LAPPI VIISAAN
KASVUN KESKUS
ESISELVITYSHANKE
Esiselvityshanke kokoaa maakunnallisen hankekonsortion
teemoista learning, landing ja living.

ESISELVITYSHANKE
Luo mahdollisuudet ja testaa tavat,

LEARNING
Lisätään koulutusorganisaatioiden
kiinnostavuutta ja löydetään keinoja

joiden kautta nämä asiat parhaiten

esim. kv-opiskelijoiden

edistyvät.

kiinnittämiseen alueelle. Luodaan

Huomioidaan olemassaoleva .

uudenlainen yhteistyömalli

Vastuut ja roolit

koulutusorganisaatioiden kuntien
sekä yritysten välille.

LANDING

LIVING

Löydetään keinot kuntien

Lisätään volyymiä ja uutta sisältöä

vetovoiman ja pitovoiman

Lapin työ-, asuin- ja yrityspaikkojen

parantamiseen. Kuntien elinvoima

vetovoiman tueksi. Vahvistetaan

vahvistuu vain yritysten ja

olemassaolevaa brändiä.

työpaikkojen kautta.

”Tulevaisuus puhuttaa myös Lapissa ja mistä tänne löytyy
työvoimaa. Samaan aikaan kun Lapin yritysten liikevaihto on kasvanut 14,8 %
vuodesta 2015, ei tämä ole vielä näkynyt samanlaisena kasvuna henkilöstön
määrässä, mutta alueen työttömyys on laskenut voimakkaasti. Kauppakamarin
toteuttamassa kyselyssä vajaa 40 prosenttia vastaajista ilmoitti
Projektikoordinaattori toimii aktiivisesti
rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana. Pidemmällä 3-5
projektipäällikön apuna projektiin
vuoden aikajänteellä rekrytointitarve kasvaa 60 prosentilla vastaajista.
liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä.
”Pohjois-Suomessa on vireillä investointihankkeita arviolta
12-13 miljardin euron edestä niin teollisuudenssa, kaivosteollisuudessa kuin
matkailussakin. Tulevaisuuden työvoiman tarve pelkästään Lapissa on tuhansia,
jopa reilusti yli 10000 ja osaajatarve on suuri kaikilla toimialoilla”,
-Timo Rautajoki Lapin kauppakamari

RAHOITUS
Hankkeen kokonaiskustannus: 300 000 €
Tuki: 240 000 € / omarahoitus 60 000 €
Kuntarahoitus: 20 000
Muu julkinen: 20 000
Yksityinen: 20 000

Budjetti
Palkat: 160 000 €
Ostopalvelut: 102 000
Flatrate* 38 000 €
Yhteensä 300 000 €
*matkat, hallinnon kulut

LAPIN VETO- JA
PITOVOIMA KUNTOON
LAPPI - VIISAAN KASVUN KESKUS
ESISELVITYSHANKE 11/2019 - 01/2021

MIKSI HANKE
Lapin elinkeinojen ja kuntien elinvoimaa ja
kasvua haastaa nyt ja tulevaisuudessa väestön
väheneminen ja sen myötä työvoimapula.
Osaajapula on nostettu suureksi esteeksi
erityisesti yritysten kasvulle ja kehitykselle. Nyt
on aika tehdä yhdessä asialle jotain ja saada
tarvittava osaaminen ja työvoima Lapin
elinvoimaisuuden vahvuudeksi.

YHDESSÄ ENEMMÄN
Lapin liiton koordinoimalla esiselvityshankkeella
kerätään yhteen laaja toimijajoukko. Yhdistämällä
resursseja ja määrittelemällä tavoitteita ja keinoja
yhdessä saadaan aikaan suurempia ja
vaikuttavampia kokonaisuuksia. Nyt on aika luoda
hankekonsortio veto- ja pitovoimatematiikan alle
21 kuntaa, 5 oppilaitosta, Metsähallitus, Lapin liitto, Lapin
Ely, Lapin TE-palvelut, yritykset, elinkeinoelämä, House of
Lapland

KOLME TUNNISTETTUA TARVETTA
LEARNING
LANDING
LIVING

HANKKEEN TOIMINTA
Tilannekuva
Hankekonsortion mallinnus
Roolitukset
Kokeilut 2-3 kpl
Koordinaatio ja viestintä

MITÄ TEHDÄÄN YHDESSÄ
Työpajojen ja muun yhteisen tekemisen kautta luodaan tiekartta
veto- ja pitovoimaa parantaviin ratkaisuihin. Tavoitteena on
loppuohjelmakauden aikana sijoittaa monirahastoisesti eri
hankkeiden kautta tähän toimintaan enimmillään 10 milj.€.
Yritykset ja niiden tarpeet ovat keskiössä, ja
esiselvityshankkeessa korostetaan vuoropuhelua elinkeinon,
oppilaitosten ja kuntien kesken.
#TEHEMÄPOIS #TEHEMÄYHESSÄ #RAKKAUESTALAPPIIN

HANKKEEN
TOIMINTASUUNNITELMA

Tilannekuvan
luominen
12/2019

Konsortiomallin
mallinnus
01-04/2020

Roolit ja vastuut
työpajat

Kokeilujen
kautta
konsortioon
04-12/2020

02-04/2020

Toteuttavat
hankkeet
hakuihin
02-09/2020

