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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi

Tuottava rannikkoseutu
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

1.11.2017

29.2.2020

Toimintalinja

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite

7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Tukimuoto

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke
Hanketyyppi

Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä
Kustannusmalli

Flat rate 17 %

2 Tuensaajan perustiedot
Tuensaajan nimi

Kalajoen kaupunki
Y-tunnus

Hankkeen WWW-osoite

0185924-7

http://www.kalajoki.fi

Yhteyshenkilön nimi

Miia Himanka
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero

miia.himanka@kalajoki.fi

0444691246

Muut tuensaajat (osatoteuttajat)
Tuensaajan nimi

Y-tunnus

Raahen kaupunki

1791817-6

3 Tiivistelmä
3.1 Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueella toimivien pk- ja mikroyritysten johtamisjärjestelmiä ja toimintoja. Hankkeen erityisenä painopisteenä
oli yritysten johtamisjärjestelmien systemaattinen kehittäminen. Näihin tarpeisiin on hankkeessa vastattu ennen kaikkea yrityskohtaisella
kehittämistyöllä, mutta myös koulutuksia järjestämällä ja vertaisoppimisen keinoin.
Hankkeen toimilla autettiin yrityksiä uudistamaan tai luomaan laatu-/johtamisjärjestelmiään. Tällä uudistamistyöllä yritykset mm.
-varmistavat viranomaisvaatimusten täyttymisen (mm. ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO45001)
-mahdollistavat uusien asiakkaiden saamisen entistä vaativammissa työkohteissa
-tehostavat omia sisäisiä prosesseja tuottavuuden parantamiseksi
-kehittävät tiedonkulkua ja varmistavat ajantasaisen tiedon saatavuuden organisaation sisällä
Hanke organisoi laadun kehittämisen työpajoja molemmissa seutukunnissa vertaisoppimisen ja Problem Based Learning –menetelmällä.
Hanke järjesti koulutuksia, joissa avattiin perusstandardien (ISO9001 ja ISO45001) sisältöä ja ydinkohtia. Lisäksi järjestettiin koulutuksia sisäisestä
auditoinnista, lean-työskentelystä, kestävän matkailu laatutyöstä ja ympäristöjärjestelmistä. Alueen suurhankkeen etenemiseen liittyen järjestettiin
useita lyhyitä koulutus- ja infotilaisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Hankkeessa syntyi alueellinen palvelumalli, mikä koostuu uuden tiedon tuomisesta alueelle, vertaisoppimisesta sekä valmentavasta
yrityskohtaisesta neuvonnasta.
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Hankkeen aikana syntyi kokemusta erittäin pitkäkestoisesta konsultoivasta neuvontaprosessista, jossa saadaan aikaan parhaimmillaan hyvin
vaikuttavia tuloksia. Luottamuksen kasvaessa yrityksen edustajien ja neuvojan välillä, päästään paremmin käsiksi yritystoiminnan kipeämpiin
solmukohtiin ja yhdessä aikaansaadut ratkaisut voivat sikäli olla vaikuttavampia ja pitkäkestoisempia.
3.2 Hankkeen toiminnan ja tulosten englanninkielinen tiivistelmä
The aim of the project was to develop management systems and functions for SMEs and micro-enterprises operating in the project area. A
particular focus of the project was the systematic development of company management systems. The project has met these needs primarily
through company-specific development work, but also through training and peer learning.
The project activities helped companies to reform or establish their quality / management systems. With this modernization, companies
- ensure that regulatory requirements are met (eg ISO14001 environmental management system and ISO45001 occupational health and safety
management system)
- enables to gain new clients in more demanding jobs
- improves internal processes to improve productivity
- develops information flow and ensures up-to-date information within the organization
The project organized quality development workshops in each subregion using the Peer Learning and the Problem Based Learning method.
The project organized trainings that revealed the content and core points of the basic standards (ISO9001 and ISO45001). In addition, training was
provided on internal auditing, lean working, sustainable tourism quality work and environmental management. Several short training and information
events were organized in cooperation with various actors which are in connection with the progress of the major project in the area.
The project created a regional service model consisting of bringing new knowledge to the area, peer learning and company personnel coaching.
During the project, experience was gained from a very long-term consultative consultancy process, which at best produces very effective results. As
trust between the company representatives and the consultant grows, better access to the hurting nodes of the business can be achieved, and the
solutions that can be reached together can be more effective and lasting.

4 Hankkeen tarve, toteutus ja tulokset
4.1 Miten hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeeseen ja kuinka hankkeen tavoitteet toteutuivat?
Hankkeen toiminta-alueella ja lähialueilla on käynnistymässä lähivuosina monia merkittäviä investointeja, joiden aliurakoissa alueen yritykset ovat
mukana tai niillä on realistiset mahdollisuudet päästä mukaan toteuttajiksi.
Yrityksillä on näin ollen aito markkinalähtöinen tarve parantaa ja kehittää laatujärjestelmiä. ISO9001-standardi on revisioitu vuonna 2015 ja useat
yritykset ovat kokeneet tarvetta yksinkertaistaa laatujärjestelmäänsä 2015-revision mukaiseksi.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueella toimivien pk- ja mikroyritysten johtamisjärjestelmiä ja toimintoja. Hankkeen erityisenä painopisteenä oli
yritysten johtamisjärjestelmien systemaattinen kehittäminen.
Näihin tarpeisiin on hankkeessa vastattu ennen kaikkea yrityskohtaisella kehittämistyöllä (41 yritystä mukana yrityskohtaisissa kehityshankkeissa),
mutta myös koulutuksia järjestämällä ja vertaisoppimisen keinoin (Laadun aamukahvit ja Laatupäällikön työpaja –konseptit.
Sisällöllisesti hankkeen tehdyt toimet tukivat olennaisesti hankkeen tavoitteiden toteutumista.
Hankkeelle asetetut numeeriset tavoitteet toteutuivat.
4.2 Mitä välittömiä tuloksia hankkeella saatiin aikaan? Mitä vaikutuksia tuloksilla on?
Hankkeen toimilla autettiin 41 yritystä uudistamaan tai luomaan laatu-/johtamisjärjestelmiään. Tällä uudistamistyöllä yritykset mm.
-varmistavat viranomaisvaatimusten täyttymisen (mm. ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO45001)
-mahdollistavat uusien asiakkaiden saamisen entistä vaativammissa työkohteissa
-tehostavat omia sisäisiä prosesseja tuottavuuden parantamiseksi
-kehittävät tiedonkulkua ja varmistavat ajantasaisen tiedon saatavuuden organisaation sisällä
Hanke organisoi laadun kehittämisen työpajoja vertaisoppimisen ja Problem Based Learning –menetelmällä. Työpajoja järjestettiin Kalajoella ja
Raahessa. Kokemukset olivat erittäin myönteisiä ja palaute osallistujilta positiivista.
Työpajoissa oli kullakin kerralla ennalta valittu teema, jonka pohjalta käytiin kehittävää keskustelua yritysten laatutyön käytännöistä. Keskustelua
saateltiin liikkeelle fiktiivisten yritystapausten avulla. Raahessa osallistujat halusivat siirtyä oikeisiin yritystapauksiin, jolloin joku ryhmään
osallistujista kertoi oman yrityksensä kokemuksista tapaamisen teemaan liittyen. Keskustelu laajeni ja eteni yritystapauksesta teeman laajempaan
hahmotteluun ja yleensä keskeisiin solmukohtiin, joiden ympärillä osallistujat kehittivät hyviä työkäytäntöjä. Teema vedettiin yhteen tapaamisen
päätteeksi, tiivistelmä keskustelusta toimitettiin osallistujille sähköpostitse ja mukaan liitettiin jatkopohdintaan ohjaavia kysymyksiä.
Hanke järjesti koulutuksia, joissa avattiin perusstandardien (ISO9001 ja ISO45001) sisältöä ja ydinkohtia. Lisäksi järjestettiin koulutuksia sisäisestä
auditoinnista, lean-työskentelystä, kestävän matkailu laatutyöstä ja ympäristöjärjestelmistä.
Alueen suurhankkeen etenemiseen liittyen järjestettiin useita lyhyitä koulutus- ja infotilaisuuksia yhteistyössä RAOS Project Oy:n, Fennovoima
Oy:n ja Kiwa Inspecta Oy:n kanssa. Rakennusyhtiö YIT:n kanssa järjestettiin infotilaisuus paikallisesta investointihankkeesta alihankintaan
liittyvien käytäntöjen ja laatuvaatimusten osalta. Kiwa Inspecta organisoi valtakunnallisen infotilaisuuksien sarjan teräsrakennestandardiin liittyvistä
muutoksista ja Tuottava rannikkoseutu –hanke osallistui ko. tilaisuuksien järjestämiseen Raahessa ja Kalajoella.
Hankkeessa tehdyillä toimenpiteillä on kehitetty alueella toimivien pk- ja mikriyritysten johtamisjärjestelmiä, toimintoja ja prosesseja.
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4.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?
Yrityskohtaista laadun ja johtamisen kehittämistä jatketaan osana RSYP:n yritysneuvontaa. Laadun aamukahvit –konsepti jatkuu kerran kuussa
vaihtuvin teemoin osana RSYP:n vakiomuotoista toimintaa.
Standardikoulutuksia järjestetään alueella muutaman vuoden välein.
Ylivieskan seutukunnassa, Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksessa laatupäällikön työpajaa testataan yritysten hoitamana isäntämallina.
Yrityskohtainen valmentava laadun ja johtamisen neuvontatyö jatkuu alueellisen palvelumallin mukaisesti.
Hankkeessa toteutettua valmentavaa työtapaa yritysten kehittämistoimissa pyritään ottamaan käyttöön organisaatiossa vähitellen niissä
neuvonnallisissa teemoissa, joissa se on mahdollista.
Hankkeen aikana syntyi kokemusta erittäin pitkäkestoisesta konsultoivasta neuvontaprosessista, jossa saadaan aikaan parhaimmillaan hyvin
vaikuttavia tuloksia. Luottamuksen kasvaessa yrityksen edustajien ja neuvojan välillä, päästään paremmin käsiksi yritystoiminnan kipeämpiin
solmukohtiin ja yhdessä aikaansaadut ratkaisut voivat sikäli olla vaikuttavampia ja pitkäkestoisempia.
Julkinen neuvontaorganisaatio ei voi tuottaa yksityisen sektorin tuottamaa konsultointipalvelua, mutta saatua kokemusta voidaan hyödyntää
julkistoimijan omissa neuvontaprosesseissa.
4.4 Toteutuiko hanke aiotulla maantieteellisellä alueella tai kuinka alue mahdollisesti muuttui? Saavutettiinko suunniteltu kohderyhmä vai
tuliko siihen muutoksia? Oliko muita toteutukseen liittyviä muutoksia?
Hanke toteutui suunnitellulla maantieteellisellä alueella varsin tasapuolisesti. Molemmissa seutukunnissa tehtiin työtä varsin samanlaajuisesti
huomioiden seutukuntien eri alueet.
Kohderyhmänä hankkeessa olivat mikro- ja pk-yritykset ja niiden henkilökunta toimialasta riippumatta, joten hankkeen kohderyhmä saavutettiin.
Toteutukseen liittyvänä muutoksena oli hankkeen jatkoajan hakeminen 2/2020 saakka.

5 Seurantatiedot
5.1 Päästiinkö toteutuksessa hakemuksessa esitettyihin (kohta 12) numeerisiin tavoitteisiin? Mistä mahdolliset erot johtuvat?
Hankkeessa päästiin toteutuksessa hakemuksessa esitettyihin numeerisiin tavoitteisiin.
ESR-hankkeiden osallistujakohtaiset seurantalomakkeet lopetuksen osalta jäivät saamatta 48 henkilöltä. Syinä tähän oli muun muassa yrityksen
konkurssi, omistajanvaihdokset, henkilöiden siirtyminen eri tehtäviin yhteistyöprojektin aikana.
5.2 Miten asetetut numeeriset tavoitteet palvelivat hankkeen toteutusta? Mitkä indikaattorit olisivat tukeneet paremmin toteutusta? Mitä
mahdollisia omia seurantatietoja tai indikaattoreita toteutuksessa hyödynnettiin?
Numeeriset tavoitteet ohjasivat hankkeen yritystyötä varsin hyvin. Pääpaino kaikessa neuvonnassa oli vahvasti mikro- ja pk-yrityksissä. Indikaattorit
ohjasivat työtä vahvasti yrityskohtaiseen kehittämiseen, mikä muodostui hankkeen laajimmaksi ja vaikuttavimmaksi työmenetelmäksi.

6 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
6.1 Miten hanke kartutti tuensaajan hanketyöosaamista ja hankkeen sisällön mukaista osaamista?
Hankkeen aikana toteuttaville organisaatioille kertyi hyvää kokemusta ja näkemystä laatu- ja johtamisjärjestelmistä ja prosessista niiden
synnyttämiseksi. Hankehenkilöstö pyrki jakamaan kertynyttä kokemusta organisaatioiden pysyvälle henkilöstölle mm. mallintamalla laatukäsikirjan
keskeistä sisältöä sekä kokoamalla ja muotoilemalla työkaluja laatuneuvonnan tueksi.
6.2 Toteutuiko hankkeen aikana ennakoituja tai muita riskejä ja kuinka niihin reagoitiin?
Hankehakemuksessa ennakoidut riskit eivät toteutuneet. Sen sijaan yritysten aktivoituminen koulutuksiin osallistumisessa oli vaiheittain haasteena.
Siihen reagoitiin entistä huolellisemmalla keskustelulla koulutustarpeista ja alkuperäisen standardilähtöisen koulutuskalenterin muokkaamisella
hyvin käytännönläheiseksi yritysten arkisia toimintatapoja parantaviksi koulutuksiksi.
6.3 Miten ohjausryhmä tuki hankkeen toteutusta? Miten ohjausryhmä luonnehti hankkeen onnistumista?
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti ja kokouksissa pääpaino oli käytännön työssä ja yrityskentän tarpeissa.
Ohjausryhmän palaute: Hankkeen rekrytoinnissa onnistuttiin erinomaisesti, saatiin huippukaksikko vetämään hanketta. Heidän osaamistasonsa oli
hyvää, keskinäinen tiimityöskentely pelasi ja he täydensivät toisiaan, vetivät hanketta ammattitaitoisesti ja kehittävällä otteella yrittäjien tarpeiden
mukaisesti eteenpäin. He pitivät hankkeen johtajat ajan tasalla missä mennään, eivätkä arastelleet kertoa myöskään hankalista asioista.
Hankkeen toimenpiteet ovat kohdistuneet hankealueelle tasapuolisesti. Riittävästi henkilöstöresurssia on ollut käytettävissä, mikä on tärkeää
hankkeen onnistumisen kannalta.Hanketta on ollut helppo hallinnoida ja kontaktoida alueen yrityksiä.
Alkuvaiheessa oli haasteellista saada yrityksiä mukaan hankkeeseen, mutta sitkeä työ palkittiin. Hanke täytti sille asetetut tavoitteet, yhteistyö oli
mutkatonta ja hyvää.
Myös ohjausryhmän työskentely oli oli avointa ja mutkatonta. Kokouksissa on keskusteltu oikeanlaisista asioista, keskittyen jo tehtyihin
toimenpiteisiin ja tuleviin toimenpiteisiin. Raportointi on ollut erinomaista.
Kokonaisuudessaan hyvähenkinen hanke, joustavaa ja hyvää työtä. Hanke on vastannut tarpeeseen; laadun ja laatutekijöiden merkitys kasvaa
jatkossa ja yritysten kilpailukyky on hankkeen toimenpiteiden seurauksena parantunut.
Myös yrityksistä on tullut suoraan postiivista palautetta ja kiitoksia hyvästä hankkeesta, joka on vastannut yritysten tarpeeseen.
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6.4 Miten kohderyhmä koki hankkeen? Millaista palautetta kohderyhmältä on saatu?
Yritykset kokivat hankkeet tarpeellisena, hyödyllisenä ja vaikuttavana. Yrittäjät antoivat kiitosta työskentelytavasta, jolla hanketta toteutettiin:
kehittämishaasteisiin paneuduttiin arjen käytäntöjen kautta ja Laadun aamukahvi –työssä laatustandardin sisältöä käsiteltiin ja avattiin
vertaiskeskustelulle.
Useat yritykset antoivat erittäin positiivista palautetta siitä, että valmennus- ja neuvontatyö vei käytännössä eteenpäin yrityksen keskeisiä
kehittämistavoitteita.
Yrityksistä kerättiin palautetta erillisellä kyselyllä. Saatua palautetta:
-Todella ammattitaitoinen projektin vetäjä, jonka avulla projekti saatiin aikataulussa maaliin. - yritys A
-Ammattitaitoista ja joustavaa palvelua. Aikataulut pitivät hienosti. - yritys B
-Sisältö oli jopa parempi kuin odotin alunperin. - Yritys C
ESR- osallistujalomakkeiden mukaisesti erityistavoitteen 7.1 mukaisten kysymysten vastaukset tukevat tätä palautetta.

7 Horisontaaliset tavoitteet
7.1 Sukupuolten tasa-arvo
Kyllä
Hankkeessa tehtiin toimintaympäristön analyysi
sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma huomioitiin hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)
Hankkeen päätavoite oli sukupuolten tasa-arvon
edistäminen

Ei

Perustelu

x

Hanke on sukupuolineutraali.

x

Hanke on sukupuolineutraali.

x

Hanke on sukupuolineutraali.

7.2 Kestävä kehitys
Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste
Välitön
Välillinen
vaikutus
vaikutus

Perustelu

Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys

6

8

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen

4

3

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja
kasvihuonekaasut)
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet

2
3

2
1

Toimintojen tehostumisen kautta luonnonvarojen
kuormitus väheni
Tehostumisen myötä energian kulutus väheni tuotettua
yksikköä kohden.
Ympäristönhallintajärjestelmien kautta pieni vaikutus.
Ympäristönhallintajärjestelmien kautta pieni vaikutus.

0

0

Ei vaikutusta.

6

5

Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvointi

0
10
0
0

0
10
3
0

Toimintojen tehostumisen kautta materiaalien tarve ja
jätemäärät vähenivät.
Ei suoraa vaikutusta.
Voimakas vaikutus verkostoitumisen kautta.
Uusien mahdollisuuksien systemaattinen havainnointi.
Ei suoranaista vaikutusta.

6

6

Tasa-arvon edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö
Ympäristöosaaminen

0
0
0
6

0
0
0
6

Hyvinvointia edistettiin selkeämpien
prosessimäärittelyjen kautta.
Hanke oli sukupuolineutraali.
Ei vaikutusta.
Ei vaikutuksia.
Ympäristönhallintajärjestelmien kehittämisen kautta
vaikutus.

8 Julkisuus, tiedottaminen ja yhteydet muihin hankkeisiin
8.1 Miten hanke näkyi julkisuudessa? Miten hankkeesta tiedotettiin?
Hanke näkyi pääosin yrityspalvelutoimijoiden uutiskirjeissä sekä nettisivuilla. Myös toimijoiden tiloissa seinällä oli tiedote. Hankkeesta tiedotettiin
pääasiassa yrityskohtaisessa kontaktoinnissa sekä verkostojen keskusteluissa.
Hankkeen mediajulkisuus oli riittävä.
8.2 Mihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hanke toiminnallisesti tai muuten liittyi ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai
hankekoodit)
Hankkeessa tehtiin yhteistyötä eri hankkeiden kanssa joko markkinoinnin tai tilaisuuksien suunnittelun osalta.
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Yhteistyötä tehtiin muun muassa Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin (S20425) sekä Veden äärellä - Raahen seudun
vetovoimaisuuden lisääminen (A73143) hankkeiden kanssa.

9 Aineiston säilytys
9.1 Missä hankkeen aineisto säilytetään tai arkistoidaan? Yhteyshenkilön yhteystiedot.
Raahen seutukunnan osalta hankkeen kirjanpitoaineisto säilytetään Raahen kaupungin talouspalveluosastolla, os. Sovionkatu 9, 92100 RAAHE.
Hankkeen muu aineisto säilytetään Raahen seudun yrityspalveluiden tiloissa, os. Rantakatu 5D, 92100 RAAHE.
Ylivieskan seutukunnan osalta hankkeen aineisto säilytetään ja arkistoidaan Kalajoen kaupungintalon keskusarkistossa, osoite Kalajoentie 5, 85100
KALAJOKI sekä sähköisesti Dynasty- asianhallintajärjestelmässä ja Pro Economica -taloushallintajärjestelmässä. Yhteystiedot: kirjaamo@kalajoki.fi

10 Liitteet ja allekirjoitus
Liitteet
Tuensaaja vakuuttaa tässä loppuraportissa ja sen taustalomakkeissa antamansa tiedot oikeiksi.
Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus
15.6.2020

Himanka Miia Mirva Marjaana
elinkeinojohtaja
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti
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S21097

1 (1)

Tuottava rannikkoseutu

Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteuma
Kustannukset

Yhteensä €

Rahoitus

Yhteensä €

% nettokustannuksista

1. Palkkakustannukset

221 171,24

Kuntien rahoitus: ulkopuolinen
rahoitus

22 538,99

7,96

2. Ostopalvelut

24 317,16

Kuntien rahoitus: tuensaajan
omarahoitus

33 763,58

11,93

3. Flat rate

37 599,13

Yhteensä

56 618,21

20,00

Kustannukset yhteensä

283 087,53
Rahoitussuunnitelma yhteensä

63 625,00

Nettokustannukset yhteensä

283 087,53

Kustannusarvio yhteensä

318 121,00
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