AIKO‐hankelomake
AIKO‐hankekuvaus
Hankkeen nimi: Elinvoimaa kuntiin

Hanketunnus: EP12

Kuuluuko hanke ERM‐toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E
Hankkeen aloitusajankohta: 1.7.2017
Hankkeen päättymisajankohta:31.12.2018
Hankkeen toteuttaja: Järvi‐Pohjanmaan
Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: Vesa Alanko‐
Yrityspalvelu Oy
Luopa, vesa.alanko‐luopa@jpyp.fi
Hankkeen rahoittaja(t): Etelä‐Pohjanmaan liitto,
Järvi‐Pohjanman Yrityspalvelu Oy, Alajärven
kaupunki, Vimpelin kunta, Soinin kunta,
Lappajärven kunta, Evijärven kunta, Kauhavan
kaupunki, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä,
Ähtärin kaupunki, Alavuden kaupunki, Kuortaneen
kunta

Hankekumppani(t):Kirjoita tekstiä napsauttamalla
tätä.

Hankkeen AIKO‐rahoitus (€): 95 512
Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 27 120
Hankkeen kokonaisrahoitus (€): 132 160
Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet):
Maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli tulee muuttumaan. Kunnille ja kuntien kehittämistoiminnasta
vastaaville tahoille jää uudistuksen myötä vahva rooli toiminta‐alueen elinvoiman kehittämisessä. Tämän
hankkeen tavoitteena on käynnistää suunnittelutyötä ja kehittää malleja siihen, miten kunnat, kuntien
kehittämistoimijat ja seutukunnat toimivat uudessa tilanteessa ja miten uusi rooli otetaan haltuun. Myös
tehtävien jaolle maakuntatason toimijoiden ja erityisesti kasvupalvelujen tuottajien kanssa haetaan
muotoja.
Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella toimivat yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä
oppilaitokset.
Hankkeen toimenpidekokonaisuudet:
1. Kuntien sisäinen elinvoimatyö – uudet mallit ja tavat toimia
2. Seutukuntien yhteinen kehittämistyö, jossa tavoitellaan hyvien käytäntöjen välittämistä ja yhteisiä
palveluita
3. Vuoropuhelu maakunnallisten ja paikallisten toimijoiden välillä kasvupalvelujen ja paikallisen
elinvoimatyön yhteensovittamiseksi
4. Valtakunnallisen tason benchmarkkaus ja ennakointitiedon välittäminen
Hankkeen tuloksena syntyy uusia paikallisia yhteistyömalleja, toimintatapoja ja palveluja, joita on testattu
hankkeen aikana. Toimiviksi todettuja malleja ja yhteistyörakenteita otetaan käyttöön kuntien
elinvoimatyöhön. Syntyy uudenlaisia yhteistyöryhmiä, jotka osallistuvat kuntien elinvoimatyön
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Seutukuntien välinen yhteistyö lisääntyy ja vertaisoppimisen kautta syntyy
samantyyppisiä palveluja maakunnan eri osiin.
Maakuntatasolla paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyö ja työnjako kasvupalveluja tuottavien
toimijoiden kanssa selkeytyy, ja tiedotus eri toimijoiden välillä toimii sujuvasti. Hanke tuottaa ajankohtaista
valtakunnallista ennakointitietoa alueelle.
Hankkeessa käynnistettävät kokeilut:

1. Digitalisaatiota hyödyntävä tiedonkeruukokeilu, jossa kerätään tietoa yrityksiltä ja asukkailta elinvoiman
kehittämiseen liittyvistä tarpeista
2. Hyvinvointipalvelukokeilu, jossa haetaan mallia yksityisten hyvinvointipalveluiden näkyvyydelle ja
tavoitettavuudelle kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyönä
3. Tilojen ja maankäytön kokeilu, jossa haetaan mallia koota kuntien, yritysten ja seuratoimijoiden
vajaakäytössä olevat tilat ja tontit yhteen
4. Vapaa‐ajan toimintojen järjestämiseen liittyvä kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten yhteistyökokeilu

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu):
1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1 (kuntien uuden roolin haltuunotto elinvoiman kehittämisessä
uudistuvassa maakunnassa )
2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 0
3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 4 (kts. edellä)
4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 0
5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 0
6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): k
7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): e
8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): e

