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Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka,  11.5.2020 – 31.12.2020 

Tiivistelmä 

Hanketta tarvitaan Kalajoella, Alavieskassa ja Merijärvellä erityisesti yksinyrittäjien, mikroyritysten ja pk-yritysten       

toimintakyvyn turvaamiseen ja pandemian asettamiin haasteisiin vastaamiseen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä  

Kalajoen Yrittäjät ry:n ja Kalajoen Matkailuyhdistyksen kanssa. 

Hankkeen tavoitteena on yksinyrittäjien ja pienten yritysten toimintakyvyn turvaaminen edistämällä yrittäjien työ- 

hyvinvointia ja organisoimalla vertaistukea aikana, jolloin yritysten tulot ja asiakasvirrat ovat äkillisesti tyrehtyneet 

poikkeusolojen vuoksi. Tavoitteena on parantaa yrittäjien osaamista edistämällä uusien toimintatapojen käyttöönottoa 

mm. digiloikalla, mikä edistää yritysten tehokkuutta, tuottavuutta ja samalla työhyvinvointia voimauttamalla yrittäjiä 

sekä mahdollistaa kriisistä selviämisen. Yrittäjien oman toivomuksen mukaisesti kriisistä selviytymiseksi ja toiminnan 

käynnistämiseksi kriisin jälkeen organisoidaan osaamisen kehittämisen toimenpiteitä kuten koulutusta, valmennuksia 

ja (etä)työpajoja yritysryhmille mm. markkinoinnista ja yrityksen jatkuvasta kehittämisestä. 

Kohderyhmä 
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven alueella toimivat yksinyrittäjät, mikro- ja 

pk-yritykset. Iso osa alueen pienistä yrityksistä toimii palveluvaltaisilla aloilla, jotka ovat kärsineet haastavasta pande-

miatilanteesta eniten. Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen yrittäjäyhdistykset, kunnat ja kaupungit sekä koulutus-    orga-

nisaatiot. 

Toimenpiteet 

1) Yrittäjien toimintakyvyn säilyttäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja jaksamisen tukemisen työpaketti, joka 

sisältää etäkeskustelu- ja etävertaistukitilaisuuksia, koulutusta, vertaiscoachausta, tiedonvälitystä sekä yksittäisten 

yrittäjien ohjaamiseen yrityspalveluiden piiriin heidän omissa hankkeissaan. Toteuttajana Kalajoen Yrittäjät ry. 

 

2) Yritysten digiloikka-työpakettiin, joka on tiedonvälitystä ja koulutusta etänä, erilaisia tietoisku-, benchmarking- ja 

verkostoitumistilaisuuksia sekä ottamalla käyttöön kaikille yrityksille soveltuva, maksuton, yhteinen oppimis- ja 

toiminta-alusta, heidän keskinäiseen tiedonvaihtoon, yhteistuotekehitykseen, -palvelumuotoiluun ja yhteismarkki-

noinnin suunnitteluun sekä myynninedistämiseeen. Työpaketista vastaa Kalajoki Matkailuyhdistys ry.  

 

3) Hallinnointi-työpakettiin kuuluvat hankejohtamisen, -raportoinnin ja koordinoinnin, viestinnän lisäksi hankkeen 

ostopalveluiden hankinta em. työpaketteihin sekä muu osaamisen kehittäminen. Kokonaisuudesta vastaa pää-            

hallinnoijana Kalajoen kaupunki. 

 Tavoitteet   
Alueen yksinyrittäjien, mikroyritysten ja pk-yritysten toimintakyvyn säilyttäminen poikkeusoloissa sekä yrittäjien       

työelämän laadun, jaksamisen ja tuottavuuden parantaminen. Osaaminen ja tietämys sekä toimintatavat ovat                

uudistuneet, yrityksille on luotu kanavat vertaistukeen ja yhteistyökumppanit ovat ottaneet käyttöön uusia kanavia 

yrittäjien ohjaamiseen. Välillisesti myös eri yrittäjäyhdistysten välinen yhteistyö kehittyy ja kohentuu.. 

 

KUSTANNUKSET Myönnetty € 

Palkat 54831 

Ostopalvelut 36500 

Flat rate 24% 9323 

YHTEENSÄ 100 654 

   

RAHOITUS  

ESR:n ja valtion rahoitus (90 %)                         90 588 

Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus (3,75 %)    3 775 

Yksityinen rahoitus; tuensaajan omarahoitus (6,25 %) 6291 

YHTEENSÄ 100 654 
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Päätoteuttaja:   Kalajoen kaupunki, yrityspalvelukeskus   

Hankkeen johtaja, elinkeinojohtaja Miia Himanka, puh. 044-4691 246, miia.himanka@kalajoki.fi 

Osatoteuttajat: Kalajoen Yrittäjät ry, Heini Salmu, puh. 040-515 8156, heini.salmu@valmennuskumppani.fi    

                              Projektityöntekijä Fanni Pöntiö, puh. 045- 647 9566, fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi 

                              Kalajoki Matkailuyhdistys ry, Johanna Rautio, puh. 046-923 5530, johanna.rautio@visitkalajoki.fi 

                              Projektityöntekijä Heidi O`Gorman, puh. 040-504 3596, heidi.o.gorman@visitkalajoki.fi 

 


