 236 329,80 €,
Joensuun kaupunki 101 284,2
Toteuttajat: Joensuun kaupunki
Tavoitteet ja toimenpiteet: 1) Kartoitetaan ja tunnistetaan yhteistyökuntien nykyinen palvelutarve, 2) Kehitetään monitoimijaisessa
yhteistyössä maahanmuuttajille suunnattu seudullinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuus vastaamaan kuntien
tunnistettua tarvetta, 3) tehdään monikanavaisia kokeiluja seudullisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuuden tuotteista ja
palveluista 4) tehdään kokeiluja yhdessä 3. sektorin yhdistystoimijoiden kanssa matalan kynnyksen vertaisneuvonnan kehittämiseksi ja
maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi
Vuoden 2020 tuloksia: Hanke käynnistyi muutama päivä rahoituspäätöksen jälkeen. Syksyn 2020 aikana rekrytoitiin työntekijät ja koottiin
ohjausryhmä. Keskustelut kuntien tarpeista on aloitettu. Järjestökokonaisuuden hankinnasta sekä MAIRE-järjestelmän kehityksestä on
tehty päätökset.
Lisätietoja: Mia Sevonius-Male / Joensuun kaupunki, 050 413 3235, mia.sevonius-male@joensuu.fi

RAPORTOINNIN JA TIETOJEN AUTOMATISOINNIN JATKOKEHITYS SEKÄ AIKAA JA RESURSSIA
VIEVIEN TOIMINTOJEN DIGITALISOINTI
Toteutus: 1.11.2019-30.11.2021, Hankkeen kokonaisrahoitus 310 000€ josta Valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation
edistämistä 263 500€ ja Joensuun kaupunki 46 500 €
Toteuttajat: Joensuun kaupunki, Meidän it ja talous Oy sekä muut toimijat
Tavoitteet: Hankkeessa toteutettavassa ratkaisussa koostetaan yhteen kaupungin käytössä olevia raportteja ja
muodostetaan johdon raportointikokonaisuus. Samalla tavoitteena on automatisoida tietojen koostamista eri
tietolähteistä. Lisäksi hankkeessa edistetään sähköistä omaisuudenhallinta ja digitalisoidaan kaupungin työtekijöiden
käytössä olevia toimintoja.
Toimenpiteet: Määritellään ja toteutetaan toimialoille raportointiympäristöt. Näiden pohjalta laaditaan johdon
raportointikokonaisuus, johon on koostettu johdon itse määrittelemät keskeiset mittarit kaupungin toiminnasta sekä
strategiasta. Lisäksi kartoitetaan omaisuudenhallintaan liittyen käytössä olevat irtaimisto- ja käyttöomaisuusluettelot sekä
rekisterit ja koostetaan niistä selkeä kokonaisuus, joka selkeyttää omaisuuden hallintaa eri toimialoilla. Hankkeessa
kartoitetaan asiaa yhdessä liikuntapalveluiden kanssa.
Vuoden 2020 tuloksia: Toimialoille on valmisteltu raporttiympäristöjä. Johdon raportointinäkymää on suunniteltu sekä
tehty määrittelyä mittareista.
Mittarit: Johdon raportointikokonaisuus käytössä. Toimialojen raportteja käytössä.
Lisätiedot: Pekka Penttinen, pekka.penttinen@joensuu.fi, 050 5923759

MODULAARINEN SÄHKÖINEN ASIOINTI JA INTEGRAATIOPALVELU-YHTEISHANKE
Toteutus: 1.3.2020-30.11.2021, Hankkeen kokonaisrahoitus 202 500€, josta Valtiovarainministeriön kuntien
digitalisaation edistämistä 172 100€. Tämä on yhteishanke Joensuun kaupungin ja Lappeenrannan kaupungin
kesken. Joensuun kaupungin omavastuuosuus on 15 200€
Toteuttajat: Joensuun kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Meidän it ja talous Oy sekä muut toimijat.
Tavoitteet: Hankkeessa toteutetaan nykyaikainen modulaarinen sähköinen asiointiympäristö, joka
mahdollistaa esim. lomakkeiden, avustushakemusten sekä muiden sähköistämistä vaativien palveluiden
toteuttamisen.
Toimenpiteet: Kilpailutetaan sähköiseen asiointiympäristöön tarvittavat järjestelmät ja muodostetaan niistä
asiointiympäristö, jossa tiedot ja lomakkeet liikkuvat sähköisesti järjestelmiin asti.
Vuoden 2020 tuloksia: Määritetty hankkeelle tavoitteet, kilpailutettu lomake-editorijärjestelmä, määritetty ja
valittu käytettävä integraatioympäristö yhteistyössä Meidän it ja talous Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Aloitettu
lomake-editorin käyttöönottaminen.
Mittarit: Ympäristöön määritettävät palvelut, kustannussäästö
Lisätiedot: Pekka Penttinen pekka.penttinen@joensuu.fi 050 5923759

DIGITUKI POHJOIS-KARJALA
Toteutus: 1.1.-31.10.2020. Toteutunut kokonaisbudjetti 180 765,85 €, josta Valtionvarainministeriön rahoitusta 144 612,68€ ja maakuntaliiton
tulevaisuusrahastosta 36 153,17€. (Jatkohanke 1.11.2020-31.10.2021, jossa budjetti 190 120,00€, josta VM:n osuus 152 096,00€ ja maakuntaliiton
tulevaisuusrahaston 38 024,00€.)
Toteuttaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siun sote, Maaseudun sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry, Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry ja Joensuun kaupunki. (Jatkohankkeessa maakuntaliitto, Siun sote ja Joensuun kaupunki).
Tavoitteet: Hankekauden tavoitteena oli jatkaa digituen alueellisen verkoston toimintaa, selvittää maakunnan kuntien digituen tilannetta sekä
lisätä maakunnan asukkaiden tietoutta digituesta sekä lisätä heidän digitaitojaan. Lisäksi hankkeen aikana käynnistettiin Joensuun kaupungin
henkilöstön digiosaamisen tasojen kehittäminen.
Toimenpiteet: Digituen verkostolle on pidetty säännöllisiä tapaamisia, Siun sotessa laajennettiin digimentoritoimintaa, Pohjois-Karjalan kuntien ja
Heinäveden kunnan sekä Siun soten henkilöstöille toteutettiin kyselyt työntekijöiden antamasta digituesta sekä mahdollisista digituen tarpeista.
Digituesta on viestitty monikanavaisesti. Digituen antajille on järjestetty koulutuksia yhteistyökumppanien kanssa. Hanke vieraili lähes kaikissa
Pohjois-Karjalan kunnissa kartoittamassa paikallisen digituen tilannetta. Joensuun kaupungin henkilöstöä perehdytettiin Teamsin ja OneDriven
käyttöön.
Vuoden 2020 tuloksia: Verkoston toiminta jatkui säännöllisenä ja verkoston toimijat ovat pääosin tyytyväisiä toimintaan, Siun soten
digimentoriverkosto laajentui, maakunnan digituesta saatiin tilannekuva, digituen viestintä on parantunut. Joensuun kaupungin henkilöstölle
suunnattujen digiosaamisen tasojen suunnittelu käynnistyi.
Mittarit: Digituen verkostossa on 32 toimijaa (tapaamisia 13, joissa osallistujia n. 16/tapaaminen), Siun soten kyselyyn vastasi yli 500 työntekijää,
kuntatyöntekijöille suunnattuun kyselyyn hieman alle 150. Kuntakierros toteutui 12 paikkakunnalla ja tavoitti n. 120 henkilöä. Digituelle saatiin
näkyvyyttä maksetuin mainoksin (esitteet, lehdet, radio), lehtijutuilla ja some-viestinnällä. OneDrive ja –Teams-perehdytyksiä pidettiin 5 ja niihin
osallistui 45 henkilöä varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden puolelta.
Lisätiedot: Elina Honkaselkä, projektisuunnittelija, elina.honkaselka@joensuu.fi Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö,
pekka.penttinen@joensuu.fi

TOPAKKA –TOIMIVAT MAAKUNNALLISET PALVELUT TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN
SELVITTÄMISEKSI
Toteutus: 1.10.2019-30.9.2022. Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 1 781 500€, josta Joensuun kaupunki 356
300 €.
Toteuttaja: Joensuun kaupungin työllisyyspalvelut
Tavoitteet: Työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen liittyvien koordinoinnin ja palvelujen järjestäminen työttömille sekä pysyvän
toimintamallin luominen yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien kuntien sekä kumppanitoimijoiden, kuten Siun Soten, TE-hallinnon ja
Kelan, kanssa.
Toimenpiteet: Työkykykoordinaattorin palvelujen sekä tarvittavien ostopalvelujen hankkiminen työ- ja toimintakyvyn selvittelyä
tarvitseville asiakkaille. Toimintamallin kehittäminen ja kokeileminen osallistujakuntien ja kumppanitoimijoiden kanssa.
Vuoden 2020 tuloksia: Varsinainen hanketoiminta käynnistynyt lokakuussa 2019. Hankkeessa työskentelee 6 työkykykoordinaattoria eri
kunnissa, Siun soten työ- ja toimintakykykeskuksen palvelukoordinaattori ja osa-aikainen lääkäri. Joensuun lisäksi hankkeessa ovat
mukana Liperi, Outokumpu, Kitee ja Tohmajärvi. Topakka on Luotsin sisarhanke ja kytkeytyy Luotsin monitoimijaiseen palvelualustaan.
Työkykykoordinaattorien asiakasmäärä v. 2020 lopussa 217.
Mittarit: Topakan asiakasmäärät kunnittain, työttömyyden kesto, jatkopolut, säästöt kuntien passiivisessa työmarkkinatukilaskussa.
Lisätiedot:
Satu-Sisko Eloranta, Riikka Vartiainen/ Joensuun kaupunki
Facebook: www.facebook.com/topakkahanke
Nettisivut: www.joensuu.fi/topakka

GREEN PARK YRITYSPUISTON LIIKENNEVERKON RAKENTAMINEN
Toteutus: 1.8.2019-31.7.2022, Rahoitusohjelma: Euroopan Aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti n. 1,6 milj. €, josta EAKR 957 000 € (sis. alv.), Joensuun
kaupunki 828 000 €
Toteuttajat: Joensuun kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteina ovat Joensuun kaupungin Penttilän kaupunginosaan sijoittuvan Green Park yrityspuiston
liikenneyhteyksien kehittäminen alueen kokonaissuunnitelman mukaisen työpaikka-alueen toteuttamisen mahdollistamiseksi ja toteutuvan liikenneverkon
hyödyntäminen alueen älykkään kokonaislogistiikan osana sekä tarjota mahdollisuus esimerkiksi energiaomavaraisuuteen tähtäävien ratkaisujen
sijoittamiseen katualueille. Tavoitteet tukevat osaltaan Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman päätavoitteeksi asetetun Hiilineutraali Joensuu 2025 tavoitteen toteutumista ja edistävät kiertotaloutta.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteinä ovat Kuhasalontien, Ahtaajankujan ja Luostarintien rakentaminen laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaisesti.
Rakennettavien katujen kokonaispituus on noin 1,55 kilometriä. Katuosuuksiin sisältyvät ajoradat, pyörätiet ja katuun kuuluvat varusteet, kuten
liikennemerkit ja valaistus sekä aluetta palvelevat laitteet. Toteutuksessa käytetään uusiomateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Valaistus toteutetaan
energiatehokkaalla led-valaistuksella.
Vuoden 2019-2020 tuloksia: Kuhasalontien pohjaus, kunnallistekniset työt, sähkö-, valaistus- ja tietoliikenteen vaatimat työt suunnitelmien mukaisesti.
Viimeistelytyöt; päällystys- ja vihertyöt on tehty alkukesällä 2020. Luostaritien pohjaus, vanhan tien muutos pyörätieksi, kunnallistekniset työt, sähkö- ja
valaistustyöt on tehty laadittujen suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020, viimeistelytyöt tehdään 2021.
Mittarit: Kehittää Green Park yrityspuiston liikenneyhteyksiä niin, että ne tukevat alueen yritystoimintaa ja luovat osaltaan mahdollisuuden toteuttaa
alueesta Green Park yrityspuiston kokonaissuunnitelman mukainen työpaikka-alue, jossa hyödynnetään älykkäitä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Toteuttaa
Green Park alueen liikenneverkko aikataulullisesti niin, että yrityspuiston suunnitelmat ja yritystoiminnan investoinnit pystyvät toteutumaan suunnitellusti.
Lisätiedot: Mikko Honkonen / Joensuun kaupunki, 040 013 8766
Nettisivut: https://www.joensuu.fi/hankkeet

Hyvinvoinnin kehittämishankkeet
Yhteenvetoa

Lyhyesti (1)
• Erilaisia vuoden 2020 hankkeita rekisterissä yhteensä 69, erilaisia
rahoituskanavia noin 26 ja päärahoittajia seitsemän
• Saadut avustukset 7,375 M€ ja omarahoitusosuudet 1,301 M€
(15%), jotka jakaantuvat useammalle vuodelle
• Keskimääräinen hankkeen kesto 1,5 vuotta
• Tavoitteena parempi koordinaatio ja sujuvampi hallinto

Hankkeet aloittain
• 27 kpl koulutus, josta 9 kpl lukiot
• 27 kpl kulttuuri, josta
• 6 kpl kirjastot ja 6 kpl konservatorio
• 4 kpl museot ja 4 kpl kansalaisopisto
• 3 kpl orkesteri

• 5 kpl varhaiskasvatus
• 5 kpl nuoriso
• 3 kpl liikunta

Lyhyesti (2)
• Perustoimintaan kuuluvia
hankkeita tällä hetkellä 22,
niihin saadut avustukset
64% koko avustuspotista
(4,7M€)
• Vuoden 2020 aktiivisista
hankkeista (n=69) 15 jo
päättynyt ja 21
päättymässä vuoden 2020
loppuun mennessä

Hankkeiden lkm eri kokonaisbudjetin mukaan
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Perustoiminnan hankkeista
• Erikseen ulkopuolelta haettavaa rahoitusta, joka vaatii hanketyyppisen
hallinnon
• Erillisesti seurattavat kustannukset ja ulkoinen raportointi
• Rahoitukseen liittyy muitakin erityisehtoja, mm. rahoittaja saattaa rajoittaa hyväksyttäviä
kustannuksia

• Pääosin vuosittain samantyyppisinä rahoituksina toistuvaa toimintaa, jota
myönnetään perustoiminnan lainsäädännön puitteissa (mm. opetus,
varhaiskasvatus, nuoriso)
• Esimerkiksi tasa-arvorahat, etsivä nuorisotyö, urheiluakatemian
koordinaatio, orkesterin maakuntatoiminta ja ns. koronatuet
• Kaikki isot yli 0,5 M€ hankkeet hyvossa kuuluvat tähän kategoriaan

Koronaan liittyvät hankerahoitukset
• Perusopetus 923 000 € OKM (1.8.2020-31.7.2021)
• Omarahoitus 46 000€
• Tukiopetukseen, koulua käymättömien lasten erityisopetukseen, S2-tukeen ym.

• Varhaiskasvatus 400 000 € OKM (1.8.2020-31.7.2021)
• Omarahoitus 20 000€
• Tuki- ja digitoimien tehostamiseen

• Lukiot 279 000€ OPH (1.10.2020-31.7.2021)
• Omarahoitus 15 000€
• Lisätukeen ja opinto-ohjaukseen

• Museot 45 000€ OKM (1.9.-31.12.2020)
• Kokoelmatyöhön, kokoelmien saavutettavuuteen ja uusiin toimintamalleihin

• Orkesteri 50 000 € OKM (1.8.-31.12.2020)
• Toiminnan tukemiseen koronarajoitteista johtuvien toimenpiteiden takia

• Kansalaisopisto 179 000€ OPH (18.3.2019-31.8.2020)
• Opiskelijamaksujen korvaamiseksi käyttökustannuksiin

VARHAISKASVATUKSEN POSITIIVISEN DISKRIMINAATION EDISTÄMINEN
Toteutusaika: 12.4.2019-31.12.2020.
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OPH, kokonaisbudjetti 315 299 €, josta omarahoitusosuus 63 200€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, varhaiskasvatus
Tavoitteet: Perusopetuksen alkaessa lasten sosioemotionaalinen oireilu on vähentynyt, jolloin he pystyvät oppimiaan ja kasvamaan. Tämä
edellyttää sitä, että lapset ja perheet saavat riittävän vahvan ja koordinoidun tuen jo varhaiskasvatusvaiheessa. Lisäksi voimakkainta ja eri
palveluiden tukea tarvitseville lapsille ja perheille on nimetty lapsen mukana kulkeva vastuuhenkilö, joka koordinoi palveluja.
Vastuuhenkilöt siirtyvät mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksesta kouluun lasten mukana.
Toimenpiteet: Palkattu viisi päivähoitajaa (lumikkia ja lumiukkoa), jotka työskentelevät kaikkein haasteellisimmin käyttäytyvien lasten ja
heidän perheidensä kanssa. Lumikit ja lumiukot ovat Icehearts -toiminnan varhaiskasvatukseen sovellettu versio.
Vuoden 2020 tuloksia: Toiminta on alkanut jo marraskuussa 2018 kaupungin omalla rahoituksella. Aikaisempina vuosina esiopetuksesta
ensimmäiselle vuosiluokalle siirryttäessä on jonossa sosioemotionaalisesti kuntouttavaan keskitettyyn nemo –opetukseen ollut
toistakymmentä lasta. Syksyllä 2020 akuutteja kuntouttavan koulupaikan tarvitsevia oppilaita oli vain yksi.
Mittarit: Tuloksia seurataan varhaiskasvatuksen aikana mm. avustajahakemusten (lapsen aggressiiviseen käyttäytymiseen) ja henkilöstön
jaksamisen perusteella. Perusopetuksen alkaessa seurataan sellaisten oppilaiden määrää, jotka tarvitsevat keskitettyä pienryhmää
käyttäytymisen haasteiden vuoksi (kahdessa vuodessa tapahtunut merkittävä käänne). Myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet osa
seurantaa.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Katja Pussinen

ERITYISAVUSTUS VARHAISKASVATUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA
LAADUN KEHITTÄMISEEN
Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2021.
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OKM, kokonaisbudjetti 1 006 250 €, josta omarahoitusosuus 201 250€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, varhaiskasvatus
Tavoite: Perusopetuksen alkaessa lasten sosioemotionaalinen oireilu on vähentynyt, jolloin he pystyvät oppimiaan ja kasvamaan. Tämä edellyttää
sitä, että lapset ja perheet saavat riittävän vahvan ja koordinoidun tuen jo varhaiskasvatusvaiheessa. Lisäksi voimakkainta ja eri palveluiden tukea
tarvitseville lapsille ja perheille on nimetty lapsen mukana kulkeva vastuuhenkilö, joka koordinoi palveluja. Vastuuhenkilöt siirtyvät
mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksesta kouluun lasten mukana.
Toimenpiteet: Kaupungilla on jo viisi päivähoitajaa (lumikkia ja lumiukkoa), jotka ovat työskennelleet kaikkein haasteellisimmin käyttäytyvien lasten
ja heidän perheidensä kanssa. Heistä kolme jatkaa varhaiskasvatuksessa ja kaksi heistä siirtyy lasten mukana koulun Icehearts -toimintaan. Näiden
kahden tilalle rekrytoimme varhaiskasvatukseen uudet henkilöt, jonka lisäksi kolme jo varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilöä jatkaa
edelleen. Tarkoitus on myös laajentaa toimintaa kaupungin reuna-alueille kolmen henkilön voimin sekä 3 varhaiskasvatuksen ammattilaista
(varhaiskasvatuksen erityisopettajaa tms.), jotka liikkuvat eri päiväkodeissa tarpeen mukaan tukemassa lapsia. Lisäksi palkkaamme 10 avustajaa ja
S2-opettajan tukemaan inklusiivisia ratkaisuja.
Vuoden 2020 tuloksia: Aikaisempina vuosina esiopetuksesta ensimmäiselle vuosiluokalle siirryttäessä, on sosioemotionaalisesti kuntouttavaan
keskitettyyn nemo –opetukseen ollut toistakymmentä lasta jonossa. Syksyllä 2020 akuutteja kuntouttavan koulupaikan tarvitsevia oppilaita oli vain
yksi.
Mittarit: Tuloksia seurataan varhaiskasvatuksen aikana mm. avustajahakemusten (lapsen aggressiiviseen käyttäytymiseen) ja henkilöstön
jaksamisen perusteella. Perusopetuksen alkaessa seurataan sellaisten oppilaiden määrää, jotka tarvitsevat keskitettyä pienryhmää käyttäytymisen
haasteiden vuoksi (kahdessa vuodessa tapahtunut merkittävä käänne). Myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet osa seurantaa.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Katja Pussinen

OPETUSHALLITUKSEN ERITYISRAHOITUS ESI- JA PERUSOPETUKSEEN
Toteutusaika: 12.4.2019-31.12.2020.
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OPH, kokonaisbudjetti 660 000 €, josta omarahoitusosuus 132 000€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, esi- ja perusopetus
Tavoitteet: Oppilaat voivat käydä lähikouluansa, jolloin heidän luontainen kaveripiirinsä on koulussa sama kuin kotipiirissä. Tällöin heidän
ei tarvitse myöskään kulkea pitkiäkin koulumatkoja. Sosio-emotionaalisesti oireilevien oppilaiden osalta tavoitteena on heidän
kuntoutuminen ja palaaminen keskitetystä kuntouttavasta toiminnasta omiin lähikouluihinsa.
Toimenpiteet: Joensuu on viime vuosina ottanut vaikeavammaiset oppilaat omaan esi- ja perusopetukseen (aiemmin he ohjautuivat
varhaiskasvatuksesta Honkalampikeskuksen kouluun). Tätä jatketaan osana muun inkluusion tavoittelua luomalla erilaisia oppilaiden
tarpeiden mukaan räätälöityjä tukirakenteita kouluihin. Palaamista sosio-emotionaalisesti oireilevien oppilaiden kuntouttavasta
keskitetystä opetuksesta lähikouluun tuetaan mm. ohjaajan siirtymisellä oppilaan mukana. Kuntouttavan opetuksen opettajat jalkautuvat
päiväkotiryhmiin, joista heille on tulossa seuraavana lukuvuonna oppilaita. Lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä tuetaan pitkien välituntien kautta. Hankkeen kautta tuleva toiminta muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksen hankkeelle.
Vuoden 2020 tuloksia: Oppilaat opiskelevat pääasiassa omissa lähikouluissansa ja mm. Honkalampi -keskuksen koulussa opiskelee enää
neljä vaikeimmin vammaista perusopetusikäistä joensuulaista oppilasta. Myös vaikeimmin vammaisia oppilaita opiskelee omassa
lähikoulussansa, jossa oppilasta tukee voimakas yhteisöllisyys.
Mittarit: Lähikoulussa opiskelevien oppilaiden määrä suhteessa keskitetyissä ratkaisuissa opiskelevien määrään
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Katja Pussinen

ERITYISAVUSTUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA
LAADUN KEHITTÄMISEEN
Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2021.
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OKM, kokonaisbudjetti 1 072 500 €, josta omarahoitusosuus 214 500€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, esi- ja perusopetus
Tavoitteet: Varmistaa tuettu siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta ja
mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opiskelu lähikouluissansa, kehittää joustavia ja muuntuvia ratkaisuja erilaisten
oppijoiden tarpeisiin, varmistaa koulua käymättömien oppilaiden perusopetuksen suorittaminen yksilöllisten mallien avulla, luoda
toimivia malleja lastensuojelulaitosten oppilaiden opetukseen, kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen oppilaan oppimisen
varmistamiseksi.
Toimenpiteet: Joensuun kaupunki on neljän vuoden ajan ottanut myös vaikeavammaiset oppilaat omaan esi- ja perusopetukseen
(aiemmin he ohjautuivat varhaiskasvatuksesta Honkalampikeskuksen kouluun). Tätä jatketaan luomalla erilaisia tukirakenteita kouluihin.
Sosio-emotionaalisesti oireilevien oppilaiden keskitettyä kuntouttavaa opetusta hajautetaan oppilaiden lähikouluihin osana Joensuussa
aloittavaa Icehearts -toimintaa. Kuntouttavan sosio-emotionaalisesti oireilevien oppilaiden opetuksen jalkautumista päiväkotien
esiopetukseen jatketaan. Etsitään aktiivisesti vaihtoehtoisia malleja opetuksen järjestämiselle sairaalakoulussa. Hankkeessa tuetaan
vahvasti esiopetusryhmiä avustajien tuella ja haetaan mahdollisuuksia heidän siirtymiselleen lapsen mukana kouluun. Perusopetukseen
kehitetään erilaisia joustavia malleja tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen huomioiden myös kieli- ja kulttuuriryhmät. Koulua
käymättömille oppilaille rakennetaan vastuuopettajamallia, jonka avulla heidät saataisiin kiinnittymään takaisin kouluun.
Vuoden 2020 tuloksia: Hanke on pääosin jatkohanke edellisen vuoden hankkeelle, ja tavoitteet ja toimenpiteet on saavutettu
suunnitellusti. Koulua käymättömien oppilaiden opetuksella on saatu lupaavia tuloksia aikaan.
Mittarit: Lähikoulussa opiskelevien oppilaiden määrä suhteessa keskitetyissä ratkaisuissa opiskelevien määrään ja kouluakäymättömyys
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Katja Pussinen

VALTION ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEEN SEKÄ SIIHEN
LIITTYVIIN KOKEILUIHIN
Toteutusaika: 11.12.2018-31.12.2020.
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OPH, kokonaisbudjetti 246 598 €, josta omarahoitusosuus 18 598€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut
Tavoitteet: Lasten ja perheiden tarpeet ovat muuttuneet ja myös kouluihin tarvitaan uudenlaisella työnkuvalla
työskenteleviä ihmisiä, jotta näihin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. Lapsen ja perheen palveluiden yhteensovittaminen
vastuutyöntekijöiden ja vaikuttaviksi havaittujen työmuotojen kautta.
Toimenpiteet: Lapset puheeksi –keskustelut ja hyvinvointiohjaajien työ (tavoitteena on, että hyvinvointiohjaaja
työskentelee vain yhdellä koululla, jolloin hän on aina oppilaiden tavoitettavissa).
Vuoden 2020 tuloksia: Hyvinvointiohjaajan työn kokee tarpeelliseksi ja oppilasta auttavaksi 86% oppilaista (n=669).
Opettajien ja opiskeluhuollonpalveluiden henkilöstön (n=122) mielestä 94% vastaajista oli huomannut hyvinvointiohjaajan
työllä olleen positiivisia vaikutuksia tietyn oppilaan tai oppilaiden hyvinvointiin. Hyvinvointiohjaajan tärkeimpinä tehtävinä
nähtiin nopea tavoitettavuus ja mahdollisuus reagoida nopeasti, lasten ja nuorten kiireetön kohtaaminen sekä yksinäisten
lasten ja nuorten huomioiminen. Lapset puheeksi –menetelmä on käytössä kahdeksassa joensuulaisessa peruskoulussa.
Mittarit: Kouluterveyskyselyn yksinäiseksi itsensä kokevien määrä sekä hyvinvointisuunnitelmassa määritellyt mittarit.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Katja Pussinen

LUKIOUUDISTUKSEN TOIMEENPANO JOENSUUSSA
Toteutusaika: 12.4.2019-30.6.2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Opetushallitus 183 000 €, josta kaupungin osuus on 18 300 € (10%)
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Koulutuspalvelut, Joensuun Mediakeskus yhteistyössä kaupungin lukioiden kanssa
Tavoitteet: Pedagogiikan, toimintakulttuurin, oppimisen arvioinnin sekä verkko-opetuksen kehittäminen Joensuun lukioissa elokuussa
2021 käyttöönotettavan opetussuunnitelman vaatimusten suuntaisesti. Tavoitteena myös laatia Joensuun lukioiden ensimmäinen
yhteinen opetussuunnitelma.
Toimenpiteet: Yhteinen opetussuunnitelmatyöskentely käynnistyi LOPS-aiheisella VESO-koulutuspäivällä tammikuussa 2020. Kevään 2020
aikana on tuettu opettajien oppiainekohtaista ja oppiaineiden välistä LOPS-työtä sekä verkko-opetuksen toteuttamista. Syksyllä 2020
koordinoidaan ja kirjoitetaan lukioiden opetussuunnitelmaluonnokset valmiiksi tarkistusta, tutustumista, kommentointia ja hyväksyntää
varten. Keväällä 2021 opettajia tuetaan vielä LOPS2021 käyttöönotossa mm. tarjoamalla arviointikoulutusta.
Vuoden 2020 tuloksia: Lukioiden opetussuunnitelmaluonnokset valmistuvat. Lukioiden henkilökunta sekä opiskelijat huoltajineen
pääsevät tutustumaan uuteen opetussuunnitelmaan ja antamaan siitä kommenttinsa. Opettajilla on ymmärrys
opetussuunnitelmauudistuksen mukanaan tuomista keskeisistä muutoksista ja muutosten vaatimista pedagogisista ja toimintakulttuuriin
liittyvistä toimenpiteistä.
Mittarit: Opettajakysely hankkeen kannalta keskeisten opetussuunnitelmaan liittyvien pedagogisten ratkaisujen käytöstä lukioarjessa
(vertailu hankeen alkukyselyyn) sekä sidosryhmäkyselyn vastaukset ja kommentit opetussuunnitelmaluonnoksesta tulossa loppuvuodesta
2020.
Yhteyshenkilöt: Merja Metsola ja Niina Holopainen, Joensuun mediakeskus
Verkkosivut: Lukiouudistuksen toimeenpano Joensuussa

LUKIOIDEN TUTORTOIMINTAA TUKEVAT HANKKEET
Pohjois-Karjalan lukioiden tutorverkosto
Toteutusaika: 18.1.2019-30.6.2021, Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OPH 64 500 €, josta kuntien osuus on 3 225€
(5%). Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun mediakeskus, koulutuspalvelut. Pohjois-Karjalan lukiot.
Tavoitteet: Tutoropettajatoiminnan ja koulutuksen käynnistyminen 15 hankelukiossa.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Joensuun Mediakeskus; Miikka Metsola, https://peda.net/joensuu/jm
Tutoropettajatoiminnan vakiinnuttaminen alueellisesti Joensuun seudulla
Toteutusaika: 1.7.2019-31.7.2021, Koulutuspalvelut, Joensuun Mediakeskus. Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OPH 254
000€, josta kaupungin osuus 12 700€ (5%). Toteuttaja : Koulutuspalvelut, Joensuun Mediakeskus
Tavoitteet: Organisoida Joensuun seudun tutoropettajatoimintaa, levittää hyviä malleja kouluille ja järjestää koulutusta
tutoropettajille.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut: Jaana Vauhkonen, Tuomo Parkki https://peda.net/joensuu/jm/tl
Joensuun tutoropettajien toiminta ja Joensuun seudun tutoropettajaverkoston kehittäminen
Toteutusaika: 12.12.2019-31.7.2021. Rahoitus: OPH 80 340€, josta kaupungin osuus 16 068€
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Koulutuspalvelut, Joensuun Mediakeskus
Tavoitteet: Organisoida Joensuun seudun tutoropettajatoimintaa, levittää hyviä malleja kouluille ja järjestää koulutusta
tutoropettajille.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut: Jaana Vauhkonen, Tuomo Parkki https://peda.net/joensuu/jm/tl

MAHDOLLISUUKSIEN MATKALAUKUT
Toteutusaika: 1.9.2017-31.12.2020.
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Kokonaisbudjetti 165 000, josta OKM 150 000€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Koulutuspalvelut yhteistyössä monikulttuurisen teatteriyhdistys RanKidsin sekä hyvon muiden toimijoiden kanssa.
Tavoitteet: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kehitetään
kotoutumista tukevaa toimintaa ja materiaaleja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja muiden yhteisöjen käyttöön.
Toimenpiteet: S2-opetuksen kehittäminen päiväkodeissa ja monikielinen ohjaaja nuorisotyössä 2017-2018, tehostettu pedagoginen kieli- ja kulttuuriryhmien
opetuksen ohjaus kouluissa 2018-2020, Meida Veil- musikaaliprojekti Karhunmäessä 2018-2019, kerho- ja perhekoulutoiminta koko kaupungissa 2017-2020,
erilaiset työpajat ja esitykset, Tervetuloa Joensuuhun -tapahtuma maahanmuuttajaperheille syksyllä 2019, digitaalisten materiaalien valmistaminen ja
koulutukset. Edu.fi-sivuilla oma sivusto-osuus: Kulttuurinen moninaisuus ja yhteisöllisyys.
Vuoden 2020 tuloksia: Maahanmuuttajaoppilaille tehtyjä omia oppimateriaaleja, opetusmateriaalipaketteja, erilaisia ohjeistus- ja opetusvideoita sekä
videotarinoita maahanmuuttajista. Toteutettu perhekoulun yhteisöllisyysprojekteja ja kesätoimintaa, aikuisten IT- kursseja, vanhempainiltoja, pedagogista
ohjausta kouluissa ja eri yhteisöissä sekä monikielisen teatteriesityksen valmistamista. Nuorten ja perheiden toimintaan saatu mukaan perheitä, jotka eivät
ole aiemmin olleet missään toiminnassa mukana. Perheiden hyvinvointi ja osallisuus parantunut merkittävästi perhekoulutoimintaan osallistumisen myötä
keväällä 2020 toteutetun kyselyn perusteella. Eri henkilöstöryhmien osaamista kehitetty ja verkostojen yhteistyötä lisätty. Poikkeusolojen aikana toteutettu
videoperhekoulua ja tuotettu runsaasti digitaalisia materiaaleja. Perheiden digitaaliset valmiudet kehittyneet koulutuksien myötä.
Mittarit: Perhekoulu- ja kerhotoimintaan osallistunut vuosittain satoja perheitä ja lapsia. YouTube -kanavien katsotuimpia videoita katsottu tuhansia kertoja,
kyselyjä toiminnasta ja koulutuksista paljon. Perhekoulutoimintaa mallinnettiin mm. Kuopioon ja osallistujien kokemuksista kerättiin tietoa molemmissa
kaupungeissa. Toimintaan osallistuneiden kokemuksista kerätty erilaisten kyselyiden perusteella arvioita ja haastatteluista koottu myös digitaalista aineistoa.
Valmistetuista materiaaleista saatu koekäytön ja käytön perusteella hyvää palautetta.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut: Maria Pikkarainen, koulutuspalvelut. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjPq9nXEJsTKilzoOQCDiXA, blogi:
http://mahdollisuuksienmatkalaukut.blogspot.com/

LUKEMISEN IHMEELLINEN POLKU
Toteutusaika: 1.6.2020 – 31.12.2022
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OKM 82 000e , omarahoitus 10% (9 125 €)
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Koulutuspalvelut yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Hankkeessa
tehdään yhteistyötä Kontiolahden vastaavan hankkeen kanssa.
Tavoitteet: Innostaa lapsia lukemaan ja tutustumaan kirjallisuuteen, kehittää varhaiskasvatuksen ja
alkuopetuksen kielellistä toimintaa, tehdä kirjallisuus näkyväksi lasten arjessa, rakentaa suvaitsevaista ja
monikulttuurista oppimisympäristöä, tukea henkilöstön pedagogista osaamista yhteisöllisen lukemisen
menetelmillä (Ytimessä-hankkeen tulokset: määrä – sopivuus – mielekkyys)
Vuoden 2020 tuloksia: Syksy käytetty hankkeen suunnitteluun ja tiedottamiseen.
Mittarit: Tietoa kerätään jatkuvan palauteen keinoin sekä formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin
yhteydessä alkuopetuksessa. LukiMat-testit esikoulussa ja 2. vuosiluokalla antavat tietoa lukutaidosta.
Henkilökunnalle tehdään tilannekartoituksen yhteydessä lyhyt kysely sekä hankkeen lopussa vaikuttavuuden
arviointia mittaava kysely.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Leena Muona, Pirkko Ahola

YOUTH CARD – EVIDENCE-BASED TOOL FOR IMPROVING YOUTH WORK AND ACTIVATING
YOUTH
Toteutusaika: 3.6.2019 – 2.6.2022 (saatu 6 kk:n jatko korona-pandemiasta johtuen)
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Erasmus + / OPH 213 190€, ei omarahoitusosuutta
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun kaupunki / Nuorisopalvelut, Innoventum OY, JKPeV (Saksa), Lousadan kunta (Portugali),
Medjimuren maakunta (Kroatia), Aklub (Tsekki)
Tavoitteet: Nuorelle mahdollisuus tulostaa oma aktiivisuus-CV -> Harrastusten tunnustaminen eli ns. "Harrastusten kirja”, nuorisoohjaajien työn helpottaminen, tiedotuksen tehostaminen, tarvittavan tilastotiedon saaminen kaupungille tehtävää raportointia sekä
kansallista raportointia varten, tiedolla johtamisen työkalu. Tavoitteena on tehdä natiivi mobiilisovellus. Järjestelmän tarkoituksena on
myös jatkokehittelyn myötä helpottaa nuorisojärjestöjen avustusten hakemista.
Toimenpiteet: Osaamisen jakaminen eri toimintaympäristöjen kesken, jo olemassa olevan kehittäminen toimivammaksi, henkilöstön
lisäkoulutus, eri tietojärjestelmien toimivien rajapintojen löytäminen, järjestöyhteistyön kehittäminen
Vuoden 2020 tuloksia: Nuorisokortti on otettu käyttöön kattavasti Joensuun nuorisotiloilla. Järjestelmää on kehitetty toimivammaksi mm.
saatavan tilastotiedon tuottamiseksi.
Mittarit: Jokaisella nuorisotilan asiakkaalla on oma nuorisokortti, K789-kortti on kaikilla perusopetuksen 7-9 -luokkalaisella
Yhteyshenkilö ja verkkosivut
JP Mattila / Joensuun kaupunki, Nuorisopalvelut
https://www.youthcard.eu ja www.nuortenjoensuu.fi

YHTEINEN RANTAKYLÄ
Toteutusaika: 1.4.2019 – 31.3.2022
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: AVI 2 x 29.000,00 € (omarahoitus 10 %)
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun kaupunki / Nuorisopalvelut; kumppaneina Pataluodon koulu, Rantakylän
normaalikoulu, Lähiötalo, Joensuun Setlementti, kirjasto, Rantakylän seurakunta ja koulutuspalvelut
Tavoitteet: Hyvinvoiva Rantakylän alue, jossa nuorilla on mahdollisuus olla aktiivisia toimijoita ja yhteisön jäseniä:
1) Nuorten vaikuttamismahdollisuudet osallistua ovat monipuoliset Rantakylässä. Nuoret ovat osa aktiivista yhteisöä ja heitä
tuetaan vaikuttamaan alueen kehittämiseen, 2) Nuorisotyöllä on vahva jalansija koulussa, 3) Tiivis yhteistyö alueen toimijoiden ja
asukkaiden välillä tukee nuorten hyvinvointia. Asuin alueella on yhteisöllinen henki
Toimenpiteet: Ensimmäisen hankevuoden aikana on etsitty ja kokeiltu erilaisia tapoja olla osana yhteisöä (tukioppilastoiminta,
oppilaskunnan hallitustyöskentely, välituntien aktivointi. Lisäksi ollaan tiiviisti mukana 7.-luokkalaisten ryhmäytyksissä. 2.
hankevuoden tavoitteena nuorten osallisuuden kehittäminen, kouluilmapiirin parantaminen oppituntikokonaisuuksien avulla sekä
koulupäivän yhteyteen sijoittuvan harrastustoiminnan kehittäminen. 3. hankevuoden tavoitteena on yhteisöohjaajan
toimenkuvan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kaupungin palvelutarjontaa.
Vuoden 2020 tuloksia: Koronan vuoksi on kehitelty uusia menetelmiä ja välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Mittarit: 1) Nuorten osallisuus lisääntyy, 2) Koulunuorisotyölle muotoutuu sopiva toimintatapa, 3) Alueen aikuisten kesken lasten
ja nuorten hyvinvointia tukevat yhteiset toimintatavat sekä on löydetty yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintatapoja eri
kulttuuritaustoista tulevien nuorten välille
Yhteyshenkilö ja verkkosivut: Jouni Erola / Joensuun kaupunki, Nuorisopalvelut

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Toteutusaika: Haku vuosittain 1.1.2017 Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: AVI rahoitus 145 417€ (2020)
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun nuorisopalvelut
Tavoitteet: - Vakiinnuttaa etsivä nuorisotyö osaksi +16 -vuotiaiden nuorten palveluverkostoa. - Perustaa neljä uutta etsivän
nuorisotyön tointa vuoden 2018 alusta. - Parantaa kohderyhmän tavoitettavuutta erilaisilla info-tapahtumilla - Selkeyttää
palveluverkoston rooleja ja tiivistää yhteistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. - Kehittää uusia pienryhmämalleja,
harrastepankkia ja jalkautuvaa toimintaa.
Toimenpiteet: Etsivä nuorisotyö ohjaa, tukee ja jalkautuu nuorten kanssa tarvittaviin palveluihin. Näitä palveluja ovat mm.
sosiaali- ja terveyspalvelut, opiskeluun liittyvät palvelut, Te-palvelut, työllisyyspalvelut, asuminen, nuorisopalvelut,
harrastustoiminta, työpajatoiminta, nuottavalmennus ym. Työpari- ja ryhmätyöskentelyä moniammatillisissa tapaamisissa
kehitetään edelleen. Pienryhmätoiminta on keino tarjota niin arjenhallinnan taitoja kuin työnhaun keinoja. Erilaisten ryhmien
toiminnasta on jo kerätty hyviä kokemuksia ja uusien toimintamallien kehittämistä jatketaan.
Vuoden 2020 tuloksia: Toimintavuoden aikana omana haasteena oli etätyöskentelyn tuomat menetelmät. Nuoria on tavattu
verkon kautta ja kehitetty digitaalisia kohtaamisen mahdollisuuksia. Kevätkaudella merkittävä osa työstä tapahtui jalkautumisen
kautta eri alueille kaupunkia. Syksyllä asiakastapaamiset on järjestetty suhteellisen normaalisti. Yksilö asiakkaita on ollut lokakuun
loppuun mennessä 521.
Mittarit: Kohdatut nuoret
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Jouni Erola, nuorisopäällikkö, www.nuortenjoensuu.fi

URHEILUAKATEMIAN KOORDINAATIO JA ASIANTUNTIJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
Toteutusaika: 1.4.2020-28.2.2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: 85 000€ OPH, ei omarahoitusosuutta
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun kaupunki, liikuntapalvelut/urheiluakatemia, Pokali ry, OK, yhteistyöseurat ja
–oppilaitokset sekä lajiliitot
Tavoitteet ja toimenpiteet:
1) Osallistuva asiantuntijatyö: Mahdollistetaan eri alojen asiantuntijoita osallistumaan urheilijoiden ja lajien
valmennusprosesseihin.
2 ) Yläkouluyhteistyö: Luodaan malli paikalliselle liikunta-/urheiluyläkoulutoiminnalle.
3) Verkostotyö: Sitoutetaan laajentuneen verkoston toimijoita yhteisiin tavoitteisiin, päivitetään johtamismallia ja
työryhmäkäytäntöjä sekä selkiytetään paikallista urheilijan polun kokonaisuutta.
4) Kehitetään edelleen urheilijan kaksoisuran käytäntöjä. Luodaan yhtenäinen jatkumo urheilijan urataitojen kehittymiselle
yläkoulusta korkea-asteelle.
Vuoden 2020 tuloksia:
Osallistuvan asiantuntijatyön koordinaatiota vahvistettu ja luotu malli sen eri lajien valmennukseen sisällyttämiselle.
Ominaisuusvalmennusta toteutetaan kahdessa yläkoulussa (Lyseon peruskoulu ja Pataluodon koulu) ja
urheiluyläkouluhakemuksen valmistelu on aloitettu. Työstetty vuoden 2020-24 kattavaa akatemian menestyssuunnitelmaa
monipuolisesti ei kohderyhmiä osallistamalla. Kasva urheilijaksi ja Kehity huippu-urheilijaksi -oppisisällöt otettu osaksi yläkoulujen
ja urheilulukion toimintaa. Urheilijoiden cv-pajoja järjestetty korkeakoulujen lisäksi myös toisen asteen opiskelijoille.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut: akatemiatoiminnan kehittäjä Tarmo Koivuranta, www.joensuu.fi/urheiluakatemia

POHJOIS-KARJALAN LASTENKULTTURIVERKOSTO
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2020
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: OKM: Kokonaisbudjetti 138 000 €, josta omarahoitus 41 630€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun lastenkulttuurikeskus (kulttuuripalvelut) , yhteistyössä Juuan, Kiteen, Kontiolahden,
Liperin, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat
Tavoitteet: Tasa-arvoisen, laadukkaan ja ammattimaisen kulttuuritarjonnan varmistaminen kaikille perusopetuksessa ja
varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille ja nuorille. Kulttuurikasvatuksen ja lastenkulttuurin edistäminen Joensuussa ja
maakunnassa.
Toimenpiteet: Kulttuurin virta – kulttuurikasvatusohjelman toteutus kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä Pohjois-Karjalan
lastenkulttuuriverkoston alueella (9 kuntaa). Tapahtumat, esitykset ja työpajat kouluilla, päiväkodeissa ja kulttuuritiloissa.
Yhteistyö taide- ja kulttuurilaitosten kanssa. Maakunnallisen lastenkulttuuriverkoston yhteistyö, tapaamiset ja toiminta
lastenkulttuurin edistämiseksi.
Vuoden 2020 tuloksia: Lastenkulttuuriverkoston toteutti työpajoja ja esityksiä kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.
Kulttuurin virta kulttuurikasvatusohjelma toteutettiin jäsenkuntien alueella. Kulttuurikasvatussisältöjä muokattiin lisäämällä
ulkona tapahtuvia aktiviteetteja sekä luomalla uusia verkkosisältöjä yhteistyössä taidelaitosten ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa.
Mittarit: Avustuksen raportointi OKM:lle, tapahtumien ja osallistujien määrä.
Yhteyshenkilö: Suunnittelija Pirkko Ahola/ Joensuun kaupunki, Kulttuuripalvelut

CULTURE OPEN
Toteutus: 18.10.2018–31.12.2020. Rahoitusohjelma: EU Karelia CBC, Kokonaisbudjetti 438 952€, josta Joensuun kulttuuripalveluiden osuus 223 153€ ja
omarahoitus 23 494€ (10,5%)
Toteuttaja: Petroskoin valtionyliopiston täydennyskoulutuksen instituutti (pääkumppani), Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut, Petroskoin kulttuuritalo,
Petroskoin keskitetty kirjastotoimi, Karjalan tasavallan taidemuseo, Petroskoin lasten musiikki- ja kuorokoulu.
Tavoitteet: Kohderyhmiä vammaiset ja maahanmuuttajat, tavoitteena on ollut lisätä kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä osallistaa kohderyhmät
kulttuurin tekemiseen Joensuussa ja Petroskoissa.
Toimenpiteet: Saavutettavuuskartoitukset paikallisista kulttuurikohteista, kulttuuripalveluiden kattavuuskysely ja esteettömyyden lisääminen
(saavutettavuuskonsultointi ja –ohjeistukset, saavutettavuuslaitteisto), taiteilijavaihdot Joensuun ja Petroskoin välillä, vammaisesiintyjien osallistavat ryhmät,
monikulttuuriset tarinapajat kirjastolla, verkkopohjainen koulutuskurssi kulttuurialasta kiinnostuneille maahanmuuttajille, maahanmuuttajien
valokuvanäyttely ja työpajat.
Vuoden 2020 tuloksia: yhteistyö JoMonin valokuvakerhon kanssa, monikulttuuriset tarinapajat kirjastolla, taiteilijavaihdot Joensuun ja Petroskoin välillä,
saavutettavan viestinnän sähköiset julkaisut (Näin teet verkkoviestinnästäsi saavutettavaa, Näin teet tekstistäsi selkeää, How to Use Alternative Text on Social
Media), nuorten kehitysvammaisten osallistava Culture Open Able Art –ryhmä, induktiosilmukan asentaminen Carelicumin asiakaspalvelupisteelle ja
selkokielinen yleisesite Joensuun museoille, konservatorion uuden rakennuksen esteettömyysarviointi, EU:n vammaiskorttikohdestatuksen hakeminen,
Becoming A Cultural Professional in Finland –työpaja maahanmuuttajille.
Mittarit: 45 maahanmuuttajataustaista valokuvaajaa osallistettu kulttuurin tekemiseen, 2 valokuvanäyttelyä, 5 valokuva-aiheista työpajaa, 1 valokuvauksen
masterclass, 1 valokuvausmatka Kolille, 17 monikulttuurista tarinapajaa kahden maahanmuuttajan vetäminä, 2 taiteilijavaihtoa, 3 saavutettavan viestinnän
verkkojulkaisua, 14 nuorta kehitysvammaista osallistettu kulttuurin tekemiseen ryhmänä, 2 saavutettavuustoimenpidettä (induktiosilmukka ja selkokielinen
yleisesite museoille), 1 esteettömyysarviointi (konservatorion uudet tilat), 1 esteettömyyskartoitus (Enon kirjasto), 3 uutta kohdetta EU:n
vammaiskorttikohteeksi (kaupunginorkesteri, Pohjois-Karjalan museo, Taidemuseo).
Näkyvyys: hanke valittu TESIM-hankeinstrumentin esimerkkihankkeeksi EU-julkaisua varten, hankkeen esittely TESIM-webinaarissa, osallistuminen
digitukiviikolle, rahoittaja pyytänyt hanketta hakemaan Arctic Awards –tunnustusta.
Lisätiedot:
Henna Karhapää/ Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut, https://www.joensuu.fi/hankkeet

NÄKYY JA KUULUU
Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Kokonaisbudjetti 56 250 €, josta rahoittajan osuus 45 000€ ja omarahoitusosuus 11
250€. Rahoittaja Itä-Suomen AVI
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seutukirjasto yhteistyössä muiden Vaara-kirjastojen kanssa
Tavoitteet: Lukemisen edistämisen työmenetelmien ja digitaalisen toimintakulttuurin kehittäminen. Hankkeella vaikutetaan
kansalaisten digitaalisen osallisuuden kehittymiseen. Uudenlaisilla työmenetelmillä ja digitaalisuudella tavoitellaan mm. poikien ja
miesten lukemisharrastukseen vaikuttamista. Hankkeen tarkoituksena on myös saada kirjastot ja lukeminen läsnäolevaksi yhä
helpommin koulutunneille, vanhempainiltoihin, neuvoloihin ja muihin yhteistyötilanteisiin, joihin henkilökuntaa ei ole aina
mahdollista resursoida tai yhteistyökumppani kokee yhteistyötilanteet liian aikaa vieviksi.
Toimenpiteet: Hankkeessa kokeillaan ainakin seuraavia toimintoja, joista toimivimmat vakiinnutetaan käyttöön jatkossa: kirjaston
podcast henkilökunnan toimittamana, aineistovinkkivideot henkilökunnan toimittamana, videoituja tietoiskuja neuvoloiden ja
vanhempainiltojen käyttöön sekä päättäjille, etäkirjavinkkaus asiakkaille ja henkilökunnalle, lukemisen edistämisen videot
paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeen ensimmäiset kokeilut etätapahtumien, striimattujen oppituntien ja videovinkkausten suhteen
on tehty syksyn 2020 aikana. Henkilökunnan kouluttaminen ko.työmenetelmiin on käynnissä ja erilaisia kanavia etälähetysten ja
videomateriaalin välittämiseen kokeillaan.
Mittarit: Hankkeen lopuksi tehdään asiakas- ja sidosryhmäkysely, jonka pohjalta linjataan digitaalisten työmenetelmien käytöstä
jatkossa.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Suvi Pirnes-Toivanen / Joensuun seutukirjasto

VAAROJEN LAPSET LUKEMAAN
Toteutusaika: 1.5.2019-31.12.2020
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Kokonaisbudjetti 68 750 €, josta rahoittajan osuus 55 000€ ja omarahoitusosuus 13
750€. Rahoittaja Itä-Suomen AVI
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seutukirjasto yhteistyössä muiden Vaara-kirjastojen kanssa
Tavoitteet: Luodaan Vaara-kirjastoille alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden palvelumalli, kehitetään teemaan liittyvää
osaamista sekä kirjastohenkilökunnan että kohderyhmän kanssa työskentelevien kesken. Samalla rakennetaan maakunnallinen ja
paikallinen yhteistyöverkosto.
Toimenpiteet: Palvelumalli luodaan kirjastoissa järjestettävien toimintakokeilujen avulla. Toimintakokeilut tehdään alle
kouluikäisten, varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden parissa. Osaamisen kehittämiseen järjestetään koulutusta kirjaston ja
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Yhteistyöverkostoa rakennetaan maakunnallisesti kartoittamalla mahdollisia kumppaneita ja
palvelutoiveita, tapaamisia järjestämällä ja yksittäisten kirjastojen yhteistyöverkostojen rakentumista tukemalla.
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeen toimintakokeilut ja koulutukset on pääsääntöisesti pidetty ja hankkeen vaikutuksen piirissä ovat
olleet kaikki Vaara-kirjastot, kokeiluihin osallistuneita asiakkaita ja varhaiskasvatusten henkilökuntaa. Yhteistyöverkostoja on
syntynyt ja entisiä vahvistettu niin, että yksittäisille kirjastoille on löytynyt luontevia kanavia alle kouluikäisten lasten
lukemiskulttuurin vahvistamiseksi.
Mittarit: Palvelumalli valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Toimintakokeiluista saatu asiakaspalaute ohjaa palvelumallin
muotoilua. Henkilöstön osaamistason nousu ja toimenpiteiden vaikuttavuus sidosryhmien näkökulmasta todennetaan kyselyillä.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Suvi Pirnes-Toivanen / Joensuun seutukirjasto

KIRJASTOJEN ALUEELLINEN DIGIHANKE
Toteutusaika: 1.6.2019-31.12.2020
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Kokonaisbudjetti 86 400 €, josta rahoittajan osuus 100% (hankkeella ei ole
omavastuuosuutta). Rahoittaja OKM
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seutukirjasto alueellisen kehittämistehtävän kirjastona tuottaa hankkeen
sisällön Pohjois-Karjalan kirjastoille
Tavoitteet: OKM on myöntänyt kaikille AKE-kirjastoille kertaluontoisen avustuksen alueelliseen digitaitojen
kehittämistoimintaan. Avustuksella on tarkoitus nostaa alueen kirjastojen työntekijöiden osaamistaso digitaalisissa
taidoissa Yleisten kirjastojen neuvoston suosittamalle tasolle.
Toimenpiteet: Avustuksella järjestetään digitaitojen kehittävää koulutusta, jokaiseen alueen kirjastoon lähiopetusta sekä
osaamistason varmistamiseksi digidiplomi-koulutuspaketti. Lisäksi tuetaan kirjastoja asiakkaille suunnatun digiopastuksen
kehittämisessä ja yhteistyöverkostojen luomisessa digiopastukseen.
Vuoden 2020 tuloksia: Hanke on järjestänyt koulutuksia ja useita lähiopetuskiertueita alueella. Digidiplomin suorittaminen
on otettu koko henkilöstön ohjelmaan kaikissa kirjastoissa ja suurin osa suorituksista valmistuu tämän vuoden aikana. Osa
lähiopetuksista siirrettiin etänä toteutettaviksi pandemiatilanteen vuoksi. Yhteistyöverkostoja on vahvistettu.
Mittarit: Henkilöstön osaamistason nousu vähintään YKN:n suosittamalle tasolle varmistetaan digidiplomin suorittamisen
avulla.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Suvi Pirnes-Toivanen / Joensuun seutukirjasto

KYNNYKSETÖN KIRJASTO
Toteutusaika: 1.5.2019-31.5.2020
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Kokonaisbudjetti 53 750 €, josta rahoittajan osuus 43 000 € ja
omarahoitusosuus 10 750 €. Rahoittaja Itä-Suomen AVI:
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seutukirjasto, yhteistyökumppaneina järjestöjä
Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään Joensuun seutukirjaston palvelujen saavutettavuutta järjestön kanssa. Koulutetaan
saavutettavuuden vastuuhenkilöitä, joille siirtyy saavutettavuusosaamista käytettäväksi organisaatiossa myöhemminkin.
Hankkeen päätyttyä kirjastolla on myös kattava verkosto alueellisia saavutettavuutta edistäviä toimijoita ja kumppaneita.
Toimenpiteet: Saavutettavuutta tarkastellaan ja parannetaan järjestöjen osaamisen avulla mm. viestinnän, tilojen ja
asiakaskohtaamisen näkökulmista. Vastuuhenkilöt koulutetaan kisällimäisellä työtavalla.
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeessa on koulutettu kolme seutukirjaston työntekijää saavutettavuusasiantuntijoiksi ja
parannettu kahden pilottikirjaston saavutettavuutta tilojen esteettömyyden ja selkeän viestinnän sekä
asiakaskohtaamisten alueilla. Koko seutukirjaston viestintään on tehty saavutettavuutta parantavia muutoksia. Koko
henkilökunta on saanut koulutusta saavutettavasta asiakaskohtaamisesta.
Mittarit: Kokemusasiantuntijoilta ja järjestöiltä saatuja kehittämisideoita on viety käytäntöön.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Suvi Pirnes-Toivanen / Joensuun seutukirjasto

LUKUTAITO KUULUU KAIKILLE
Toteutusaika: 7.10.2020-31.12.2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Kokonaisbudjetti 119 900 €, josta rahoittajan osuus 113 905 € ja omarahoitusosuus 5
995 €. Rahoittaja OPH.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seutukirjasto, yhteistyökumppaneina kaikki Itä-Suomen kirjastot, Pohjois-Karjalan
lastenkulttuuriverkosto, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Joensuun kaupungin koulutuspalvelut. Kirjastojen kautta osa
vaikutusalueen kuntien koulutuspalveluista tulee yhteistyökumppaniksi myöhemmin.
Tavoitteet: Kehitetään kuntien eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja rakennetaan pysyviä käytänteitä, joiden avulla kasvatetaan
lasten ja nuorten lukuintoa sekä parannetaan lukutaitoa. Kasvatetaan eri aloilla työskentelevien kuntalaisten tietoutta lukutaidon
merkityksestä ja annetaan heille konkreettisia välineitä lukutaidon kehittämiseen omalla erityisalallaan. Parannetaan tapahtumien
saavutettavuutta ja kasvatetaan lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Houkutellaan lukemisen pariin uusia käyttäjäryhmiä ja
osallistetaan alueen nuoria.
Toimenpiteet: Lukemisen teemaviikkoihin kytkeytyviä tapahtumia tehdään yhteistyökumppaniverkostojen kanssa ja osallistaen
paikallisia nuoria Luodaan pelillinen lukudiplomisovellus.
Vuoden 2020 tuloksia: Hanke on alkanut lokakuussa 2020 , ensimmäisenä toimenpiteenään lukudiplomisovelluksen
kehittäminen.
Mittarit: Lukudiplomisovellus otetaan käyttöön. Hankkeessa mukana oleville tehdään kysely hankkeen vaikutuksista.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Suvi Pirnes-Toivanen / Joensuun seutukirjasto

MUSEUMS IN FOCUS: KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINALAISILLE
MATKAILIJOLLE
Toteutusaika: 01.01.2020 - 31.12. 2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: 161 278€, rahoittaja EU KareliaCBC –ohjelma, sis. omarahoitusosuus 16 128€
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Karjalan tasavallan taidemuseo (pääpartneri/Venäjä), Joensuun museot (partneri/Suomi)
Tavoitteet: Pääkohderyhminä ovat alueellisten museotoimijoiden edustajat, joille hanke tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa kykyjä ja tietoa
kiinalaismatkailusta ja matkailupalveluiden kehittämisestä; sekä alueellisten ja kansallisten matkailutoimijoiden edustajat, joille hanke
tarjoaa uusia kulttuurimatkailun tuotteistettuja palveluita, joita tarjota kiinalaisille matkailijoille.
Toimenpiteet: Henkilökunnan ja museoiden valmiuksien kasvattaminen ja koulutus eri museotoimijoiden ja asiantuntijoiden avuilla
seminaari- ja matkustusohjelmassa. Joensuun museoihin kehitetään museomatkailun palvelukokonaisuus: äänioppaat, matkailuesite,
uudistetut kyltit, opasteet ja infotaulu (suomi, englanti, venäjä, kiina). Museomatkailun markkinointipaketti, joilla vahvistetaan
kohderyhmien tietoutta museoiden palveluista mainosten, markkinointivideon ja promotionaalisten tapahtumien avulla.
Vuoden 2020 tuloksia: Museoiden äänioppaat ja esite on käsikirjoitettu. Äänioppaiden äänitys on tehty vuoden loppuun mennessä.
Hanke on ollut yhteistyössä muiden Joensuun ja maakunnan eri kulttuurimatkailun aihepiireihin liittyvien hankkeiden ja toteuttajien
kanssa.
Mittarit: Koulutetun henkilöstön määrä: 3. Museomatkailupalveluita kehitetty: 1. Alueellisten ja verkostokontaktien määrä: 16.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut: Sami Tanskanen / Joensuun kaupunki, museot Pauliina Kaasalainen / Joensuun kaupunki, museot,
https://kareliacbc.fi/fi/projects/museums-focus-kulttuuripalveluiden-kehittaminen-kiinalaisille-turisteille-ka9021#home

INTERACTIVE HISTORY
Toteutus: 08.10.2018– 31.05. 2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Rahoitusohjelma: EU Karelia CBC, pääpartneri Creative Industries and Cultural Tourism Development
Fund (Petroskoi). Kokonaisbudjetti 766 486€, josta Joensuun museoiden osuus 123 245€. Kumppanit: Karjalan tasavallan kansallismuseo, Kurkijoen
paikallishistoriakeskus, Aunuksen Etelä-Karjalan kansallismuseo, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museosäätiö
Tavoitteet: Paikallisyhteisöjen osallistaminen (Utran asukasyhdistys, Utran koulu, Rantakylän normaalikoulun ym.) kulttuuriperinnön säilyttämiseen
ja edistämiseen sekä erityisesti lasten ja nuorten huomion ja kiinnostuksen kiinnittäminen paikalliseen historiaan ja kulttuuriin digitaalisten
museopalveluiden avulla. Joensuussa hankkeen toimenpiteet kohdistuivat Utran kaupunginosaan.
Toimenpiteet: Utra ennen ja nyt -mobiilioppaan luominen sekä Utra ennen ja nyt -näyttelyosuuden tuottaminen Pohjois-Karjalan museon Tarinoita
Pielisjoella -näyttelyyn 2020. Mobiilioppaaseen ja näyttelyosuuteen saatiin aineistoa paikallisilta toimijoilta ja toimijoita kuunnellen.
Koronapandemian vuoksi maaliskuussa 2020 kaikki suunnitellut loput yhteisölliset tapahtumat ja hankkeeseen liittyvät matkat jouduttiin perumaan
ja hankebudjettiin tehtiin muutos Utra ennen ja nyt –näyttelyosion tuottamisesta myös verkkoon 360-virtuaaliversiona loppuvuonna 2020.
Vuoden 2019-2020 tuloksia: Mobiliioppaat julkaistiin 18.6.2020 ja näyttely avattiin 19.8.2020. Vuoden 2019 aikana hankkeen puitteissa
järjestettiin tapahtumia, kuten 6.- luokkalaisille työpajapäivä sekä Pohjois-Karjalan maakuntapäivänä Wanhan ajan iltamat
Utran Projektikoordinaattori vieraili eri paikalisten toimijoiden, kuten Ehtoovirkku –hankkeen ikäihmisten toimintakerhossa, asukasyhdistyksen
tapahtumissa jne.
Mittarit: Hankkeen järjestämiin tapahtumiin osallistuneiden määrä (vuonna 2019 ja tammi-kesäkuussa 2020 2084 henkilöä + näyttelyvieraat.
Mobiilioppaan latauksien ( 28.10. 2020 yli 2000) määrä. Hankkeen sosiaalisen median facebook (361) ja instagram (315) seuraajat. Hankkeen
yleisötoiminta voitti vuoden 2020 valtakunnallisen Vuoden museopedagoginen teko –palkinnon.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut: Intendentti Iiris Heino / https://tarinasoitin.fi/utra / https://www.facebook.com/utraennenjanyt /
https://www.instagram.com/utraennenjanyt/?hl=fi

BIG MUSIC FOR SMALL CITIES
Toteutusaika: 1.2.2020-31.1.2022
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Karelia CBC-rahoitus (EU, Suomi ja Venäjä) 255 700€, omarahoitusosuus 10% 24 778€.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun kulttuuripalvelut yhdessä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa. Päähankekumppani on
Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien johtokunta yhdessä Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön ja Karjalan valtiollisen
filharmonian kanssa.
Tavoitteet ja toimenpiteet:
• Luoda pysyviä verkostoja rajat ylittävän yhteistyön edistämiseksi (mm. paneelikeskustelu, yhteistapaamiset).
• Kouluttaa kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisia hankkeen kehittämisapua hyödyntäen, mm. valotaide.
• Joensuun musiikkitalven kehittäminen, yhteiskonsertti, yhteinen tallenne, kantaesityksiä.
• Suunnitellaan yhteistä markkinointistrategiaa.
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeen aloitustapahtuma oli kaksipäiväinen paneelikeskustelu suomalaisten ja venäläisten moderaattoreiden ja
festivaaliedustajien välillä etäyhteydellä. Yhteistä harjoitus- ja konserttiperiodia joudutaan siirtämään siihen saakka, että matkustaminen
on turvallista. Joensuussa järjestetään marraskuun ja tammikuun aikana seminaareja, joiden tarkoitus on auttaa Pohjois-Karjalan
taidefestivaaleja verkostoitumaan keskenään ja luomaan kontakteja matkailu-, majoitus- ja ravintolapalveluiden suuntaan. Lisäksi tilattu
tilaussävellykset Cecilia Damströmilta, Pavel Karmanovilta, Ilya Kuznetsovilta ja Alexei Kurbatovilta ja toteutettu verkkokysely.
Mittarit: Paneelikeskusteluun kutsuttiin ja siihen osallistui 7 festivaaliedustajaa. Verkkokyselyyn vastasi 12 festivaaliedustajaa PohjoisKarjalasta.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Hankekoordinaattori Anna Maria Kupiainen
https://www.kareliacbc.fi/fi/projects/ka9031-suurta-musiikkia-pikkukaupungeissa
https://www.facebook.com/music4cities

HANKE: VAPAAN SIVISTYSTÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET 2020
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2020. Rahoitusohjelma: Opetushallitus, vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset.
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Opetushallitus. Saatu avustus 18 000 € Rahoitus on osa Joensuun seudun
kansalaisopiston perustoimintaa.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seudun kansalaisopisto
Tavoitteet: Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön
tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne
kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää. Kohderyhmänä: maahanmuuttajat,
työttömät, henkilöt joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta, henkilöt joilla on oppimisvaikeuksia, peruskoulun
päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), seniorit, eläkettä saavat henkilöt.
Toimenpiteet: Opintoseteliavustus kohdennetaan kurssikohtaisesti asiakassegmenteille huomioiden avustuksessa
mainittuja kohderyhmiä. Kurssimaksu on 5 € alempi normaalia kurssimaksua alempi näillä kursseilla.
Vuoden 2020 tuloksia: Opintoseteliavustusta kohdennettu vuoden 2020 aikana yhteensä 121 kurssille.
Mittarit: Opintosetelikursseille on osallistunut keväällä 2020 363 henkilöä ja syksyllä 2020 497 henkilöä. Yhteensä 860
henkilö on osallistunut kevään 2020 aikana opintoseteliavustuskurssille.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Joensuun seudun kansalaisopisto, Outi Krohns

HANKE: OPH KORONATUKI
Toteutusaika: Ylimääräinen avustus vapaan sivistystyön käyttötalouteen 18.3.-31.8.2020
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Opetushallitus. Saatu avustus 179 000 €.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seudun kansalaisopisto
Tavoitteet: Avustus on tarkoitettu koronavirustilanteesta johtuvien opiskelijamaksujen sekä maksullisen
palvelutoiminnan tulojen menetysten korvaamiseksi ajalta 18.3–31.8.2020. Avustuksen käyttöaika on
päätöksen saamisesta vuoden 2020 loppuun. Avustus tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten
kattamiseen. Korvattavaksi voivat tulla vain ne saamatta jäävät tulot, jotka ovat osoitettavissa ja joista on
vähennetty myös tilanteen vuoksi vähentyneet kustannukset.
Toimenpiteet: Avustukselle on avattu projektinumero 4932, josta käy ilmi avustuksen taloustiedot. Vuoden
2020 tuloksia: Kesällä 2020 saatu avustus kattaa osan tulomenetyksistä ja tarkoitus hakea toista ylimääräistä
avustusta vapaan sivistystyön käyttötalouden tukemiseksi marraskuun 2020 aikana.
Mittarit: Tuloslaskelman vertailutiedot 2019 / 2020, asiakasmäärien vertailutiedot 2019 ja 2020, palveluarvion
vertailutiedot 2019/2020.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Joensuun seudun kansalaisopisto, Outi Krohns

HANKE: OSAAVA TYÖNHAKIJA
Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Opetushallitus, Opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien
vahvistamiseen 2020, vapaa sivistystyö. Opetushallituksen myöntämä rahoitus 57 200 €. Omarahoitusosuus 0 %.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seudun kansalaisopisto yhteistyössä Joensuun kaupungin Luotsi-hanke ja
sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hankkeiden kanssa.
Tavoitteet: Työllisyyden edistäminen kouluttamalla ja tukemalla työttömien atk-perustaitoja. Kohderyhmä: alhaisen
koulutustason työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt.
Toimenpiteet: Hankkeelle avattu projektinumero 4931, josta käy selville taloustiedot. Luotsi- ja Tarmo-hankkeiden kanssa
tehdyn yhteistyön pohjalta asiakaskunnan kasaaminen ja kurssille ohjaaminen. Opetusta toteutetaan yhteensä 960
oppituntia, 8 eri ryhmää, ryhmän minimi 8 oppilasta, maksimi 14 oppilasta. Yhden ryhmän opetuksen kesto120 t.
Tavoiteltu oppilasmäärä 112 opiskelijaa. Koulutukset jaksottuvat aikavälille 1.8.2020-31.12.2021. Ryhmiä ohjaa
hankerahoituksen puitteissa palkattu tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettaja. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Joensuun
seudun kansalaisopisto.
Vuoden 2020 tuloksia: Syyslukukauden 2020 aikana viedään läpi 3 eri ryhmää.
Mittarit: Oppilaslukumäärä, kurssipalautteet, hankkeen talousseuranta.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Joensuun seudun kansalaisopisto Terho Kontkanen

HANKE: KAVERIA EI JÄTETÄ
Toteutusaika: 1.8.2020-31.06.2021
Rahoitus, rahoittaja ja omarahoitusosuus: Opetushallitus, valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen.
Myönnetty avustus 50 000€. Omarahoitusosuus 0 %.
Toteuttaja ja yhteistyökumppanit: Joensuun seudun kansalaisopisto
Tavoitteet: 1) hakeva toiminta: löytää ja innostaa opiskelemaan niitä henkilöitä, jotka eivät koskaan ole olleet opiston ryhmissä.
Räätälöityä koulutus mahdollisimman lähellä asiakkaan asuin piiriä.
2) Tuettu opetus: tukiopetus-muotoista opetusta oppilasmäärältään pienemmissä ryhmissä. Tukiopetus tarvetta huomattu olevan hajaasutusalueilla mm. tieto- ja viestintätekniikan kuin kielten ainealueilla. Tuetussa opetuksessa osoitetaan opiskelijoille paikat tuen
saamiseen koulutuksen jälkeen. Tarkoituksena parantaa osallistujan itseohjautuvuuden taitoja.
3) Digitaalinen yleissivistys: tietoiskuissa kerrotaan 1) mitä digitaalisia palveluja on olemassa ja mitä juuri hänen kannattaa opetella 2)
mitkä mahdollisuudet opin saamiseen ovat olemassa 3) laitteistojen esittelyt ja kokeilumahdollisuudet, tietoja kustannuksista 4) verkon
mahdollisuudet (kaikilla toiminta-alueemme asukkailla ei ole vieläkään Internet-yhteyksiä käytössään). Erityisesti tietoiskuissa on tarkoitus
päästä lähelle oppilaan asuin piiriä helpon saatavuuden takaamiseksi
Toimenpiteet: Hankkeelle on avattu projektinumero 4930. Hankkeella ollut hanketyöntekijä maaliskuuhun2020 saakka. Yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa, toteutettuja tietoiskuja, kansalaisopiston tuntiopettajien yleisten digitaitojen kohentamista tietoiskujen myötä.
Vuoden 2020 tuloksia: 48 kpl erilaista opetustapahtumaa, kielten opetuksen digitaalisia tukityöpajoja 5 kpl, opiston tuntiopettajia
koulutettu etäopetusta varten, yhteistyötietoiskuja pankkien (4 kpl), Siun Soten, Kuluttajaliiton, Joensuun Seudun erilaisten oppijoiden,
TE-toimiston, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Kelan kanssa.
Mittarit: Talousseuranta, tavoitetut asiakasmäärät, koulutusten ja tietoiskujen määrät, palautekyselyt asiakkaille.
Yhteyshenkilö ja verkkosivut (jos on): Joensuun seudun kansalaisopisto, Terho Kontkanen

TUU MUKAAN–KOULUPUDOKKUUDEN EHKÄISY SAIRAALAOPETUKSEN KEINOIN
Toteutus: 1.8.2019 – 30.9.2021. Joensuun kaupunki, Etelä-Savo ELY –keskus, ESR–rahoitus
Kokonaisbudjetti: 99 967£ €, ESR, ja valtion rahoitus 80,01% 79 987€, omarahoitus (Joensuu)8,42% 8 420 €, kuntien rahoitus 11,56% 11 560€
(Heinävesi, Ilomantsi, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo)
Tavoitteet: Päätavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä nivelvaihetta siirryttäessä
sairaalakoulusta omaan kouluun kehittämällä sairaalaopetukseen uusi toimintamalli. Hanke ennaltaehkäisee koulupudokkuutta sekä tukee lapsen
ja nuoren valmiuksia toisen asteen koulutukseen.
Hankkeen osatavoitteita ovat: vahvistaa lapsen ja nuoren huoltajien vanhemmuutta ja yhteistyövalmiuksia koulun henkilöstön kanssa, tukea
lapsen ja nuoren psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, tukea lapsen ja nuoren opiskeluvalmiuksia ja –taitoja, kehittää sairaalaopetukseen
kasvatusohjaajan työnkuva sekä kehittää vaativan erityisen tuen monialaista verkostoyhteistyötä,
Toimenpiteet ja tulokset: Hankkeen työntekijä käy huoltajien kanssa ohjauskeskusteluja kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi ja mahdollisten
lasten tai nuorten koulunkäyntiin liittyvien haasteitten avaamiseksi. Kokeillaan ryhmätoimintoja esim. Perhe-ART, vanhempain ryhmä, nuorten
ryhmiä. Koulutetaan tarvittaessa henkilöstöä toiminnallisiin menetelmiin jatkuvuuden turvaamiseksi. Hanketyöntekijä käy henkilökohtaisia
ohjauskeskusteluja oppilaan kanssa ja käyttää toiminnallisia menetelmiä sosiaalisten tilanteitten harjoitteluun mm. ART -ryhmät, koulukäynnit
oppilaan omalla koululla, kouluruokailu, välitunnit. Hanketyöntekijä miettii yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa oppilaan yksilöllisiä
opiskelutaitoja. Työntekijä keskustelee nuoren tulevaisuuden haaveista ja ammatillisista toiveista rakentaen tulevaisuuden uskoa. Hanketyöntekijä
kerää kokemuksia ja ideoita sairaalaopetuksen kasvatusohjaajan työnkuvan muodostamiseksi. Kehittää sairaalaopetuksen kasvatusohjaajan
työnkuvaa. Osallistuu verkostokokouksiin ja ottaa yhteyttä oppilaitten ympärillä toimiviin moniammatillisiin yhteistyökumppaneihin. Kehittää
vaativan erityisen tuen monialaista verkostoyhteistyötä. Tuloksena kasvatusohjaajan toimintamalli sairaalaopetukseen
Mittari: Kasvatusohjaajan työnkuva sairaalaopetukseen.
Lisätiedot: Anita Ikonen puh. 050 4784869

BUSINESS JOENSUU OY:N
kehittämishankkeet 2020
• Hankkeet, joiden kokonaisbudjetti ylittää 50 000 euroa.

OSAAJAT OSAA 2020
Toteutus: 1.5.2018 – 30.4.2020. Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 554 420 €, josta ESR/ELY-keskus 390 467 €, yksityinen rahoitus 144 950 ja omarahoitus 19
003 €.
Toteuttaja: Joensuun Tiedepuisto Oy / 1.1.2019 alkaen Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta alueen yrityksissä johtamisen, prosessien ja laatujärjestelmien parantamisen avulla. Yrityksille ja yritysryhmille hankitaan
räätälöityjä, personoituja koulutuksia, joilla yritykset voivat rakentaa laatujärjestelmänsä, parantaa tuotantoprosessiaan sekä nostaa johtamisen tasonsa uudelle tasolle.
Toimenpiteet: Yrityksen laatujärjestelmä / dokumentaation kehittäminen; 1. Tutustuminen yritykseen ja yrityksen toimintaan. 2. Tämän jälkeen määritetään, miten toteutetaan
yrityksen toimintatapa dokumentoituun muotoon. Etsitään oikea asiantuntija, joka voi edesauttaa asiaa parhaalla mahdollisella tavalla. 3. Dokumentaation toteuttaminen yritykseen
valitun asiantuntijan avustuksella. 4. Dokumentaation läpikäynti sekä sen kehittämisestä ja päivittämisestä päättäminen sekä vastuuttaminen.
LEAN –koulutukset; 1. Tutustuminen yritykseen samoin kuin laatujärjestelmän kehittämisessä. 2. Yhdessä yrityksen kanssa määritetään tapa ja etsitään paras mahdollinen valmentaja
yrityksen tarpeiden mukaisesti. 3. Toteutetaan koulutus ja vastuutetaan vastuuhenkilöt.
Johtamiskoulutukset; 1. Tutustuminen yritykseen samoin kuin kahdessa edellisessä kohdassa. 2. Yhdessä yrityksen kanssa määritetään tarpeet ja koulutettavat. 3. Valitaan valmentaja
eri johtamistarpeiden sekä yrityksen tarpeiden mukaisesti.
Vuoden 2020 tuloksia: Yrityskohtaisia valmennuksia / koulutuksia toteutettiin 18 yrityksessä. Teemoina olivat Lean valmennus (koulutus), Johtamisvalmennus, Hitsauslaadun
kehittäminen, Johtamisen DISC -analyysi, Lean toimintakulttuurin kehittäminen, Yrityskohtaisen laatujärjestelmän kehittämistyö, Lean tehdas valmennus sekä Myynnin johtaminen.
Yritysryhmäkohtaisia valmennuksia / koulutuksia toteutettiin 4 kpl, joihin osallistui 11 yritystä. Teemoina olivat Hitsauslaadun kehittäminen, Johtaminen, LEAN tehdas valmennus ja
Myynnin johtaminen.
Mittarit: Yritysten osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin: Tavoite 40 yritystä; Tulos 104 yritystä. Toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä: Tavoite 145 henkilöä; Tulos
523 henkilöä. Valmennus- ja koulutuspäivät toimenpiteissä: Tavoite 450 koulutuspäivää; Tulos 1 001 koulutuspäivää
Lisätiedot: Palvelujohtaja Tuomo Roivas / Business Joensuu Oy, puh. 050 305 9120, tuomo.roivas@businessjoensuu.fi

ÄLYKKÄÄT EKOSYSTEEMIT POHJOIS-KARJALASSA – SMART ECOSYSTEMS IN NORTH
KARELIA
Toteutus: 1.1.2018 – 31.12.2020. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 566 700 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 396 690 € ja kuntarahoitus
170 010 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 132 700 €, josta omarahoitusta 39 810 €.
Toteuttajat: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (hallinnoija / päätoteuttaja) ja Joensuun Tiedepuisto Oy / 1.1.2019 alkaen Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Tavoitteena on toimeenpanna Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategian mukaista toimintaa muun muassa kehittämällä metsäbiotalouden ja
teknologiateollisuuden klusteritoimintaa kohti ekosysteemistä toimintamallia, jossa avoimen yhteistyön ja -kehittämisen merkitys korostuvat.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin; TP1 Alueellisesta klusteritoiminnasta kohti ekosysteemistä toimintamallia, TP2 Uutta osaamista maakuntaan
kansallisten kumppanuuksien kautta, TP3 Kansainvälistymisestä voimaa maakunnan osaamiskärkialojen toimintaan ja TP4 Elinkeinot murroksessa ELMO-pilotointi.
Vuoden 2020 tuloksia / BJOE: Kaivannaisalalla temaattisen akkukumppanuuden Advanced Materials for Batteries –AMBP yhteistyökokous pidettiin Outokummussa 1/2020.
Metsäbiotalouden osiossa rakennettu ekosysteeemi-toimintamalliin ja liiketoimintaverkostoihin perustuvaa toimintatapaa yrityshaastatteluiden, sparrauksen ja verkottamisen kautta
puurakentamiseen ja Digital Forestry-ekosysteemeissä. Kv-yhteistyössä mm. osallistuttu BioRegions-verkoston käynnistämiseen (aloituskokous Bilbaossa 03/2020). Osallistuttu
PuuSuomi-verkoston toimintaan, YM:n ja EU:n GreenDeal –webinaareihin ja välitetty tietoa yrityksiin, koottu kaksi pilotti-kohdetta valmistelevaa/etsivää yritysryhmää ja yksi case
kiihdyttämöprosessiin. Digital forestry –teemassa verkotettu metsä-ICT, fotoniikka- ja metsäteknologiayrityksiä ja järjestetty mm. ”Deere Day –workshop” 4/2020. Verkotettu kv. ja
kotimaisia toimijoita liittyen Forest&Photonics 2019 metsäpaloteemaan Valmisteltu v. 2020 webinaaria liittyen bioottisiin metsätuhoihin erityisesti kv. puhujien ja kv. markkinoinnin
osalta. Osallistuttu P-K:n ilmasto-ohjelman, kansallisen metsäohjelman ja biotalousohjelman valmisteluun, sekä UEFin ja Karelian LUTU-hankkeen ja puurakentamiseen liittyvien
hankkeiden ohjausryhmiin. Fotoniikassa osallistuttu esim. kommentoimalla web-sivuston ja videon tekemiseen; https://www.smarteast.fi/teknologiat-ja-materiaalit ja
https://www.youtube.com/watch?v=KvyegjaR81E&feature=youtu.be
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Timo Tahvanainen / Business Joensuu Oy, puh. 050 443 2950, timo.tahvanainen@businessjoensuu.fi / Metsäbiotalous
Kehityspäällikkö Juha Purmonen / Business Joensuu Oy, puh. 050 354 3832, juha.purmonen@businessjoensuu.fi / Fotoniikka
Kehityspäällikkö Ilkka Nykänen / Business Joensuu Oy, puh. 050 518 5736, ilkka.nykanen@businessjoensuu.fi / Kaivannaisala

JFK - JOENSUUN FOTONIIKAN KOULUTUSPOLKU
Toteutus: 1.5.2018 – 31.5.2020. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 652 709 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 457 420 €,
kuntien rahoitus 105 119 €, muu rahoitus (Karelia amk 26 918 € ja UEF 36 712 €) 63 630 € ja yksityinen rahoitus 26 540 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti
253 805 €, josta omarahoitusta 63 639 €.
Toteuttajat: Joensuun Tiedepuisto Oy / 1.1.2019 alkaen Business Joensuu Oy (hallinnoija / päätoteuttaja), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Karelia
Ammattikorkeakoulu Oy ja UEF (osatoteuttajat).
Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on rakentaa fotoniikan koulutuspolku toiselta asteelta aina tohtorikoulutukseen saakka Joensuuhun palvelemaan sekä suomalaisia
ja ulkomaalaisia yrityksiä. Muina tavoitteina ovat koulutusviennin tukeminen, teollisuuden kehityksen tukeminen, vierailut ja verkottaminen, tiedon jakaminen ja
kerääminen sekä Photonics Finland yhteistyön kehittäminen.
Toimenpiteet: Hankkeessa tunnistetaan ja pilotoidaan fotoniikan koulutuspolku ja siihen integroituvat fotoniikan yritykset sekä koulutustarpeiden vaatimukset eri
koulutusorganisaatioille. Toteutus on jaettu neljään työpakettiin; TP1 Yritykset fotoniikan koulutuksessa, TP2 Fotoniikan toisen asteen koulutuksen sisällön
toteuttaminen, TP3 Fotoniikan tuotekehitystä ja valmistusta tukevien opintojaksojen kehitys ja pilotointi ja TP4 Fotoniikan kansainvälinen yhteistyö fotoniikan
koulutuksessa.
Vuoden 2020 tuloksia: Pilotoidut kurssit yhdessä yritysten kanssa. Tällä hetkellä yritykset voi ostaa kurssin UEF aducaten kautta eli ne tuotteistettu käytettäväksi.
Dokumentti projektista https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_KdUnenS4dnKVbzGFBJwpqKASDW6yGa
Mittarit: Fotoniikka-alan selvitys koulutukseen liittyen. Vierailut koulutuksen edelläkävijöihin. Kehitetyt koulutukset 4 kpl. Osallistuneet yritykset 20.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Juha Purmonen / Business Joensuu Oy, puh. 050 354 3832, juha.purmonen@businessjoensuu.fi

NEXTPHO21 - DEVELOPING AND IMPLEMENTING THE NEXT EUROPEAN PHOTONICS21
INDUSTRIAL PPP STRATEGY
Toteutus: 1.1.2017 – 31.12.2020. Rahoitusohjelma: H2020-ICT-2016-2017, kokonaisbudjetti 2 997 400 €, josta 100 % rahoitus EU:n H2020 -ohjelmasta. Business Joensuu
Oy:n osatoteutusbudjetti 61 562 €, ei omarahoitusta.
Toteuttajat: VDI Technologiezentrum GMBH (VDITZ) (GE) (hallinnoija / päätoteuttaja), osatoteuttajina / partnereina 12 eurooppalaista organisaatiota /
fotoniikkaklusteria, joista yksi Joensuun Tiedepuisto Oy / 1.1.2019 alkaen Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: NextPho21 covers five key objectives: 1) to support the development of a European Industrial Photonics Strategy for 2021-2028, 2) to support the
implementation of the Horizon 2020 Photonics Public Private Partnership (PPP), 3) to re-inforce and build up new value chains between photonics and end-user industry,
4) to increase access to finance for photonics start-ups and SMEs to commercialise photonics innovations and 5) to initiate and coordinate cross-national and crossregional public authority investments in.
Toimenpiteet: WP1 Strategy development & Implementation, WP2 Access to VC and growth financing, WP3 Align European, national, regional strategies & investments,
WP4 Communication, WP5 Project Management.
Vuoden 2020 tuloksia: Suurin tulos on fotoniikan säilyttäminen yhtenä KET -teknologiana (Key Enabling Technologies) Euroopassa ja Horizon Photonics PPP -ohjelman
sisällyttäminen uuteen EU:n Horizon Europe ohjelmaan 2021 – 2027 -ohjelmakaudella.
Mittarit:
Impact A: Reinforced value chains and deployment of photonics technologies by stronger cooperation of photonics stakeholders, clusters and end-users
Impact B: Increased competitiveness of the European photonics sector
Impact C: Improved access to risk finance for the photonics sector in Europe
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Juha Purmonen / Business Joensuu Oy, puh. puh. 050 354 3832, juha.purmonen@businessjoensuu.fi

OSAAVA JOENSUUN SEUTU – AMMATTITAITOISTA TYÖVOIMAA JA YRITTÄJYYTTÄ
Toteutus: 1.9.2017–30.9.2020. Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 639 650 €, josta ESR/ELY-keskus 447 755 €, yritykset 21 000 € ja
omarahoitus 170 895 €.
Toteuttaja: JOSEK Oy / 1.1.2019 alkaen Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Päätavoitteena on edistää Joensuun seudulla ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuutta sekä yrittäjyyttä joustavasti, ketterästi ja reagoivasti.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet on jaettu seuraavaan kolmeen työpakettiin:
WP 1: Työvoiman lisäys ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantaminen
WP 2: Yrityksen polut ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi
WP 3: Yrittäjyyden uudet muodot
Vuoden 2020 tuloksia:
WP1: mm. mestari-kisällimallin toteuttaminen/yritysten auttaminen rekryteemassa, eri alojen imagon parantaminen, rekryinfot, Luotsi yms. sidosryhmäyhteistyö
WP2: mm. erilaiset työpajat ja valmennukset yritysten osaamisen kehittämiseksi, hyvän työnantajan kriteeristö, rekrytyökalu
WP3: mm. mestari-kisällimalli omistajanvaihdoksissa, uudet yrittäjyyden muodot (kevytyrittäjyys, osuuskunta), aloittavat yritykset/neuvonta
Mittarit:
Osallistuvien yritysten henkilöstö kasvaa keskimäärin 38 % (tavoite 3 %)
Projektiin on osallistunut 334 yritystä (tavoite 280)
Työpaikkakouluttajia on koulutettu 61 hlöä (tavoite 50)
Uusia yrityksiä perustettu 38 (tavoite 20), sisältää 18 kpl omistajanvaihdoksia
Projektin tilaisuuksiin on osallistunut 2 875 hlö (tavoite 500)
Lisätiedot: Yritysasiantuntija Satu-Minna Piiroinen / Business Joensuu Oy, puh. 0400 287 787, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi

KIERTOTALOUDEN VÄHÄHIILISET RATKAISUT
Toteutus: 1.2.2018 – 30.6.2020. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 299 320 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 209
524 € ja omarahoitus 89 796 €.
Toteuttaja: Joensuun Tiedepuisto Oy / 1.1.2019 alkaen Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Hankkeessa pyritään löytämään sijoittuville tuotantotoiminnoille optimaalisia toimintaympäristöjä, joissa synergiahyödyt voitaisiin maksimoida,
yritystoiminnalle olisi entistä paremmat edellytykset toimia kilpailukykyisesti ja luonnonvaroja säästäen. Hankkeessa tavoitellaan myös sivuvirtojen jalostusta
sekä paikalliseen valmistukseen ja raaka-ainepohjaan soveltuvia tuotteita.
Toimenpiteet: Toimenpiteet oli jaettu kahteen työpakettiin; TP1 Sijoittuvan yrityksen synergiahyötyjen maksimointi ja TP2 Sivutuotteiden ja kierrätyspuun
jalostusarvon parantaminen. Autettiin alueelle investointeja suunnittelevia yrityksiä, toteutettiin useita synergia- ja sivuvirtaselvityksiä sekä
materiaalivirtaselvitys yrityshaastatteluineen. Tapahtumat: Kierrätettävä tehdas ja supereristeet (lokakuu/19), Geopolymeerien potentiaali Pohjois-Karjalassa
(joulukuu/19), Geopolymeerit yritysryhmä helmiluu/20).
Tulokset 2020: ”Kierrätettävä tehdas”-toimintamallia pilotoitiin yritysten kanssa toisen kerran. Yritysten synergiaselvityksiä sivuvirtoihin ja sijoittumiseen
tehtiin 4 kpl ja investointeja suunnittelevia yrityscaseja on edelleen etenemässä valmisteluissa 4 kpl. Hankkeen sparrauksen tuloksena Joensuuhun syntyi
uusi startup-yritys, josta tuli myös BJOEn kiihdyttämön asiakas. Materiaalivirtaselvityksen ja siitä syntyneiden aloitteiden pohjalle syntyi 5 kp
pilotointiaihioita, joista yksi ehti aloittaa ennen hankkeen päättymistä. Koronan tuomat kiireet siirsivät pilotointien toteutusta hankkeen jälkeiseen aikaan.
Työ jatkuu uudessa hankkeessa.
Mittarit: Investointeja suunnittelussa 4 kpl (tavoite 2-3 kpl), toimintamallia testattu.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Terttu Kinnunen / Business Joensuu Oy, puh. 050 339 4992, terttu.kinnunen@businessjoensuu.fi

SILVER ECONOMY – TURNING THE SILVER TSUNAMI INTO A SILVER LINING KV-HANKE
Toteutus: 1.1.2019 - 31.8.2021. (Karelia amk:lla jatkoaika vuoden 2021 loppuun, BJOEn toteutus loppuu 31.12.2020). Rahoitusohjelma Euroopan sosiaalirahasto,
kokonaisbudjetti 587 200 €, josta ESR/ELY-keskus 440 400 €, Karelia amk 95 900 €, yksityinen rahoitus 11 200 € ja kuntarahoitus 39 700 €. Business Joensuu Oy:n
osatoteutusbudjetti 118 800 €, josta omarahoitusta 29 700 €.
Toteuttajat: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoija / päätoteuttaja), Business Joensuu Oy (osatoteuttaja).
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Karjalan alueen pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä yritysten Silver Economy -osaamista. Hankkeessa
vahvistetaan alueen yritysten henkilöstön sekä koulutusorganisaatioiden tietoa Silver Economy -teemasta, toimintamalleista, ikäystävällisistä palveluista sekä lisätään
yritysten palvelumuotoilu- ja liiketoimintaosaamista, jotta he voisivat paremmin vastata ikääntyvien kuluttajien tarpeisiin. Tavoite on mahdollistaa yrityksille riittävä
osaaminen uusien 50+ tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Toimenpiteet: Viisi työpakettia; TP1 Lisätään alueen yritysten henkilöstön sekä koulutusorganisaatioiden osaamista ikäystävällisestä, Silver Economy –liiketoiminnasta,
TP2 Mahdollistetaan yhteistyö ja yhteiskehittäminen ja luodaan alueellinen verkosto, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita yli 50 vuotiaille, TP3 Kehitetään uusia
toimintamalleja yhteismarkkinointiin ja yhteistyöhön. Testataan ja otetaan käyttöön kanavia
Silver Economy markkinointiin, mahdollista käyttää olemassa olevia kanavia, TP4 Toteutetaan 50+ pilotteja ja suunnitellaan tapahtumia ikääntyville kuluttajille ja TP5
Kansainvälinen yhteistyö; tavoitteena kv-yhteistyössä on siirtää kansainvälisiä malleja ja käytäntöjä sekä
mahdollistaa yhteiskehittäminen ja oppiminen.
Vuoden 2020 tuloksia / BJOE: Hankkeessa järjestettiin valmennuksia ja kehittämistyöpajoja yrityksille uusien 50+ tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Yritysten
osaaminen kasvoi 50+ kuluttajamarkkinoille suunnattujen palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä. Uusia konsepteja on syntynyt yrityksiin.
Mittarit: Hankkeeseen on vuosina 2019-2020 osallistunut 80 yritystä (tavoite koko hankkeessa 65).
Lisätiedot:
Palvelujohtaja Tuomo Roivas / Business Joensuu Oy, puh. 0400 891 391, tuomo.roivas@businessjoensuu.fi
Yritysvalmentaja Leena Lehikoinen / Business Joensuu Oy, puh. 050 350 3415, leena.lehikoinen@businessjoensuu.fi

W-POWER - EMPOWERING WOMEN ENTREPRENEURS IN SPARSELY POPULATED
COMMUNITIES
Toteutus: 1.9.2018–31.8.2021. Rahoitusohjelma: Northern Periphery and Arctic Programme (NPA), kokonaisbudjetti 1 820 498 €, josta Business Joensuu Oy:n
osatoteutusbudjetti 179 953 €, EAKR/NPA 116 969 €, TEM 44 088 € ja omarahoitus 18 895 €.
Toteuttajat: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoija / päätoteuttaja), 7 projektipartneria, joista Business Joensuu Oy yksi.
Tavoitteet: W-POWER -hanke työskentelee pohjoisten ja arktisten alueiden naisyrittäjien hyväksi ja kannustaa heitä aloittamaan, kehittämään ja kasvattamaan omaa
liiketoimintaansa. Projektin tavoitteena on järjestää naisyrittäjille yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia, verkostoitumistapahtumia sekä kohentaa sukupuolisensitiivistä
yritysneuvontaa hankealueilla. Hankealueita ovat Pohjois-Karjalan lisäksi Suomen ja Ruotsin Lappi, Skotlanti, Irlanti ja Islanti.
Toimenpiteet: Toimenpiteet on jaettu erilaisiin työpaketteihin: T1: Liiketoimintaympäristön kehittäminen, T2:Ylikansallinen oppiminen, T3: Sukupuolisensitiivinen
yritysneuvonta ja T4: Innovaatioalusta uusille liikeideoille. Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään alueellisia verkostoitumismahdollisuuksia ja valmennusta
yrittäjien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi osaamistaan voi kehittää hankkeessa avautuvan kansainvälisen yhteistyön kautta, ja löytää sparrauskaveriksi kansainvälisen
vertaismentorointiparin.
Vuoden 2020 tuloksia: Koulutustilaisuuksia webinaareina, liikeideakilpailu, innovaatioviikonloppu. Kansainväliset projektitapaamiset ja vertaismentorointi on jouduttu
tekemään etänä tänä vuonna.
Mittarit: Osallistuneet pk-yritykset 86/60, muut yritykset 3/6, osallistuneet yritysneuvontaorganisaatiot 9/12, tapahtumiin osallistuneet 626/600, sidosryhmät 11/12,
koulutusorganisaatiot 3/2.
Lisätiedot: Yritysasiantuntija Heli Hirvonen / Business Joensuu Oy, puh. 0400 956 178, heli.hirvonen@businessjoensuu.fi
Facebook, Instagram, @wpowerproject
Nettisivut: http://w-power.interreg-npa.eu/ LinkedIn

HANKINTA-ASIAMIESTOIMINTA
Toteutus: 1.1.2019 – 31.12.2020. Kokonaisbudjetti 200 000 €, josta KETI Oy 10 000 €, Pohjois-Karjalan Yrittäjät 24 000 €, LieKe Oy 7 000 €, PIKES Oy 5 000 € ja omarahoitus 154
000 €. Toimintaa on päätetty jatkaa hankemuotoisena myös vuonna 2021.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy. Yhteistyössä ja rahoittajina mukana Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI Oy, Lieksan Kehitys Oy LieKe, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry.
Tavoitteet: Painopisteenä on pk-yritysten aktivointi ja konkreettinen auttaminen osallistumaan Pohjois-Karjalassa toteutettaviin julkisiin hankintoihin. Tehdä yhteistyötä
hankintayksiköiden kanssa avoimempien kilpailutusten saavuttamiseksi, joihin pk-yrityksien on helpompi osallistua.
Toimenpiteet: Hankinta-asiamiehen tehtävänä on erityisesti yritysten aktivointi mukaan julkisiin hankintoihin, yritysten konkreettinen avustaminen ja neuvonta esim. tarjousten
jättämisessä ja sähköisissä järjestelmissä toimimisesta, yritysten informointi ajankohtaisista hankinta-asioista ja menossa olevista kilpailutuksista sekä erilaisten tilaisuuksien
(esim. kohdennettujen toimiala-infojen ja hankintailtojen) järjestäminen sekä muu yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.
Vuoden 2020 tuloksia: Julkisten hankintojen neuvonta / opastaminen on ollut jatkuvaa Pohjois-Karjalan alueella. Hankintatilaisuuksia pystyttiin toteuttamaan ainoastaan
vuoden 2020 alkupuolella, 29.1 Lieksan hankintailta, 11.2 Kiteen hankintafoorumi, 11.3 Ilomantsin hankintailta sekä 1.4 Kontiolahden hankintailta. Vuoden 2020 alussa hilma.fipalvelu uudistui ja uutena asiana siihen tuli hakuvahti-palvelu. Tilaisuuksissa sekä tapaamisissa yrittäjien kanssa on käyty hakuvahti-palvelua läpi ja tehty yrityskohtaisia
hakuvahtiasetuksia. Korona on vahvasti vaikuttanut tilaisuuksien järjestämiseen alueella alkutalven jälkeen ja niitä ei olla voitu järjestää. Tänä aikana hankinta-asiamies toiminta
on keskittynyt tapaamisiin yrittäjien kanssa. Yrityksiä / yrittäjiä on avustettu niin, että ovat päässeet jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin. Samalla on myös kerrottu heille
julkisista hankinnoista laajemmin, mistä niitä voi löytää ja hakea. Kannustettu osallistumaan myös resurssien salliessa muidenkin maakuntien kilpailutuksiin. Yrityksiä / yrittäjiä
on myös kannustettu yhteydenpitoon ja käymään avoimia vuoropuheluja hankintayksiköiden kanssa.
Mittarit: Yritysyhteydenottoja ja tapaamisia oli vuonna 2019 yhteensä 223 kpl, tavoite oli 120 kpl. Vuonna 2020 yhteydenottoja ja tapaamisia oli yhteensä 172 kpl, tavoite oli
200 kpl.
Lisätiedot: Yritysasiantuntija Lasse Immonen / Business Joensuu Oy, puh. 0400 378 777, lasse.immonen@businessjoensuu.fi

KONTIOLAHTI ECOLOGICAL SPORT RESORT
Toteutus: 1.3.2019 – 30.6.2021. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 400 00 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 320 000 €
ja kunnat (Kontionloikka Oy ja Business Joensuu Oy 50/50) yhteensä 80 000 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 86 200 €, josta omarahoitusta 17 240 €.
Toteuttajat: Kontionloikka Oy (hallinnoija / päätoteuttaja) ja Business Joensuu Oy (osatoteuttaja).
Tavoitteet: Kontiolahti Ecological Sport Resort -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa investoinnit, joilla rakennetaan yksi maailman ekologisimmista
matkailukohteista. Kontiorannan alueelle syntyy Suomen paras liikuntamatkailukohde, jota alueella jo toimivat ampumahiihtoon ja talviurheiluun liittyvät toimijat
täydentävät. Tämän johdosta alueelle saapuu pitkällä aikavälillä merkittävästi lisää matkailijavirtoja.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin:
TP1: Kansainvälisesti kiinnostavan brändin rakentaminen
TP2: Yhteistyötoimijoiden sitouttaminen hankkeen toimintaan
TP3: Kokeilujen toteuttaminen alueella
TP4: Investori- ja operaattorihankinta
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeen avulla laadittiin kevään 2020 aika Arctic Blue Resortin virallinen vastuullisuuskäsikirja. Kirjan laati UNESCO board member,
Markku Wilenius. Vuoden 2020 aikana valmistui myös alueen maankäyttösuunnitelma (Master Plan) sekä MOU-aiesopimus, jonka avulla on toiminnan aikana
sitoutettu noin kaksikymmentä kotimaista sekä ulkomaista toimijaa alueen toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi 2020 valmisteltiin alueen investori- sekä
operaattorilistaa potentiaalisista toimijoista.
Mittarit: Hankkeen toiminnassa on raportointijaksolla ollut mukana kaksikymmentä eri yritystä.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Jaani Holma / Business Joensuu Oy, puh. 0400 560 890, jaani.holma@businessjoensuu.fi
Nettisivut: www.arcticblueresort.com

GROW WITH JOE – KASVUVALMENNUS
Toteutus: 1.6.2019 - 31.12.2021. Rahoitusohjelma Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 875 840 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 681 472 €,
yksityinen rahoitus 24 000 € ja omarahoitus 170 368 €.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on yritysten kasvun edistäminen sekä palvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutos kasvua tukeviin palveluihin. Tavoitteena on
myös laadukkaiden uusien ja kasvavien yritysten syntyminen. Kokonaistavoitteena on siirtyä lyhytkestoisista yksittäisistä yrityskohtaisista interventioista kohti
yritysryhmäkohtaista systemaattista ja analysoivaa intensiivivalmennusta.
Kasvuvalmennus auttaa kirkastamaan yrityksen kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet. Valmennuksen aikana tutkitaan kasvua yhdessä valmentajan ja muiden
osallistujien kanssa, tunnistetaan ja taklataan kasvun esteet sekä valitaan tärkeimmät kasvun tekijät. Prosessin tuloksena syntyy toimivilla yrityksillä kasvusuunnitelma ja
alkavilla yrityksillä liiketoimintasuunnitelma. Tavoitteena on yrityksen laadukas ja hallittu kasvu. Valmennuksen aikana yrittäjä saa oivalluksia omaan toimintaan liittyen,
ja voi jakaa sekä oppia käytäntöjä vertaisryhmäläisiltä.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen Työpakettiin; TP1 Toimintamallin rakentaminen, TP2 Alkavien yritysten kasvuvalmennus ja TP3 Toimivien
yritysten kasvuvalmennus. Hankkeessa toteutetaan kahta ryhmämuotoista intensiivistä kasvuvalmennusohjelmaa: START ja GROW. Ohjelmiin on jatkuva haku.
Valmennuksiin voivat hakea kaikki Joensuun seudulle yritystoimintaa suunnittelevat tai toimivat yritykset, joilla on halua ja tahtoa käynnistää, kasvattaa tai kehittää
toimintaansa. Yritys voi toimia millä tahansa toimialalla ja olla minkä tahansa kokoinen. Toiminta voi olla kokonaan uutta tai jo vakiintunutta.
Vuoden 2020 tuloksia:
Valmennuksiin on vuonna 2020 osallistunut 73 olemassa olevaa yritystä ja uusia osallistumisen kautta syntyneitä yrityksiä on 14 kpl.
Valmennuksiin on vuonna 2020 osallistunut yhteensä 115 henkilöä.
Kaikki osallistuneet yritykset ovat laatineet kasvusuunnitelman/liiketoimintasuunnitelman valmennuksen aikana.
Valmennuksiin osallistuneisiin yrityksiin on rekrytoitu tänä vuonna 19 henkilöä ja 32 yrityksessä on tehty tuotekehitystä/tuotantomenetelmäkehitystä.
Lisätiedot: Yritysvalmentaja Mervi Leminen / Business Joensuu Oy, puh. 0400 196 688, mervi.leminen@businessjoensuu.fi

KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN, LIIKETOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KEHITTÄMINEN
KAIVOSTEOLLISUU-DEN GLOBAALEISSA ARVOKETJUISSA – GLOMINE
Toteutus: 1.7.2019 – 31.12.2021. Rahoitusohjelma Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 700 535 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 554 428 €, kuntarahoitus 138
607 € ja yksityinen rahoitus 7 500 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 345 500 €, josta omarahoitusta 69 100 €.
Toteuttajat: Business Joensuu Oy (hallinnoija / päätoteuttaja) ja Kemin Digipolis Oy (osatoteuttaja).
Tavoitteet: Tavoitteena on edistää kansainvälisen yhteistyön, liiketoiminnan ja investointien kehittämistä kaivosteollisuuden globaaleissa arvoketjuissa. Lisäksi tavoitteena on älykkään
erikoistumisen S3P -kumppanuuden kautta saada aikaan yhteisiä teollisuusinvestointeja, joita voivat olla mm. laajan mittakaavan pilotit, alueiden väliset teknologiakeskittymät ja muut
alueiden väliset projektit.
Toimenpiteet: Hanke jakaantuu kahteen työpakettiin: TP1 Kansainvälisen verkoston rakentaminen, koordinointi ja kehittäminen. Päävastuu Business Joensuu Oy, osatoteutus Digipolis
Oy. TP2 Teollisuus ja palveluyritysten klusterityön jalkauttaminen ja kehittäminen. Päävastuu Digipolis Oy, osatoteutus Business Joensuu Oy.
Vuoden 2020 tuloksia / BJOE: Eurooppalainen yhteistyö konsortion sisällä on vuoden 2020 aikana tiivistynyt ja yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu Mining Innovation HUB -verkoston
rakentaminen eri kaivosalueiden kesken Euroopassa. Outokumpu Mining Camp -kokonaisuus on mukana yhteisessä suunnitellussa projektissa. Outokumpu Mining Camp ( OMC) ja
siihen olennaisesti kuuluvat MINTEC:n kehittäminen ja Vulcan Hautalampi Oy:n kobolttikaivosprojekti ovat myös edennyt ja saanut alkuvaiheen rahoitustukea investointien
toteuttamiseksi. Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään askellus OMC:n seuraavien vaiheiden toteuttamiseksi. Koronasta johtuen hankesuunnitelmaan kirjattuja yritysten match
making -tapahtumia ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä selvitetään mahdollisuuksia verkossa tapahtuvien match making -tapahtumien toteuttamiseksi.
Vuoden toisella puoliskolla käynnistettiin koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toteutettava IP -alueen kaivannaisteollisuuden toimintasuunnitelman laatiminen yhteistyössä
maakuntien ja kansallisten toimijoiden muodostaman työryhmän kanssa. Työhön on osallistettu laajasti myös muita alan toimijoita mm. yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja alan
asiantuntijoita. Toimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2021 tammikuun loppuun mennessä.
Mittarit: Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu 45 yritystä, joista puolet Pohjois-Karjalasta ja puolet Digipoliksen alueelta. Kansainvälisiin konsortioihin mukaan pääsee 10 yritystä jakautuu puoliksi toteuttajien kesken.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Ilkka Nykänen / Business Joensuu Oy, puh. 050-5185736, ilkka.nykanen@businessjoensuu.fi

KANSAINVÄLISEN REKRYTOINNIN PILOTOINTI POHJOIS-KARJALAN
METALLITEOLLISUUDESSA
Toteutus: 1.10.2019 – 31.12.2020. Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan Alueelliset Innovaatiot ja kokeilut ohjelma AIKO, kokonaisbudjetti 50 000 €, josta
AIKO/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25 000 € ja omarahoitus 25 000 €.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Pilottihankkeen tavoitteena on testata työperäisen maahanmuuton mahdollisuutta vastata metalliteollisuuden työvoimatarpeisiin.
Hankkeessa testataan erilaisia tapoja työvoiman rekrytointiin ulkomailta (esim. Puola ja Ukraina) ja sitä tukevien palveluiden kehittämiseen.
Hankkeessa tavoitellaan myös kv-työntekijä-ystävällisen kulttuurin ja liiketoiminnan kansainvälisyyden edistämistä. Työperäisellä maahanmuutolla
voidaan vaikuttaa tulevaisuudessa seudun asukasmäärän ylläpitämiseen.
Toimenpiteet: Hankkeessa toteutetaan rekrytointipilotti ulkomailta pohjoiskarjalaisen metalliteollisuuden työvoimatarpeisiin.
Vuoden 2020 tuloksia: Kohdeyrityksille on löydetty työntekijäehdokkaita Venäjältä, mutta rekrytointi on ollut tauolla koronatilanteen takia.
Mittarit: Osallistuvien yritysten määrä on yhteensä 5 yritystä Joensuun seudulta ja Keski-Karjalasta, joihin tavoitteena rekrytoida 5 – 10 kv-työntekijää.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Ekaterina Miettinen/ Business Joensuu Oy, puh. 050 3109511, ekaterina.miettinen@businessjoensuu.fi

GOGLOBAL – KASVA KANSAINVÄLISEKSI
Toteutus: 1.8.2019 - 31.7.2021 (haetaan jatkoaikaa 31.12.2021 saakka). Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 618 000 €, josta ESR/Etelä-Savon ELY 494
400 €, yritykset 84 250 € ja omarahoitus 39 350 €.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Päätavoitteena on uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttäminen tai jo kansainvälistymisen polulla olevien yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa.
Osatavoitteet: 1) kansainväliseen liiketoiminnan osaamisen ja valmiuksien kehittäminen konkreettisia toimenpiteitä toteuttaen, 2) yrityksen ylivoimaisen asiakashyödyn
löytyminen – myynti- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen ja 3) kansainvälisten osaajien rekrytointi - tarvitaan osaajia kasvun mahdollistajiksi.
Toimenpiteet: Toimenpiteet on jaettu kolmeen toisiaan täydentävään kokonaisuuteen: 1) GoGlobal-valmennusohjelma - valittujen yritysten globaalin liiketoiminnan
rakentaminen, 2) Best Practice –tehopaketit - Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen ja erityisesti myynti ja markkinointiosaamisen kehittäminen - avoin kaikille
kansainvälistymistä suunnitteleville tai jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille ja 3) GoGlobal goes ICT - pilotoidaan kansainvälisen rekrytoinnin kautta tapahtuvaa
osaamisen lisäämistä.
Vuoden 2020 tuloksia: Valmennus ensimmäisen vuoden yritysten kanssa saatu päätökseen (8 yritystä), tuloksena kv-markkinan avauksia ja/tai uusia liiketoimintamalleja kaikille
yrityksille. Koronan vuoksi projekti ollut seisahtuneena 4-7/2020, koronan vuoksi myös 3 yrityksen myyntivalmennusmatkat jäivät toteutumatta. Toisen vuoden
valmennusryhmä käynnistetty 1.10.2020, mukana 7 yritystä. Alkuvaiheen myyntistrategian kiteytys käynnissä. Kaikille avoimia Best Practice –tehopäiviä suunnitellaan webinarsarjan toteutukseksi vuoden 2021 aikana. Pääpaino rohkaisevilla ja onnistuneilla kansainvälisen liiketoiminnan esimerkkiyrityksillä. GoGlobal goes ICT-työpaketti pysähtyi
3/2020 koronan vuoksi. ICT-rekrytointitoimenpiteitä on aktivoitu syksyllä 2020, yhteistyötä Become Karelian! – Work and Live in North Karelia:n kanssa. GoGlobal –modulia
pilotoidaan myös BJOE:n kiihdyttämön asiakkaille (2 kpl). Asiakaspalaute valmennuksista hyvää. Seuraava ”asiakkaat kertovat” video suunnittelussa.
Mittarit: Valmennettavia yrityksiä 18 (tavoite 20 kahdelle vuodelle). Best Practice osallistuvia yrityksiä 63 (tavoite 40+ kahdelle vuodelle).
Lisätiedot: Palvelujohtaja Janita Ylitalo / Business Joensuu Oy, puh. 050 558 0214, janita.ylitalo@businessjoensuu.fi
Some-kanavat @goglobal
Nettisivut: https://www.businessjoensuu.fi/goglobal/

TOOLS FOR ENHANCING ACCESS TO FOREST RESOURCES IN CROSSBORDER BIOECONOMY
(ACCESS2FOREST)
Toteutus: 1.1.2020 – 31.12.2021. Rahoitusohjelma: Karelia CBC Programme, kokonaisbudjetti 418 174 €, josta Karelia CBC / Pohjois-Pohjanmaan liitto 376 357 €. Business
Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 101 556 €, josta omarahoitusta 10 156 €.
Toteuttajat: Business Joensuu (hallinnoija / päätoteuttaja). Osatoteuttajat: Arbonaut Oy, Lesnoe bureau Partner LLC (Venäjä), Forest Holding Company Karellesprom (Venäjä)
Suomen Metsäkeskus ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.
Tavoitteet: The Republic of Karelia and North Karelia have similar natural and climate features, and therefore forestry businesses effectiveness could be seen as nearly the same
in both areas. However, forestry business is in fact further developed in the Finnish side of the border. The project’s aim is to reduce the operation costs of logging activities
(forest side), of forest road planning, building and maintenance by promoting the use of new technologies developed in several initiatives, by training the stakeholders and by
demonstrating state of the art solution in the sector.
The main beneficiaries of the project are logging and transport companies, as well as wood buyers, which possess interest in having good data of forest road, optimized
maintenance and as a result decreased cost for wood acquisition. Timber processing companies are another beneficiary, as they will acquire timber for a better price, and
certainly state authorities are interested in tax payments increased due to forestry business development as well.
Toimenpiteet: Project activities are divided into 3 working packages: WP1: Demo programme for optimizing road network planning and maintenance, WP2: Manual with
recommendations for cost efficient approach for planning and Master Plan for maintenance is created and published, WP3: Task-level work models for excavator work are
created; excavator pilots trained, evaluated and tutored at worksite.
Vuoden 2020 tuloksia: Ohjelman demo on kehitetty ja manuaali tehty. Osa toimenpiteistä on siirretty ensi vuodelle koronatilanteen takia.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Ekaterina Miettinen/ Business Joensuu Oy, puh. 050 3109511, ekaterina.miettinen@businessjoensuu.fi

DIGIOSAAMISELLA KASVUA - DIGI.GROW
Toteutus: 1.1.2020 – 28.2.2022. Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 624 056 €, josta ESR/ELY-keskus 499 244 €, yritysrahoitus 48 500 € ja
omarahoitus 76 312 €.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on Joensuun seudun yritysten digitaalisen kasvun mahdollistaminen yritysten digiosaamista ja -ymmärrystä kehittämällä. Näin
mahdollistetaan Joensuun seudun mikro- ja pk -yrityksille paremmat edellytykset hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassaan tuottavuuden
lisäämiseksi. Yrittäjän tai yrityksen johdon oma digitaalinen osaaminen ja ymmärrys sekä halukkuus hyödyntää digitaalisia työkaluja omassa liiketoiminnassa on projektin
avainasia. On tärkeää, että yrittäjät ja yritystenjohto ovat aktiivisia, innostuneita ja motivoituneita digitalisaation hyödyntämiseen. Näin mahdollistetaan tuottavuuden
kasvu ja tuotteiden sekä palvelujen lisäarvon kasvattaminen.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet keskittyvät kolmeen työpakettiin. TP1 DigiStartti (maksuton): Käytännönläheisen digikartoituksen tavoitteena on lisätä yleistä
ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista. Keskustelun jälkeen asiakas saa tarvitsemiaan neuvoja ja vinkkejä, joiden avulla voi jatkaa kehittämistä omin voimin ilman
projektin jatkopalveluita. Asiakas voi osallistua projektin järjestämiin avoimiin infotilaisuuksiin / webinaareihin. TP2 Digikiihdytys: Digikartoituksen jälkeen laaditaan
yritykselle kehittämissuunnitelma, jossa mainittuihin kehittämiskohteisiin yritys saa koulutusta projektin järjestämissä käytännönläheisissä työpajoissa (4 kpl/yritys).
Työpajojen aiheina voivat olla esim. myynnin edistäminen digitaalisen näkyvyyden ja digimainonnan avulla, digitaaliset yhteistyövälineet, yrityksen sisäisten järjestelmien
(ERP, CRM jne) kehittäminen jne… Asiakkaalle tarjotaan tukea digityökalujen valintaan, käyttöönottoon ja sopivien kumppaneiden löytämiseen. TP3 Digi-invest: Yrityksiä
neuvotaan ja opastetaan digitaaliseen kehitykseen liittyvien hankkeiden rahoituksessa. Työkaluina ELYn, Business Finlandin, Finnveran ja muiden rahoituslaitosten
välineitä.
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeeseen on osallistunut 1.4.2020 alkaen 55 yritystä (TP1: 10, TP2: 30, TP3: 15). Työpaketti 2 osallistujayritykset ottivat käyttöön keskimäärin
3 uutta työkalua käyttöön valmennuksen aikana. Osallistujayrityksiin on palkattu neljä päätoimista digiosaajaa, jonka lisäksi yritykset ovat aktiivisesti käyttäneet
paikallisia asiantuntijapalveluita. Koronakriisin aikana Digi.Grow tarjosi maksuttomia webinaareja yrityksen liiketoiminnan digitalisoimiseksi.
Mittarit: Hankkeen tavoitteena on valmentaa TP2:n osalta 140 yritystä, jonka lisäksi TP1:een osallistuu 40 yritystä. Näistä rahoitusneuvontaa tarjotaan 40 yritykselle.
Lisätiedot: Yritysvalmentaja Marko Soikkeli / Business Joensuu Oy, puh. 040 546 7811, marko.soikkeli@businessjoensuu.fi

TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY
Toteutus: 1.1.2020 - 31.12.2021. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 829 574 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto 663 658 €, yritysrahoitus 41 480 € ja kuntien rahoitus 124 436 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 565 350 €, josta
omarahoitusta 84 802 €.
Toteuttajat: Business Joensuu Oy (hallinnoija / päätoteuttaja), osatoteuttajina KETI Oy ja PIKES Oy.
Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on seudun tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn kehittäminen, alojen houkuttelevuuden lisääminen ja
imagon parantaminen erityisesti metalli-, muovi- ja työvälinealoilla. Tähän tavoitteeseen päästään seuraavilla konkreettisilla alatavoitteilla: 1)
Turvata maakunnan tuotannollisten yritysten kasvuedellytykset pääsääntöisesti automaatiota ja muita digitaalisia työvälineitä käyttöönottamalla. 2)
Alan imagon, erityisesti metalli-, muovi- ja työvälinealan imagon parantaminen ja 3) Seudun teollisen toimialan kasvun edistäminen invest in –
toiminnan kautta.
Toimenpiteet: Hanke sisältää kolme työpakettia: TP1: Kilpailukykyä ja alaa vaivaavaa työvoimapulaa kehitetään lisäämällä tuotantoautomaatiota.
TP2: Toimenpiteenä on metalli-, muovi- ja työvälinealan imagon parantaminen ja erityisesti muovin imagon parantaminen viestinnän ja
verkostoitumisen keinoin. TP3: Teollisen toimialan kasvun edistäminen hankkimalla investointeja ja uusia yrityksiä sijoittumaan seudulle.
Vuoden 2020 tuloksia: Hankkeessa on mukana 81 yritystä Joensuun seudulta. Vuoden 2020 keväällä hankkeen keskeinen tehtävä oli yritysten
korona –pandemiaan liittynyt neuvonta. Uusia tuotteita on kehitetty 29 kpl, alan imagon kehittämiseen on osallistunut 16 yritystä ja
automaatioinvestointeja on tehty 7 yrityksessä. Hankkeen avustuksella on syntynyt yksi sijoittumispäätös alueelle. Kehittämiseen on käytetty rahaa
noin 6,5 M€ ja investointeihin noin 8,8 M€ eli yhteensä noin 15,3 M€. Muovi- ja työvälinealojen imagon parantamiseen liittyvän viestinnän
suunnittelu on käynnissä.
Lisätiedot: Yritysasiantuntija Veikko Tahvanainen / Business Joensuu Oy, puh. 050 408 8696 veikko.tahvanainen@businessjoensuu.fi

BECOME KARELIAN! –WORK AND LIVE IN NORTH KARELIA
Toteutus: 1.4.2020 – 31.3.2022. Rahoitusohjelma Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 543 731 €, josta ESR/Keski-Suomen ELY-keskus 403 298 €, yritykset 6
000 € ja kuntien rahoitus 134 443 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 283 913 €, josta omarahoitusta 69 478 €.
Toteuttajat: Business Joensuu Oy (hallinnoija / päätoteuttaja), osatoteuttajina Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on:
1) osaajapulaa kokevien yritysten kasvun tukeminen testaamalla uudenlaisia rekrytoinnin muotoja ulkomailta,
2) mallintaa International House of Joensuu -palvelukokonaisuus, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittautumista alueelle ja lisää alueen elinvoimaa sekä
3) parantaa alueen houkuttelevuutta kansainvälisesti luomalla yhteinen, alueen brändiä ja vetovoimatekijöitä hyödyntävä kv-rekrymarkkinoinnin konsepti
Toimenpiteet: Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin:
TP1: Kansainvälisten osaajien pilottirekrytointi (toteutusvastuu: Business Joensuu Oy)
TP2: International House of Joensuu -toimintamallin kehittäminen ja pilotointi (toteutusvastuu: Joensuun kaupunki)
TP3: Maakunnan yhteisen kv-rekrymarkkinoinnin konseptin suunnittelu ja toteutus (toteutusvastuu: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)
Vuoden 2020 tuloksia: 5 paikallisesti toimivaa yritystä lähti hakemaan kv-osaajia ulkomailta. Joensuun kaupunki aloitti International House of Joensuu –
palveluiden pilotointia, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on luonut kv-markkinoinnin konseptia.
Mittarit: 12 yritystä saa uusia työntekijöitä ulkomailta ja arviolta25 ulkomaalaista työllistyy pohjoiskarjalaisiin yrityksiin.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Ekaterina Miettinen/ Business Joensuu Oy, puh. 050 3109511, ekaterina.miettinen@businessjoensuu.fi

YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN KORONAEPIDEMIATILANTEESSA
(Korona EAKR)
Toteutus: 6.4.2020 – 31.12.2020, jatkoa haettu 31.3.2021 asti. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 300 000 €, josta EAKR/Pohjois-Karjaan
maakuntaliitto 240 000 € ja kuntarahoitus 60 000 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 150 000 €, josta omarahoitusta 30 000 €.
Toteuttajat: Business Joensuu Oy (hallinnoija / päätoteuttaja), 3 osatoteuttajaa (KÉTI Oy, PIKES Oy ja LieKe Oy).
Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia -tilanteen yli. Osatavoitteet; Yritysten tietoisuus tarjolla olevista
kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista lisääntyy, yritykset hakevat aktiivisesti tarjolla olevia rahoituksia ja palveluja, yritysten liiketoimintaan löydetään ja
kehitetään uudistavia ratkaisuja sekä vältetään yritysten ajautumista konkursseihin.
Toimenpiteet: Viestitään ja informoidaan yrityksille tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista. Toteutetaan käytännönläheistä yrityskohtaista kriisineuvontaa ja –
palvelua, tuetaan yrityksiä selviytymissuunnitelmien laadinnassa. Toteutetaan yksinyrittäjän rahoituksen hakemiseen liittyvä hakemusten sähköinen vastaanotto,
käsittely sekä lausuntojen teko saapuneista hakemuksista. Järjestetään kehittämisyhtiöiden asiantuntijoille verkkovalmennus/koulutus, jonka tavoitteena on parantaa
asiantuntijoiden kykyä ja osaamista vastata yritysten liiketoiminnan haasteisiin koronaviruksen seurauksena.
Vuoden 2020 tuloksia / BJOE: Luotu yksinyrittäjätuen sähköinen hakujärjestelmä ja käsitelty 800 BJOE:ssa lausunnon saanutta hakemusta. 5 –osainen
asiantuntijavalmennus järjestetty. Tiedotettu yrityksiä eri kriisirahoitusmahdollisuuksista ja autettu rahoitusten haussa ja raportoinnissa. Webinaari tulossa 11.12.
Tarjottu yrityksille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan uudistamiseen/palauttamiseen.
Mittarit: 800 käsiteltyä yksinyrittäjän tukihakemusta, 40 hankkeen toimenpiteissä ollutta yritystä, 5 ulkopuolista asiantuntijapalvelua saanutta yritystä (koko hankkeen
tavoite 60).
Lisätiedot: Yritysasiantuntija Heli Hirvonen / Business Joensuu Oy, puh. 0400 956 178, heli.hirvonen@businessjoensuu.fi

VALOA KOHTI – YRITYSTEN TOIMINTAEDELLY-TYSTEN TURVAAMINEN JA LIIKETOIMINNAN
UUDISTAMINEN KORONAEPIDEMIAN YLI (korona ESR)
Toteutus: 15.4.2020 – 31.12.2020. Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 98 000 €, josta ESR/ELY-keskus 98 000 €, ei omarahoitusta.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on kohdeyritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia -tilanteen yli. Kohderyhmänä ovat Business Joensuun
toimialueella Joensuussa, Ilomantsissa, Outokummussa ja Polvijärvellä: matkailun, ravitsemusalan, kaupan ja palvelualojen yritykset sekä alle kolme vuotta vanhat start
up –yritykset.
Toimenpiteet: Yrityksille annetaan käytännönläheistä kriisineuvontaa rahoituksen hakuun, päivitetään yritysten liiketoimintasuunnitelmia, erityisesti alle
kolmevuotiaiden start up -yritysten osalta sekä mahdollistetaan ja luodaan edellytykset hankkeen kohdeyritysten kannattavalle liiketoiminnalle kriisin jälkeiseen
tilanteeseen.
Vuoden 2020 tuloksia: Yrityksille on annettu käytännönläheistä kriisineuvonta rahoituksen hakuun, päivitetty yritysten liiketoimintasuunnitelmia, erityisesti alle
kolmevuotiaiden start up -yritysten osalta sekä mahdollistettu ja luotu edellytykset hankkeen kohdeyritysten kannattavalle liiketoiminnalle kriisin jälkeiseen tilanteeseen.
Koronatilanteesta johtuen yritysten tarpeet ovat tarkemmin liittyneet esim. ELY-keskuksen, Business Finlandin ja yksinyrittäjän tuen hakuun, liiketoiminnan
tilanneanalyysiin, tuote/palvelukehitykseen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja pohdintaan, tuotteen/palvelun uusiin markkinoihin, mahdolliseen
omistajanvaihdokseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Fokuksena on ollut hankesuunnitelman mukaisesti erityisesti matkailun, ravitsemusalan, kaupan ja palvelualojen
yritykset sekä alle kolme vuotta vanhat start up -yritykset. Lisäksi hanke järjesti myyntiaiheisen webinaarivalmennuksen, joka sai paljon positiivista huomiota ja hyvää
palautetta hyödyllisyyden osalta. Kaikkiaan ilmoittautuneita oli yleisosuuteen 146 hlöä, joista 86 osallistui LIVE valmennukseen.
Mittarit: Tavoitteena on palvella yhteensä 150 yritystä. Yli 100 yritystä on saanut tukea hankkeen kautta (tilanne marraskuu 2020).
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Ekaterina Miettinen/ Business Joensuu Oy, puh. 050 3109511, ekaterina.miettinen@businessjoensuu.fi

JOENSUU PHOTONICS CENTER – JPC
Toteutus: 1.6.2020 – 15.6.2022. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 516 872 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto 403 158 € ja kuntarahoitus 67 156 €. Business Joensuu Oy:n osatoteutusbudjetti 305 251 €, josta omarahoitusta 67 156 €.
Toteuttajat: Business Joensuu Oy (hallinnoja / päätoteuttaja), osatoteuttajina Karelia ammattikorkeakoulu ja UEF/fotoniikan instituutti.
Tavoitteet: Hankkeen isona tavoitteena on luoda Photonics Center konsepti Joensuuhun lähellä Itä-Suomen yliopiston fotoniikan tutkimusta.
Business Joensuun tavoitteena on luoda paikka, johon fotoniikka-alan yritykset sijoittuvat.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin; TP1 Photonics Center kokonaisuuden hallinta ja kehittäminen, TP2
Fotoniikan instituutin hyödyntäminen yritysvetoisessa tutkimus- ja tuotekehitys toiminnassa, TP3 tavoitteena on selvittää yhdessä yritysten
kanssa miten Karelian tarkkuusvalmistusta voitaisiin parhaiten hyödyntää yritysten tuotekehitystoimintojen tukena, miten kehitystoimintaa
voitaisiin laajentaa UEF:n kanssa ja mitkä olisivat Karelian mahdollisuudet toimia osana Photonics Center ekosysteemiä.
Vuoden 2020 tuloksia: Photonics Center yhteiskehittämisen kokonaisuus, jolla määritetään fyysinen tila. UEF:n ja Karelian palvelukokonaisuudet,
liiketoimintasuunnitelma sekä lanseeraussuunnitelma tehty.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Juha Purmonen / Business Joensuu Oy, puh. 050 354 3832, juha.purmonen@businessjoensuu.fi / Fotoniikka

METSÄBIO- JA KIERTOTALOUDEN UUSI LIIKETOIMINTA
Toteutus: 1.6.2020 – 31.5.2022. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 350 000€, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 262 500 €, KETI
Oy 4 000 € ja omarahoitus 83 500 €.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Metsäbio- ja kiertotalouteen perustuvat uudet ja kasvavat liiketoiminnat sekä alueelle syntyvät ja tänne siirtyvät uudet yritykset, investoinnit ja niiden luomat
työpaikat. Jalostusarvon nosto ja digitaalisuus. Kehitetään Fast track -palvelu, jossa nopeutetaan uusien tuotteiden alkuvaiheen kehitystyötä, pienennetään kehitystyön
riskiä ja siten madalletaan yrityksen kynnystä uusiutua. Nopeat kokeilut, protot, pilotit ja demonstraatiot, referenssikohteet. Investointien kasvu ja uusien yritysten
sijoittuminen Joensuun seudulle
Toimenpiteet: Pilotteihin ja yritysten tuotekehitysprojekteihin tähtääviä toimenpiteitä, jotka madaltavat yritysten kynnystä kehittää uusia tuotteita ja hyödyntää alueen
sivuvirtoja ja nostaa niiden jalostusarvoa. Fast track-palvelun suunnittelu ja muotoilu. Pro-aktiivinen liidien hakeminen ja Invest-in toiminta. Forest&Photonics 2020
workshopien avulla toimialojen ristiinpölyttäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen. BioRegions-verkoston toiminnan käynnistämiseen.
Vuoden 2020 tuloksia: Forest&Photonics 2020 webinaarissa 173 ilmoittautunutta ympäri maailmaa, teemana metsätuhot ja niihin liittyvä ratkaisut. Useita Invest-in
caseja prosessissa. Yksi kiertotalouteen liittyvä pilotointi toteutui. Digital Forestry –tiekartta valmistui ja koostettiin biohiilen t&k-konsortio. Aloitettiin Bioregions
Acceleratorin toimintakonseptin suunnittelu. Liikennebiokaasuinvestointeihin liittyvien yrityshaastattelujen aikana tuli ilmi kysymyksiä ja epätietoisuutta
liikennebiokaasuun liittyen, joten asiasta pidettiin kuljetusyrityksille suunnattu info- ja keskustelutilaisuus 24.8.2020. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. biokaasun käytön
mahdollisuuksista, kustannustehokkuudesta ja käytännön haasteista biokaasun käyttöön liittyen. Osallistujia oli 21 henkeä 15 eri yrityksestä. Investointien toteutumisen
ratkaisee pitkälti meneillään oleva Joensuun kaupungin joukkoliikenteen kilpailutus.
Mittarit: Alueella syntyy neljä uutta start up ja sijoittuu kaksi uutta yritystä (Invest in). Vähintään neljä pilotoitua uutta tuotetta tai palvelua, joista yksi on yritysten
yhdessä rakentama kokonaisratkaisu. Neljän teollisen sivuvirran käytölle löydetään korkeamman jalostusarvon käyttöä. Uutta liikevaihtoa syntyy yrityksiin 8 M€.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Terttu Kinnunen / Business Joensuu Oy, puh. 050 339 4992, terttu.kinnunen@businessjoensuu.fi

PHOTONICS FOR ADVANCED MANUFACTURING PLUS - PIMAP PLUS
Toteutus: 1.9.2020 – 31.8.2022. Rahoitusohjelma: COSME Call: COS-CLUSINT-2019-3-01 (Cluster Go International), kokonaisbudjetti 499 613 €, josta
komission rahoitus on 449 648 €. Business Joensuun Oy:n osatoteutusbudjetti 74 590 €, josta omarahoitusta 7 560 €.
Toteuttajat: Association Laser Photonique Hyperfrequences & Applications - Alpha (hallinnoija / päätoteuttaja). Muut partnerit Produtech-associacao Para As
Tecnologias De Producao Sustentavel (Portugali), Triple Steelix (Ruotsi), Moravsky Letecky Klastr Os (Tsekki), Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia
(Italia). Business Joensuu vastaa työpaketista 2 - SME engagement and capacity building for going international.
Tavoitteet: Together they will accelerate innovation and the industrial modernisation process in Europe and will provide a springboard for cluster SMEs to
internationalise and support regional actions through the leverage of photonic technologies and cross sectoral collaboration in key industrial value chains,
establishing Business Agreements in 4 country markets: USA, Canada, China and Japan. The consortium will capitalise on their existing connections in each
country to maximise the benefits of the project for SMEs. The concept will create synergies between cluster and SME policy support programmes and will
support regional growth in line with regional S3 strategies. https://www.pimapplus.eu/
Toimenpiteet: SME consultation analysis, Market trends analysis in North America, Market trends analysis in Asia, Country factsheets on “How to do business
with .. “, SME training kit, Fact finding mission reports, Report on SME opportunities in third countries, Communication and dissemination plan, Company
booklet.
Vuoden 2020 tuloksia / BJOE: Hanke käynnistyi syyskuussa 2020. BJOE on toimittanut SME consultation analysis ja SME training kit.
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Juha Purmonen / Business Joensuu Oy, puh. 050 354 3832, juha.purmonen@businessjoensuu.fi / Fotoniikka

MATKAILU GOES GLOBAL
Toteutus: 1.9.2020 – 31.12.2022. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto, kokonaisbudjetti 463 025 €, josta EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 365
620 €, yritykset 6 000 € ja omarahoitus 91 405 €.
Toteuttajat: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Matkailu Goes Global -hankkeen päätavoitteina on hakea matkailuun kasvua KV-markkinoilta ja kotimaasta, kasvattaa alueen
matkailuinvestointeja sekä kehittää yritysverkostoja siten että nämä muodostavat jatkossa yhteisen resort-tyyppisen matkailukohteen yksittäisten
toimijoiden sijaan.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, jotka muodostavat selkeän jatkumon:
TP1: Kasvua matkailuun kv-markkinoilta ja kotimaasta
TP2: Matkailun investoinnit
TP3: Matkailun verkostot/resort
Vuoden 2020 tuloksia: Hanke käynnistyy laajemmassa mittakaavassa vasta 2021 alussa. Hankkeessa toteutettiin vuoden 2020 lopulla lähinnä TP1:n
toimenpiteitä kilpailuttamalla yritysten tuotteiden ja palveluiden digitalisointi sekä tuotteistus sähköisiä myynti- ja markkinointikanavia varten. Toteutus
käynnistyy 2021 alkupuolella. Lisäksi toteutettiin yhdessä Visit Karelian kanssa yrityksille suunnattu digitaalisten alustojen Digiloikka –valmennus, joka
koostui neljästä muutaman tunnin pituisesta valmennuspäivästä. Valmennus toimi johdantona 2021 alussa käynnistettävälle ja kilpailutetulle
yrityskohtaiselle valmennukselle. Lisäksi hankkeeseen sitoutettiin ensimmäisiä asiakasyrityksiä.
Mittarit: Hankkeen toiminnassa on raportointijaksolla ollut mukana viisi eri yritystä (tavoite koko hankkeen toteutusajalle 10 – 15 yritystä).
Lisätiedot: Kehityspäällikkö Jaani Holma / Business Joensuu Oy, puh. 0400 560 890, jaani.holma@businessjoensuu.fi

OSAAVA REKRYTOINTI – UUDISTUVA TYÖ (OSUU)
Toteutus: 1.10.2020–31.3.2021. Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto, kokonaisbudjetti 979 836 €, josta ESR/ELY-keskus 783 868 €,
yritykset 29 000 € ja omarahoitus 166 968 €.
Toteuttaja: Business Joensuu Oy.
Tavoitteet: Tavoitteena on saada osaavaa työvoimaa alueen yrityksiin, parantaa yrityksien rekrytointiosaamista kasvun mahdollistamiseksi, vaikuttaa kohtaantoongelmaan ja varmistaa aktiivisesti toimiva alueellinen verkosto yritysten rekrytointiteemassa.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet on jaettu seuraavaan kolmeen työpakettiin:
WP 1: Tulevaisuuden työnantaja: yritysten työnantajaosaamisen kehittämiseen koko rekrytointiprosessissa.
WP 2: Uudistuva työelämä: ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan eri keinoin, uusia väyliä ja yhteistyökumppaneita osaajapulan ratkaisemiseen, työantajamielikuvaan ja alojen
imagoihin liittyvät haasteisteet, yritysten työvoimatarpeen ennakointi ja työelämän tulevaisuuden haasteet.
WP 3: Sujuvat verkostot: sujuva yhteistyö alan verkostojen kanssa.
Vuoden 2020 tuloksia:
Hanke on ollut käynnissä 2 kk, tilanne marraskuun 2020 lopussa on seuraava:
Yrityksille tarjottavat palvelut: työnantajaneuvonta, Tulevaisuuden työnantaja –valmennukset ja Rekrytoi #seoikea osaaja –valmennus.
Hanke on tehnyt aktiivista yhteistyötä verkostojen kanssa (mm. Luotsi, oppilaitokset, TE-toimisto, ELY-keskus, projektit, yhdistykset ja yksityiset toimijat).
Mittarit: (tilanne 11/2020)
Osallistuvien yritysten henkilöstö kasvaa keskimäärin 54 % (tavoite 10 %)
Hankkeeseen on osallistunut 73 yritystä (tavoite 350)
Piilotyöpaikkoja on löytynyt 21 (tavoite 100)
Valmennuksiin on osallistunut 13 hlöä (tavoite 200)
Lisätiedot: Yritysasiantuntija Satu-Minna Piiroinen / Business Joensuu Oy, puh. 0400 287 787, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi

Kiitos!

