Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI), 1.3.2020 – 28.2.2023
Kalajoen kaupungin ja Raahen kaupungin yhteishanke
Tiivistelmä
Kaikkien organisaatioiden toimintaympäristössä ja liiketoiminnassa muutos on jatkuvaa. Usein se aiheuttaa painetta
ja vastarintaa, koska muutos tuo mukanaan epävarmuutta ja vaatimuksia oppimiselle. Hankkeen toimenpiteillä
vahvistetaan henkilöstön työssä viihtymistä, työhyvinvointia ja sisäisen motivaation syntymistä avoimen ja osallistavan
työkulttuurin kehittämisen kautta. Näillä keinoin parannetaan henkilöstön työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä
yrityksen kokonaisvaltaista menestymistä kiristyvässä ja kansainvälistyvässä kilpailussa. Hankkeen erityisenä kokeilu- ja
kehittämisosa-alueena on yrityksen liiketoiminnan siirtyminen alihankinnasta omien tuotteiden kehittämiseen ja
valmistukseen. Hankkeen toimin kehitetään ja vakiinnutetaan yritysneuvonnan toimintatapaa, joka keskittyy yritysasiakkaiden henkilöstökysymyksiin, henkilöstön osaamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja osaamisen kehittämiseen.
Hankkeen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaa hyödyntämällä ja kehittämällä
olemassa olevaa osaamista entistä paremmin. Tässä hankkeessa yritysten liiketoiminnan uudistumista toteutetaan
valmentavan yrityskohtaisen neuvonnan, vertaisoppimisen ja uuden tiedon alueelle tuomisen avulla sekä järjestämällä
koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia. Hanketyöntekijät osallistuvat yrityskohtaisesti valmentavan neuvonnan
tuottamiseen.

Kohderyhmät
Varsinaisena kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset ja niiden henkilökunta toimialasta riippumatta Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueella. Hankkeen toimenpiteet voivat kohdistua aina valmistavista yrityksistä palvelusektorille.
Välillisenä kohderyhmät ovat suuremmat ja keskisuuret yritykset sekä toteuttavat organisaatiot ja kunnat.

Tavoitteet
Päätavoitteina ovat yritysten henkilöstön muutosvalmiuksien kasvattaminen sekä yritysjohdon muutos- ja innovaatiojohtamisen osaamisen kehittäminen alueen mikro- ja pk- yrityksissä. Epäsuorana tavoitteena on alueella toimivien
yritysten maltillinen kasvu

KUSTANNUKSET
Palkat
Ostopalvelut
Flat rate 24 %

YHTEENSÄ

Myönnetty €
375 285
81 465
63 802
520 552

RAHOITUS
ESR ja valtio 75 %
Kuntien rahoitus, omarahoitus 25%

YHTEENSÄ

390 415
130 137
520 552

Päätoteuttaja: Kalajoen kaupunki, yrityspalvelukeskus
Hankkeen johtaja, elinkeinojohtaja Miia Himanka, puh. 044-4691 246, miia.himanka@kalajoki.fi
Yritysasiantuntija, projektipäällikkö Ilkka Tahvanainen, puh. 040-3552 861, ilkka.tahvanainen@kalajoki.fi
Osatoteuttaja: Raahen seudun yrityspalvelut
Yhteyshenkilö, johtaja Pasi Pitkänen, puh. 040-135 6750, pasi.pitkanen@raahe.fi
Yritysasiantuntija Mika Kolehmainen, puh. 040- 135 7017, mika.kolehmainen@raahe.fi
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