ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN
Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä rahoituksella vuosina 2021 ja 2020 käynnistetyt hankkeet
KV-verkostot toimiviksi
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Keski-Suomen kauppakamari
Pia Naukkarinen, pia.naukkarinen(at)kskauppakamari.fi
16.8.2021-17.2.2023
Keski-Suomen liiton tuki
160 001 €
Yksityinen rahoitus
39 999 €
Yhteensä
200 000 €

Tavoitteet
Auttaa yrityksiä nyt ja tulevaisuudessa kasvun ja kansainvälistymisen poluille ja sen mahdollistamiseksi tuoda toimijat ja niiden palvelut yritysten
tietoisuuteen.
Toimenpiteet
- Alueellisten toimijoiden roolien selkeyttäminen
- Tavoitettavuuden ja verkostoitumisen edistäminen: kansainvälistymisverkoston näkyväksi tekeminen
- Aktivointi ja osaamisen kehittäminen
- Alueen imagon kehittäminen
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Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Jämsä kaupunki
Jonna Yli-Karjanmaa, jonna.yli-karjanmaa(at)jamsa.fi
1.5.2021-31.12.2022
Keski-Suomen liiton tuki
232 351 €
Jämsän kaupunki
25 817 €
Yhteensä
258 168 €

Tavoitteet
Tavoitteena on toteuttaa Jämsän kaupungin strategiaa, vastata kestävän matkailun tavoitteisiin ja vastata uudistuvan jätelainsäädännön
vaatimuksiin. Tavoitteen toteuttamiseksi hankkeessa laaditaan Jämsän kaupungin ympäristöohjelma, jossa kuvataan mitkä ovat Jämsän kaupungin
tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja kestävän matkailun kehittämiseksi.
Nykyaikaisen matkailukeskuksen toimintaan kuuluu kestävän kehityksen mukaisesti toimiva jätehuoltojärjestelmä. Toimivassa jätehuoltojärjestelmässä raaka-aineet ja tuotteet pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että polttoon ajettavan jätteen tai
loppusijoitettavan jätteen mahdollisimman pientä määrää.
Hankkeen tavoitteena on selvittää tarkemmin mitä voidaan tehdä Himoksen matkailukeskuksessa syntyvän jätteen määrän pienentämiseksi ja
jätehuollon kehittämiseksi. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi selvitetään matkailukeskuksen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne, laaditaan road map
järjestelmän kehittämiseksi ja käynnistetään toimenpiteet road mapin toteuttamiseksi.
Toimenpiteet
1) Laaditaan ympäristöohjelma
2) Selvitetään matkailukeskuksen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne mm. seuraavien kysymysten osalta
a. Lajittelun haasteet matkailijoille ja keinot tilanteen parantamiseksi
b. Lajittelun tilanne yrityksissä ja mahdollisuudet parantaa lajittelua / kierrätystä
c. Mahdollisuudet ja keinot vähentää syntyvän jätteen määrää
d. Jätepisteiden tilanne – miten niitä syytä kehittää siten, että lajittelu helppoa
e. Vaihtoehdot jätteen kuljetuksen kehittämiseksi siten että soveltuu nykyistä paremmin sesonkihuippuina syntyvään jätemäärän
käsittelyyn
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f. Miten voidaan lisätä jätteiden lajitteluastetta jätteen välivarastointipaikalla
g. Taloudelliset vaikutukset
i. Lasketaan, mitä taloudellista hyötyä polttoon ajettavan jätemäärän vähentämisestä lajittelun ja kierrätyksen keinoin
on yrityksille, kaupungille ja matkailijoille
ii. Miten jätemäärän vähentäminen vaikuttaa hiilijalanjälkeen?
3) Sitoutetaan yrityksiä / toimijoita muutokseen, koulutetaan tarpeen mukaan
4) Laaditaan Himoksen matkailukeskuksen jätehuollon kehittämisen roadmap, jossa kuvataan yhteinen tahtotila ja käynnistetään eri osapuolten
kehittämistoimet jätelain uudistus huomioiden
5) Viestitään ja laaditaan jätteiden käsittelyn / kierrätyksen ohjeistus matkailijoille viitenä kieliversioina
6) Suunnitellaan aluekeräyspisteisiin yhtenäiset lajitteluun kannustavat jäteastiat ja valmistellaan yhteishankinta
7) Kehitetään aluekeräyspisteisiin soveltuva hälytysjärjestelmä, joka hälyttää jätteen kuljetuksen paikalle, kun jäteastiat alkavat täyttyä

HIMOSJÄMSÄ – matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Jämsä kaupunki
Suvi Virtanen, suvi.virtanen(at)jamsa.fi
1.3.2021-31.12.2022
Keski-Suomen liiton tuki
454 968 €
Jämsän kaupunki
50 552 €
Yhteensä
505 520 €

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla matkailuyritysten kyky ja osaaminen reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin
muutoksiin paranee. Yritysten liiketoiminta kehittyy ja uusia työpaikkoja syntyy teollisuuden rakennemuutoksessa ja koronapandemiassa
kadonneiden tilalle. Toimenpiteiden toteuttamisella pyritään lisäksi houkuttelemaan alueelle uusia investointeja.
Hankkeen tavoitteena on kehittää luontomatkailun toimintaympäristöä siten, että HimosJämsä alueen houkuttavuus paranee ja yrityksiin syntyy uutta
työtä ja liikevaihto. Hankkeessa rakennetaan toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimintaympäristön ylläpidon ja kehittämisen
yhteistyössä Jämsän kaupungin, matkailuelinkeinon ja kolmannen sektorin kesken.
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Toimenpiteet
1) HimosJämsä matkailualueen matkailustrategian ja yhteisen toimintamallin kehittäminen, joka vahvistaa HimosJämsä matkailualueen kilpailukykyä
sekä brändin kehittämistä
Toteutetaan HimosJämsä –matkailun strategiaprosessi, jossa linjataan Jämsän matkailun toimintamalli, toimijoiden roolit ja resurssit, kehittämisen ja
markkinoinnin painopisteet sekä yhteinen visio, kotimaiseen ja kansainväliseen markkinointiin ja matkailuverkostokumppanit. Tiedolla johtamisessa
päivitetään matkailun tilastointiin sekä toimialan vaikuttavuuden mittarointiin liittyvät asiat.
2) HimosJämsä matkailuyritysten osaamisen kehittäminen
Parannetaan matkailuyritysten osaamista vastata ennakoiden erilaisiin muutoksiin ja tunnistaa vahvemmin trendit markkinoilla, järjestetään
neuvontaa ja koulutusta tuotteiden rakentamiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen myyntikuntoon sekä digitaalisen markkinoinnin
toteuttamiseen.
3) Luontomatkailun toimintaympäristön, ulkoilu- ja retkeilyreitistöjen kehittäminen
Parannetaan HimosJämsä matkailualueen ulkoilu- ja retkeilyreitistöjen monipuolista tarjontaa, ajanmukaistetaan luvitus, linjataan reitistöjen
kehittämistä ja parannetaan hoidon suunnitelmallisuutta, parannetaan reittien saavutettavuutta ja yhdenmukaistetaan opastusta ja rakennetaan
ehdotus tai käynnistetään reitistöpooli reitistöjen kunnostamiseen ja kehittämiseen Himosjämsä –alueella. Jämsän kaupunki vastaa reittitoimitusten
toteuttamisen maanomistajakorvauksista. Hankkeeseen palkataan kaksi projektityöntekijää, joista toinen vastaa yritysten osaamisen kehittämisestä
sekä hankkeen hallinnoinnista ja toinen toimii reitistöasiantuntijana.
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Lomaseutua investoreille
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Tarja Pasanen, tarja.pasanen(at)witas.fi
1.2.2021-31.3.2022
Keski-Suomen liiton tuki
118 857 €
Kehittämisyhtiö Witas Oy
29 715 €
Yhteensä
148 572 €

Tavoitteet
Tavoitteena on rakentaa uusi aluekehittämisen malli työkaluksi kehittämisyhtiöille ja kunnille. Tavoitteena on luoda malli, jonka avulla tarjotaan
investoreille ja taloteollisuudelle mahdollisuus osallistua kuntien kaikkien alueiden rakentamiseen ja riskien jakamiseen ja joka on siten
houkuttelevampi heidän näkökulmastaan. Tavoitteena on, että uutta aluekehittämisen mallia voitaisiin käyttää jatkossa myös muilla alueilla ja muissa
kehittämisyhtiöissä ja se toimisi EKKO-hankekokonaisuuden yhteisellä alustalla työkaluna.
Toimenpiteet
− Kohteiden yhteismarkkinointi VR-maailman virtuaalitodellisuudessa
− Valmiit konseptit loma-asuntojen rakentajille
− Tavoitteena edistää puurakentamisen uusia ratkaisuja, vähähiilisyys huomioiden
− Tavoitteena edistää uusien rakentamis- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä
− Pitkän tähtäimen tavoitteena matkailun volyymin ja vapaa-ajan asumisen kasvu
Hankkeessa on kohteena neljä eri aluetta neljässä kunnassa:
− Niemenharjun matkailu- ja loma-asunto alue, Pihtipudas
− Puurakentamisen Haukirinne - loma-asunto- ja asuinalue, Viitasaari
− Kivijärvi Resort (Kivijärven Vapaa-ajankeskus, hyvinvointikeskus ja loma-asuntoalue)
− Saarensalmen loma-asuntoalue, Kinnula
− Öijänniemen loma-asuntoalue, Kannonkoski
Toimenpiteisiin osallistuvat yritykset: 50 kpl: Pääomasijoittajat, rakennusalan yritykset, matkailu- ja palvelualan yritykset matkailukeskusten ja lomaasuntoalueiden rakentamisvaiheessa ja myöhemmin toiminnan käynnistyessä. Säilytettävät työpaikat: 300 kpl
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MURTSI – Metsäteollisuuden murros sijoittumispalveluiden suuntaajana
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Jyväskylän kaupunki
Risto Kovala, risto.kovala(at)jyvaskyla.fi
1.1.-31.12.2021
Keski-Suomen liiton tuki
116 208 €
Jyväskylän kaupunki
12 912 €
Yhteensä
129 120 €

Tavoitteet
Kartoittaa Suomesta sellaisia, pääosin teollista toimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka voisivat perustaa toimipisteen Jyväskylän seudulle. Painopiste on
yrityksissä, jotka pystyvät koronaepidemian vaikutuksista huolimatta investoimaan tulevaisuuteen ja näkevät Jyväskylän seudun liiketoimintamahdollisuudet houkuttelevina pitkällä tähtäimellä. Teollisuuden toimijoiden lisäksi kohteena ovat myös kaupan ja logistiikan alan yritykset, jotka
kokevat Jyväskylän sijainnin kilpailuetuna omassa toiminnassaan.
Kontaktoida 300 yritystä. Potentiaalisten yritysten kanssa neuvotellaan tarkemmin.
Hankkeen vaikutukset näkyvät 1-4 vuoden aikana lisääntyneinä työpaikkoina Jyväskylän seudulla.
Toimenpiteet
Monikanavainen viestintä ja markkinointi Jyväskylän seudusta yritysten sijoittumispaikkakuntana sekä aktiivinen myyntityö, jossa kohteena ovat
yrityspäättäjät eri puolilla Suomea. Hankkeessa palkataan kokopäiväinen projektipäällikkö ja osa-aikainen viestintäkoordinaattori. Ostopalveluilla
hankitaan tietoja potentiaalisista yrityksistä erilaisista lähteistä ja teetetään sijoittumisselvityksiä.
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Investoinnit ja sijoittuminen Äänekoskelle
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Äänekosken kaupunki
Markku Rautiainen, markku.rautiainen(at)aanekoski.fi
1.1.2021-31.12.2022
Keski-Suomen liiton tuki
177 750 €
Äänekosken kaupunki
9 250 €
Yhteensä
237 000 €

Tavoitteet
Kolmen uuden yrityksen sijoittuminen vuodessa Äänekoskelle. Hankkeen vaikutukset näkyvät uusien työpaikkojen syntymisenä, yritystonttien
myynnin kasvuna ja Äänekosken näkyvyyden parantumisena. Välilliset vaikutukset ovat rakentamisen aikaiset tulot, kaupungin verokertymän kasvu
ja vetovoiman parantuminen.
Toimenpiteet
− potentiaalisten Äänekoskelle sijoittuvien yritysten kontaktointi
− neuvottelut sijoittumisesta kiinnostuneiden yritysten kanssa
− sijoittumispäätöksen tekevien yritysten ohjaus kaupungin palveluihin (tontit, luvat, elinkeinoja työllisyyspalvelut)
− Äänekosken näkyvyyden parantaminen sijoittumiskohteena
Hankkeessa palkataan päätoiminen henkilö edistämään yritysten sijoittumista Äänekoskelle.
Kohderyhminä ovat teollisuuden, biotalouden ja logistiikan alojen yritykset sekä niiden tukipalveluihin liittyvät yritykset. Lisäksi kohderyhminä ovat
matkailu- ja ravitsemusalan, liikennepalvelun sekä korjaamo- ja huoltamotoiminnan yritykset.
Hankkeessa tehdään markkinointimateriaalia Äänekoskelle sijoittumisesta eri kanaviin näkyvyyden parantamiseksi. Markkinoinnissa hyödynnetään
some-kanavia sekä virtuaalisia sijoittumisympäristöjä.
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Jämsän tehdas – yhteisöllinen työn, oppimisen ja verkottumisen keskus – HUB – kehittämishanke ja investointihanke
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu

Jämsän kaupunki
Petteri Koskinen, petteri.koskinen(at)jamsa.fi
1.1.2021-31.12.2022

Rahoitus, kehittäminen

Keski-Suomen liiton tuki
Jämsän kaupunki
Yhteensä

235 620 €
26 180 €
261 800 €

Rahoitus, investointi

Keski-Suomen liiton tuki
Jämsän kaupunki
Yhteensä

26 250 €
11 250 €
37 500 €

Tavoitteet
Etätyökulttuurin ja monipaikkaistumisen vakiinnuttaminen
Palvelu- ja osaamiskeskuksen perustaminen Jämsän ydinkeskustaan
Positiivisen Jämsä-mielikuvan rakentaminen
Toimenpiteet
Rakentaa Jämsä Tehtaan konsepti, jossa luodaan markkinoinnin avulla perustunnettavuus sekä kontaktoidaan yrityksiä ja sitoutetaan kumppaneita
mukaan toimintaan.
Kehittää Jämsä Tehtaan yhteyteen tulevaisuuden jakamis- ja yhteisötalouden periaatteiden mukaisia palveluja, jotka tukevat olemassa olevaa tai
synnyttävät uutta liiketoimintaa. Jakaminen voi liittyä esimerkiksi yritysten henkilöstöresurssiin tai harvemmin tarvittavan kaluston yhteiskäyttöön.
Aloittaa Jämsä-liven tuottaminen, jossa ytimessä ovat jämsäläiset työnantajat ja työpaikat, jämsäläiset palvelut sekä positiiviset tarinat Jämsässä
toimimisesta. Hankkeen tavoitteena on myös korkeakoulutuksen edistäminen Jämsässä.
Hanke muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: kehittämistoimet ja investoinnit. Investointikulut muodostuvat tilojen muuntelusta sekä kaluston ja
laitteiden hankinnasta.
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Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen äkillisessä rakennemuutostilanteessa
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Jämsän kaupunki
Jani Viitasaari, jani.viitasaari(at)jamsa.fi
1.9.2020 – 31.12.2021
Keski-Suomen liiton tuki
250 000 €
Muu rahoitus
27 778 €
Yhteensä
277 778 €

Tavoitteet
Uusien työpaikkojen synnyttäminen paperiteollisuuden rakennemuutoksen myötä katoavien tilalle ja työpaikkojen säilyttäminen sekä teollisuuden
alihankintaketjuissa että palvelualalla. Hankkeen tavoitteena on olla mukana mahdollistamassa uuden yritysalueen syntyminen Kaipolaan.
Toimenpiteet
− Kerätään tietoa yritysten tukitarpeesta ja käynnistetään toimenpiteitä, joiden avulla syntyy työpaikkoja rakennemuutoksen myötä katoavien
tilalle.
− Koordinoidaan ja viedään eteenpäin konkreettisia yrityshankkeita yhteistyössä Jämsän kaupungin elinvoimapalvelujen kanssa.
− Jäsennetään yritysideat ja -hankkeet kehittämissalkkuihin (esim. biotalous, ICT, hyvinvointipalvelut), joiden kehittämiseen haetaan erillistä
rahoitusta.
− Toteutetaan markkinaselvityksiä, suunnitelmia ja markkinointitoimenpiteitä, joiden avulla Kaipolaan syntyy yritysalue.
− Toteutetaan markkinointitoimenpiteitä, joiden avulla voidaan löytää potentiaalisia uusia yrityksiä Jämsään.
− Hankitaan työkalu yritysverkoston koordinointia varten.
− Hyödynnetään yhteistyöverkoston (Keski-Suomen liitto, koulutusorganisaatiot, TE-toimisto, Business Finland, jne.) yrityksille tarjoamia
palveluja.
− Aktivoidaan T&K –palveluja alueelle.
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Korona-exit: uutta ja uudistuvaa yrittäjyyttä
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Merja Salminen, merja.salminen(at)gradia.fi
1.12.2020 - 30.10.2021
Keski-Suomen liiton tuki
77 799 €
Muu rahoitus
25 933 €
Yhteensä
103 732 €

Tavoitteet
Vahvistaa kuntien elinvoimaa edistämällä toimintaympäristön vaatimukset huomioivaa innovatiivista ja digitalisaatiota hyödyntävää ja edistävää
yrittäjyyttä.
Toimenpiteet
Hanke mahdollistaa haasteellisessa työmarkkinatilanteessa (lomautus, työttömyys) oleville kuntalaisille kestävän polun elinvoimaiseen yrittäjyyteen ja
tarvittavaan osaamisen kehittämiseen. Kohderyhmänä ovat Keski-Suomen Yritysidean asiakaskuntien asukkaat ja yritykset. Hanke vahvistaa
maakunnassa, yhteistyössä alueen kehittämisyhtiöiden ja kuntien elinkeinotoimen kanssa koronasta kärsineiden toimialojen mikro- ja pk-yritysten
operatiivisten toimijoiden ja hallitustyöskentelijöiden tulevaisuustietoisuutta, skenaario-osaamista, strategista suunnitteluosaamista sekä innovointi- ja
liiketoimintamallien kehittämisosaamista koronaepidemian vuoksi. Hanke kohdistuu erityisesti alkaviin yrityksiin sekä yritysten muutosprosesseihin
kuten omistajanvaihdoksiin.
Keski-Suomen Yritysidea on Gradian tuottama yritysten perustamisneuvontapalvelu, joka tarjoaa yrityksen käynnistämistä suunnitteleville tietoa,
neuvontaa ja sparrausta liiketoiminnan aloittamiseen.
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Koronasta kasvuun
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Ritva Pohjoisvirta, ritva.pohjoisvirta(at)keulink.fi
1.1.-31.12.2021
Keski-Suomen liiton tuki
81 058,50 €
Muu rahoitus
27 019,50 €
Yhteensä
108 078,00 €

Tavoitteet
Auttaa yrityksiä selviämään koronakriisin tuomista ongelmista ja jatkamaan toimintaansa. Ylimmän tason tavoitteena on auttaa yrityksiä niin, että
koronasta voidaan löytää uuden ja kehittyneemmän kasvun eväät eli koronasta voidaan löytää jopa yrityksen kasvun siemen.
Toimenpiteet
Hanke jatkaa EKSS-hankkeen yrityksiin jalkautumista, selvittää yritysten tarpeita sekä etsii tarpeisiin vastaukset (toimitilat, investointituet, työvoima
jne.). Lisäksi jatketaan yritysten palveluiden ja tuotteiden muokkaamista ajan vaateita vastaaviksi. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yksi
yrityshankintakampanjan alueen ulkopuolelle. Hankkeen avulla edistetään vähintään kolmen yrityksen jatkajaprosessia. Projektipäällikkö opastaa
yrittäjiä tuotekehittelyn ja palvelumuotoilun keinoihin, jotka edistävät positiivista tuloskehitystä ja kasvua.
Elinvoimasivustolle rakennetaan markkinointia ja myyntiä edistävä työkalu kaikkien yritysten käyttöön. Sivuston tarkoituksena on edistää
kevytyrittäjyyden ja kokoaikaisen yrittäjyyden kasvua ja yrityksiin työllistymistä. Yritysten palveluita ja paikallisia tuotteita esitellään blogeissa, tuoteesittelyissä ja myyntiä edistävissä hybriditapahtumissa. Lisäksi selvitetään mobiilisovelluksen käyttöä ja pilotoidaan sen toimivuutta tapahtumien
toteutuksessa. Elinvoimasivustolle suunnitellaan verkkokauppa-alusta.
Keuruun seudun verkkomarkkinoiden toimintamallia laajennetaan naapurikuntiin. Vuoden aikana järjestetään vähintään kolme hybriditapahtumaa,
jotka tukevat yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia. Keuruulla, Multialla, Petäjävedellä ja Uuraisilla järjestään kahdet verkkomarkkinat. Hankkeen
aikana luodaan visio ”Road 58” palvelukokonaisuudesta, joka rakentuu vahvasti digipalveluiden varaan.
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Yritysneuvonnan, Osaava Jämsä -hankkeen jatkotoimenpiteiden sekä yritysprosessien kehittäminen
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Jämsän kaupunki
Petteri Koskinen, petteri.koskinen(at)jamsa.fi
1.6.2020 – 31.5.2021
Keski-Suomen liiton tuki
58 740 €
Jämsän kaupunki
19 580 €
Yhteensä
78 320 €

Tavoitteet
Yritysneuvonnan kautta hoidettuja yrityksiä arviolta 200 ja näistä tavoitteena tuottaa 30-50 yritykselle esittelyä rekrytointitoimenpiteitä varten.
Etätyövalmiuksien parantamisesta kiinnostuneita yritysten tavoittaminen, noin 20-30 yritystä.
Toimenpiteet
Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektityöntekijä. Projektityöntekijä vahvistaa ja kehittää Jämsekin/Jämsän kaupungin yritysneuvontapalveluja.
Erityisesti huomiota pandemian jälkeisiin yritysprosesseihin.
Hankkeen aikana kootaan erityisesti kuluttajasektorille tuotettuja palveluita ja niiden saatavuustietoa sähköiseen kanavaan, paikallisen
palvelutarjonnan tukemiseksi. Tiedon kokoamista varten tutkitaan olemassa olevat alustat tiedon julkaisemista ja tarvittaessa hankitaan räätälöintiä
tiedon käytön sujuvoittamiseksi.
Hyödynnetään yritysten hiljainen aika rekrytointivalmiuksien parantamiseen laatimalla hankkeen aikana 30-50 työnantajaesittelyä jämsäläisistä
työnantajista, jotta yritykset olisivat valmiimpia rekrytoimaan koronapandemian laannuttua.
Toteutetaan yrittäjille suunnattu etätyöratkaisujen tietopaketti. Työkalujen käyttöönottoa etätyökalujen avulla toteutettavilla koulutuksilla.
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Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalle (EKSS -hanke)
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Ritva Pohjoisvirta, ritva.pohjoisvirta(at)keulink.fi
14.4 – 31.12.2020
Keski-Suomen liiton tuki
53 016 €
Muu rahoitus
17 672 €
Yhteensä
70 688 €

Tavoitteet
Toimenpiteisiin osallistuvat yritykset 30, mukana olevien yritysten työpaikat 150, käynnistyvät kehitysprosessit 7, käynnistyvät kokeilut 2.
Toimenpiteet
Hankkeen avulla autetaan Keuruun ja Multian yrityksiä kriisistä nousemiseen. Lisäksi tuetaan pienten alle 5 henkilöä työllistävien yritysten yrittäjiä
jaksamista. Hankkeen avulla luodaan yritysten palveluiden ja tuotteiden myymisen uusia tapoja, kuten esimerkiksi verkkokaupparatkaisuja. Lisäksi
tavoitteena on löytää kolmelle yritykselle jatkaja. Toimenpiteisiin tulee osallistumaan vähintään 30 yritystä.
Hankkeen vetäjäksi palkataan vajaan vuoden ajaksi uusi päätoiminen projektipäällikkö.
Hankkeen tuotoksena syntyy Yritysten Kasvun portaat -toimintastrategia, joka jää Keulinkin käyttöön hankkeen päätyttyä. Toimintastrategia
laaditaan yhdessä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n ja Witas Oy:n kanssa.
Ostopalveluja käytetään verkkokaupan rakentamiseksi ja pienten yritysten jaksamisen tukemiseen.
Keuruu, Multia ja Petäjävesi ovat siirtäneet Keulinkin tehtäväksi yksinyrittäjien tuen tiedottamisen ja alustavan hakemusten käsittelyn.
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Keskisuomalaisten pk-yritysten koronavaikutusten hallinnan sparraus ja tukeminen
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Jyväskylän kaupunki, Business Jyväskylä
Risto Kovala, risto.kovala(at)jyvaskyla.fi
1.4.2020-30.6.2021
Keski-Suomen liiton tuki
92 572 €
Muu rahoitus
30 857 €
Yhteensä
123 429 €

Tavoitteet
Helpottaa yritysten tilannetta ja välttää pysyviä talousvaikeuksia sekä vähentää konkursseja tai yritystoiminnan lopettamista sekä auttaa yrityksiä eri
selviytymistapojen ja rahoituskanavien (ml. lainoitus) äärelle. Projektissa aktivoidaan myös ryhmähankkeita ja sellaisia toimenpiteitä, joissa tarvitaan
julkinen hakija. Tavoitteena on myös parantaa yritysten resilienssiä mahdollisten tulevien haastavien tilanteiden varalle sekä tuoda malleja yrittäjien
ja yritysten henkilökunnan jaksamiseen.
Toimenpiteet
Ensimmäisessä vaiheessa hanke keskittyy yritysten neuvontaan ja akuutin tilanteen hoitamiseen sekä aloittamaan tunnistettuja yritysten
kehittämistoimia. Toisessa vaiheessa rakennetaan projektin ja kehitystyön myötä yritysten ja työntekijöiden tarvitsemia kasvua tukevia
pitempikestoisia toimenpiteitä.
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Koronakriisi, nopeat toimenpiteet ja uudelleensuuntaus
Toteuttaja
Yhteyshenkilö
Aikataulu
Rahoitus

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Tapani Laitinen, tapani.laitinen(at)witas.fi
14.4. – 30.09.2020
Keski-Suomen liiton tuki
65 669 €
Muu rahoitus
21 890 €
Yhteensä
87 559 €

Tavoitteet
Suoralla nopealla neuvonnalla voidaan estää mahdollisia lopettamisia vahvistaen kehittämisyhtiön toimintaa vastaamaan tähän tilanteeseen. Alueella
on yli 1000 yritystä, joista 550-600 on yksinyrittäjiä. Yritysneuvonnan rooli sopeuttamisessa, terveyttämisessä ja hakemusten valmistelussa korostuu.
Lisäksi seudun kunnilla on toteutettavana yksinyrittäjän tuen haku, jonka hakemusten valmistelun ja läpikäynnin
hoitaa kehittämisyhtiö valmiiksi kuntien päätöksentekoon.
Toimenpiteet
Toimenpiteet voidaan jaotella kolmeen osaan. Kahdella ensimmäisellä toimenpiteellä kehitetään jo olemassa olevia alustoja ja portaaleja vastaamaan
kriisistä johtuvaan yrittäjien tarpeeseen. Toisessa kokonaisuudessa edistetään uusien markkinapaikkojen luomista kuten verkkokauppoja ja markkinaalustoja. Henkilöresurssi vastaa akuuttiin neuvonnan tarpeeseen.
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