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Ulvinen, Galina & Ulvinen, Veli-Matti (Eds.), Social entrepreneurship in the 

border regions: Report on the needs and opportunities for the development of 

social entrepreneurship in Northern Finland and Russian Karelia 

University of Oulu, Faculty of Education 
University of Oulu Study Materials Series, E15, 2021 

Oulu, Finland 
Abstract 

This publication has been produced as part of the Finnish-Russian Karelia CBC 
program project KA8002 SOCCER: “Social cross-border entrepreneurship: Start-
up for everyone and opportunities for all.” The aim of the project is to develop 
entrepreneurship providing socially useful services in the Russian Karelia and 
Finland through cross-border cooperation. The project aims to develop a cross-
border education model in which unemployed young people aged 18–35 in the 
target group would be guided to find their own business idea in the field of 
entrepreneurship providing socially useful services. The project also provides 
information and recommendations on entrepreneurship providing socially useful 
services in the Russian Karelia and Finland, as well as opportunities for cross-
border cooperation in this regard. 

The publication is divided into four parts. First, the starting points for the 
SOCCER project and this publication are opened. The second part, based on the 
survey, describes the needs and opportunities of socially useful entrepreneurship in 
the border regions of Northern Finland and Russian Karelia. The third part reports 
on the findings of the expert seminar held in Petrozavodsk at the end of March 2020 
on the needs of social services and the opportunities they offer to entrepreneurs. 
The fourth part contains a rather extensive analysis of socio-economic support 
services for young people in the border areas of Northern Finland and the Russian 
Karelia region in the field of social services. 

This publication can be used as learning material in education that supports 
entrepreneurship that provides socially useful services. The Karelia CBC program 
is funded by the European Union, Finland and Russia. 

Keywords: business cooperation, entrepreneurship, internationality, social 
enterprise, social entrepreneurship, social services, socially useful services 
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rajaseuduilla: Raportti sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisen tarpeista ja 

mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa ja Venäjän Karjalassa 

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta  
Oulun yliopiston oppimateriaalia, E15, 2021 

Oulu 
Tiivistelmä 

Tämä julkaisu on tuotettu osana Suomalais-Venäläistä Karelia CBC -ohjelman 
hanketta KA8002 SOCCER: ”Rajat ylittävä sosiaalinen yrittäjyys: Startup kaikille, 
mahdollisuuksia jokaiselle”. Hankkeessa on tavoitteena sosiaalisesti hyödyllisiä 
palveluja tuottavan yrittäjyyden kehittäminen Karjalan Tasavallassa ja Suomessa 
rajat ylittävän yhteistyön avulla. Hankkeessa pyritään kehittämään rajat ylittävä 
koulutusmalli, jossa kohderyhmään kuuluvia nuoria 18–35-vuotiaita työttömiä 
ihmisiä ohjattaisiin löytämään oma yritysidea sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja 
tuottavan yrittäjyyden piiristä. Hanke tuottaa myös tietoa ja suosituksia sosiaalisesti 
hyödyllisiä palveluja tuottavasta yrittäjyydestä Karjalan Tasavallassa ja Suomessa, 
sekä rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista sen suhteen. 

Julkaisu on jaettu neljään osaan. Aluksi avataan SOCCER-projektin ja tämän 
julkaisun taustalla olevia lähtökohtia. Toisessa osassa kuvataan tehtyyn 
kyselytutkimukseen pohjautuen muun muassa sosiaalisesti hyödyllisen 
yrittäjyyden tarpeita ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomen ja Venäjän-Karjalan raja-
alueilla. Kolmannessa osassa raportoidaan maaliskuun 2020 lopussa Petroskoissa 
järjestetyn asiantuntijaseminaarin pohjalta tuotettuja havaintoja 
yhteiskuntapalvelujen tarpeista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista yrittäjille. 
Neljäs osa sisältää varsin laajan analyysin Pohjois-Suomen ja Venäjän-Karjalan 
raja-alueiden nuorille tarkoitetuista sosioekonomisista tukipalveluista 
yhteiskuntapalvelujen alalla. 

Tätä julkaisua voidaan käyttää oppimateriaalina sosiaalisesti hyödyllisiä 
palveluja tuottavaa yrittäjyyttä tukevassa koulutuksessa. Karelia CBC -ohjelmaa 
rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. 

Asiasanat: kansainvälisyys, sosiaalinen yrittäjyys, sosiaalinen yritys, sosiaalisesti 
hyödylliset palvelut, yhteiskunnallinen yritys, yhteiskuntapalvelut, yrittäjyys, 
yritysyhteistyö 
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Финляндии и Республике Карелия 
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Резюме 

Эта публикация подготовлена в рамках проекта KA8002 SOCCER финско-
российской программы Karelia CBC (ПС Карелия): «Трансграничное 
социальное предпринимательство: стартап для всех, возможности для 
каждого». Цель проекта - развитие предпринимательства, предоставляющего 
общественно полезные услуги в Республике Карелия и Финляндии 
посредством приграничного сотрудничества. Проект направлен на 
разработку модели трансграничного образования, в которой безработная 
молодежь в возрасте 18–35 лет из целевой группы будет направлена на поиск 
собственной бизнес-идеи в области предпринимательства в сфере 
общественно полезных услуг. Проект также предоставляет информацию и 
рекомендации по предпринимательству в сфере общественно полезных услуг 
в Республике Карелия и Финляндии, а также о возможностях 
трансграничного сотрудничества в этой области. 

Издание разделено на четыре части. В первой части раскрываются 
отправные точки для проекта SOCCER и этой публикации. Вторая часть, 
основанная на опросе, описывает потребности и возможности общественно 
полезного предпринимательства в приграничных регионах Северной 
Финляндии и Республике Карелия. В третьей части рассказывается о 
результатах проведенного в Петрозаводске в конце марта 2020 года 
экспертного семинара о потребностях в сфере социальных услуг и 
возможностях, которые они предоставляют предпринимателям. Четвертая 
часть содержит достаточно обширный анализ услуг социально-
экономической поддержки молодежи приграничных территорий Северной 
Финляндии и Республики Карелия в сфере социальных услуг. 

Эта публикация может быть использована в качестве учебного материала 
для программ профессионального и дополнительного образования в области 
предпринимательства, которое предоставляет общественно полезные услуги. 



 

Программа Karelia CBC (ПС «Карелия») финансируется Европейским 
Союзом, Финляндией и Россией. 

Ключевые слова: деловое сотрудничество, интернациональность, 
общественно полезные услуги, предпринимательство, социальное 
предпринимательство, социальное предприятие, социальные услуги 
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1 Alkusanat 

Galina Ulvinen 

Karelia CBC KA8002 SOCCER -hanke perustuu ajatukseen raja-alueiden 
kehittämisestä sosiaalisen yrittäjyyden avulla. Oletuksenamme on, että Kajaanin, 
Kostamuksen, Petroskoin ja Oulun nuoret, joilla on haasteita työn etsimisessä tai 
jotka eivät ole tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa ja sosiaaliseen 
hyvinvointiinsa, voivat parantaa elämäntilannettaan luomalla yhteiskunnallisesti 
yleishyödyllisiä palveluita. Tästä syystä annoimme hankkeelle nimen ”Rajat 
ylittävä sosiaalinen yrittäjyys: Startup kaikille, mahdollisuuksia jokaiselle”. 

Sosiaalinen yrittäjyys on melko uusi käsite sekä Suomen että Venäjän liike-
elämässä. Suomessa, jossa pääsääntöisesti kaikilla on esimerkiksi fyysisestä tai 
henkisestä kunnostaan riippumatta samat mahdollisuudet saada työpaikka, 
kyseinen ilmiö on ollut olemassa jo kauan. Venäjällä sosiaalisen yrittäjyyden käsite 
kirjattiin heinäkuussa 2019 voimaan astuneeseen liittovaltion lakiin. 

Sekä Suomessa että Venäjällä sosiaalisen yrityksen tunnistaa muutamasta 
keskeisestä kriteeristä. Esimerkiksi: 

–  Yrityksillä on erityisiä liiketoimintamalleja, jotka on tarkoitettu ratkaisemaan 
ensisijaisesti sosiaalisia ongelmia ja mahdollistamaan samalla taloudellisen 
voiton ja menestyksen. 

– Yritykset toimivat tietyillä alueilla ja edistävät niiden kehitystä. 
–  Liiketoiminnan tarkoituksena on kehittää sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja 

heikoimmassa asemassa oleville ja suojattomille ryhmille (eläkeläisille, 
vammaisille, työttömille jne.). 

Sosiaalista yrittäjyyttä toteutetaan erilaisissa organisaatioissa, Suomessa 
yleisimmin kansalaisjärjestöissä. Venäjällä sosiaalista yrittäjyyttä voidaan toteuttaa 
kansalaisjärjestöjen, yksityisten elinkeinonharjoittajien sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten toiminnan muodossa. 

Tutkimusmenetelmät 

Raja-alueiden sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisen tarpeiden ja mahdollisuuksien 
analysoimiseksi sekä sosiaalisen ja taloudellisen tuen luettelon luomiseksi olemme 
käyttäneet pääasiassa kohderyhmämenetelmää yhteistyössä Karjalan ja Suomen 
asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijaryhmään kuuluu menestyneitä yrittäjiä, 
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Kajaanin, Oulun, Kostamuksen ja Petroskoin kaupunkien edustajia sekä kyseisten 
paikkakuntien alueilla toimivien työvoima- ja nuorisopalveluiden asiantuntijoita. 
Maaliskuun 2020 lopussa Petroskoissa järjestettiin asiantuntijaseminaari (ks. Luku 
3). Seminaarin jälkeen suunnitellut lähitapaamiset piti perua koronatilanteen ja 
karanteenien vuoksi. Sen sijaan aloimme käyttää asiantuntijoiden online-
haastatteluja, mutta myös Webinaareja projektin YouTube -kanavalla, joiden 
materiaaleja voidaan käyttää myöhemmin myös koulutusmateriaalina. 

Lisäksi teimme avoimien virallisten lähteiden sekä tilastojen perusteella 
analyysin käytettävissä olevista toimenpiteistä, joilla voidaan tukea sosiaalisesta 
yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria. Pääasiallisena työkaluna Suomen ja Karjalan 
tasavallan raja-alueiden nuorten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden 
selvittämisessä toimi kehittämämme kyselylomake, joka jaettiin projektin 
Facebook-, Instagram- ja Vkontakte-sivujen sekä työvoimatoimistojen, 
oppilaitosten ja nuorisokeskusten kautta. 
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2 Analyysi sosiaalisen yrittäjyyden tarpeista ja 
mahdollisuuksista raja-alueilla 

Galina Ulvinen 

Vertaileva analyysi väestön tyytyväisyydestä elämään Suomen ja Karjalan 

tasavallan raja-alueilla 

Kyselytutkimukseemme osallistuneiden arvion mukaan elintaso Suomessa on 
paljon korkeampi (3,1) kuin Venäjällä (2,2, enintään 4). Samalla elinolot Karjalan 
tasavallassa arvioitiin jonkin verran korkeammiksi kuin Venäjällä yleensä (Karjala 
sai maksimipisteet 5 %:lta vastaajista, muu Venäjä vain 2 %:lta vastaajista). 
Vastaajien mukaan elinolot Pohjois-Suomessa (29 %) ovat kuitenkin koko maata 
(36 %) alemmalla tasolla. 

Suomessa nuorten tyytyväisyys omaan elämään on myös huomattavasti 
suurempi kuin Venäjällä (7,1 ja 5,9 pistettä 10 mahdollisesta, mediaaniarvot ovat 
vastaavasti 8 ja 6). Lisäksi 58 % Suomen vastaajista ja 39 % Karjalan vastaajista 
kokee mahdolliseksi toteuttaa itseään. Epäröiviä eli niitä, jotka valitsivat 
vaihtoehdon ”En tiedä”, on suunnilleen yhtä suuri osuus: 23 % Suomessa ja 21 % 
Karjalassa. 

Raja-alueilla asuvien nuorten odotukset, huolenaiheet ja tarpeet 

Suomalaiset nuoret odottivat elämältään ennen kaikkea seuraavia asioita: 

– mielenkiintoinen työ (66 %) 
– hyvä koulutus (53 %) 
– itsensä toteuttaminen (50 %) 

Karjalan tasavallan nuorten vastauksissa tärkeimpinä odotuksina näyttäytyivät: 

– taloudellinen hyvinvointi (67 %) 
– hyvin palkattu työ (59 %) 
– mielenkiintoinen työ (38 %) 
– hyvä koulutus (38 %) 

27 % Karjalan ja 8 % Suomen vastaajista valitsi vaihtoehdon ”Haluan ryhtyä 
yrittäjäksi”. 
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Kyselyn perustella voidaan todeta, että raja-alueilla asuvien nuorten 
tulevaisuuden odotukset ovat suhteellisen samoja ja ne liittyvät koulutukseen sekä 
mielenkiintoiseen, hyvän ansiotulon takaavaan työhön. Suomalaisille nuorille 
itsensä toteuttaminen näyttäytyy tärkeämpänä kuin taloudellisen hyvinvoinnin 
saavuttaminen. Tämä puolestaan korreloi ensimmäisen osan kanssa, jonka mukaan 
tyytyväisyys elämään (ml. taloudellinen hyvinvointi) Suomessa on huomattavasti 
korkeampi kuin Venäjällä. Tämä selittää myös Karjalassa asuvien nuorten suurinta 
huolta, joka liittyy heidän taloudelliseen asemaansa: kyselyn mukaan 71 % 
venäläisistä nuorista pelkää ”jäävänsä ilman toimeentuloa”. Vastaava luku Suomen 
nuorten vastaajien kesken oli 39 %. Tulevaisuus, elämänlaatu ja läheisten 
hyvinvointi huolestuttaa venäläisiä nuoria (52 %) suurin piirtein yhtä paljon kuin 
suomalaisiakin (51 %). Venäläisten vastaajien kolmanneksi yleisin vastaus oli huoli 
valtion mahdollisesti asettamista rajoituksista. Kyselyn mukaan Venäjällä asiasta 
huolestuneiden nuorten osuus on 39 %. Vastaava luku suomalaisilla nuorilla oli 
vain 9 %. Kolmanneksi huolestuttavimmaksi asiaksi suomalaisten nuorten 
vastaajaryhmässä osoittautuivat työllistymisen haasteet: Suomessa asiasta 
huolestuneiden nuorten osuus on 53 %. Vastaava luku Karjalassa on 36 %. 
Suomalaisten nuorten merkittävät huolet liittyvät sosiaalisiin suhteisiin: 42 % 
vastaajista pelkää jäävänsä ilman ystäviä ja 31 %:lla on huoli siitä, että sopivaa 
kumppania ei löydy. Vastaavat luvut Karjalan vastaajilla olivat 17 % ja 31 %. 

Molempien ryhmien vastaukset kysymykseen elämän tarpeista yllättivät, 
koska ne olivat melko samoja:  

– Sekä Suomessa (58 %) että Venäjällä (49 %) nuoret kaipaavat eniten vapaa-
ajanviettopaikkoja. 

– Toisena tärkeänä asiana näyttäytyy koulutustoiminnan tarve (34 % 
suomalaisista ja 39 % venäläisistä). 

– Julkisten tilojen tarve sai saman verran pisteitä molemmilta vastaajaryhmiltä 
(37 %). 

Suurimmat erot suomalaisten ja venäläisten osallistujien vastauksissa nousivat 
esiin seuraavissa vastauksissa: puistojen puute (15 % suomalaisista ja 31 % 
venäläisistä), lapsiperheille tarkoitettujen vapaa-ajanviettopaikkojen tarve 
vastaavasti (25 % ja 34 %), nuorisoliikkeiden tukeminen (23 % ja 30 %), 
kulttuurikasvatuksen edistäminen (34 % ja 29 %), viihdetoiminnan puute (30 % ja 
24 %) ja urheilupaikkojen puute (20 % ja 26 %). 
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Suunnitelmat seuraavalle 10 vuodelle 

Ottaen huomioon, että yksi sosiaalisen yrittäjyyden tavoitteista ja missioista on 
perustaa yhteispalveluja, jotka edistävät tiettyjen alueiden kestävää kehitystä, 
katsoimme tarpeelliseksi kysyä nuorilta myös heidän lähitulevaisuuden 
suunnitelmistaan. Suomalaisten ja venäläisten yleisimmät vastaukset jakautuivat 
seuraavasti: 

– 60 % suomalaisista ja 81 % venäläisistä haluaisi keskittyä itseopiskeluun ja 
itsensä kehittämiseen. 

– 74 % suomalaisista ja 52 % venäläisistä vastaavasti toivoo löytävänsä työn, 
jossa ansaitsee hyvin. 

Kolmanneksi yleisimmäksi vastauksesi suomalaisilla nousi ”Muutto toiseen 
kaupunkiin”, jonka valitsi 33 % nuorista. Vastaava luku venäläisillä nuorilla oli 
28 %. Venäläisten nuorten vastauksissa kolmanneksi eniten pisteitä sai 
vaihtoehto ”Yrityksen perustaminen”, jonka valitsi 44 % vastaajista. Suomalaisista 
nuorista kyseisen vaihtoehdon valitsi 16 % vastaajista.  

Vastaukset kysymykseen ”Aiotko asua pysyvästi siellä missä asut nyt?” 
jakautuivat seuraavasti: 42 % suomalaisista ja 36 % venäläisistä vastaajista ei ole 
vielä päättänyt asiasta. 24 % suomalaisista ja 34 % Karjalan vastaajista aikoo 
muuttaa. 34 % suomalaisista nuorista ja 30 % Karjalan nuorista aikoo pysyä 
nykyisellä paikkakunnalla. 18 % suomalaisista ja 43 % venäläisistä vastaajista 
haluaisi perustaa yrityksen nykyisellä asuinpaikkakunnallaan. Useimmat 
suomalaiset nuoret eivät pidä ajatusta yrityksen perustamisesta houkuttelevana: 57 % 
heistä vastasi kielteisesti, kun taas venäläisillä vastaajilla vastaava luku oli 30 %. 
25 % suomalaisista ja 27 % venäläisistä ei vielä ottanut kantaa asiaan. 

Oman yrityksen perustamiseen liittyvien riskien osalta Suomen nuoret ovat 
eniten huolissaan siitä, ettei liiketoiminnasta tule taloudellisesti kannattavaa. Tätä 
pelkää 32 % vastaajista (venäläisistä 15 %). Venäläiset vastaajat puolestaan kokevat 
epävarmuutta taloudellisesta asemastaan yrityksen käynnistämisvaiheessa 
(venäläisistä näin vastasi 35 %, suomalaisista 22 %). Kolmen yleisimmän 
vastauksen joukkoon mahtuivat myös vaihtoehdot ”Liian vähän tietoa aiheesta” 
(näin vastasi 13 % suomalaisista ja 5 % venäläisistä) ja ”Olen huolissani siitä, että 
valitsemani liikeala on väärä yrityksen kannattavuuden kannalta” (18 % 
venäläisistä ja 4 % suomalaisista). Se, että yrittäjä voi jäädä vaille vapaa-aikaa, 
huolestuttaa nuoria jonkin verran: näin ajattelee 9 % suomalaisista ja 6 % 
venäläisistä. Suomessa 9 %:lla vastaajista ja Venäjällä 4 %:lla on liikeidea mutta ei 
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liiketoimintasuunnitelmaa. 9 % venäläisistä osallistujista kokee, että startup-
yrittäjille ei ole tarjolla tukiohjelmia. Samaa mieltä on 1 % suomalaisista.  

Yrityksen perustamisen kannalta raja-alueella asuminen yleensä katsotaan 
eduksi. Samaa mieltä on 51 % venäläisistä ja 15 % suomalaisista, kun taas 
suomalaisten enemmistö eli 57 % ja 33 % venäläisistä ei ole miettinyt asiaa. 28 % 
vastaajista Suomessa ja 16 % Venäjällä on kuitenkin eri mieltä väitteen kanssa. Idea 
yhteisen yrityksen perustamisesta kuitenkin kiinnostaa Karjalassa 41 % ja 
Suomessa 14 % vastaajista. Venäläisistä 41 % ja suomalaisista 32 % ei ole miettinyt 
asiaa. Aika moni (venäläisistä 45 % ja suomalaisista 27 %) ei valitettavasti pidä 
ajatusta yhteisen yrityksen perustamisesta kiinnostavana. Merkittävimpänä riskinä 
39 % Suomen vastaajista pitää lainsäädännöllisiä järjestelyjä (liian suuri ero 
maiden lainsäädännöissä yms.), kun taas 50 %:lla tutkimukseen osallistuneista 
venäläisistä ja 15 %:lla suomalaisista ei ole ollenkaan tietoa yhteisten yritysten 
perustamisesta. Suomalaisista vastaajista 10 % ja venäläisistä 23 % on huolissaan 
siitä, että sopivaa yhteistyökumppania ei löydy. Taloudellinen vakaus mietityttää 
suomalaisista vastaajista 10 %:a ja venäläisistä 7 %:a. Lisävastauksena tähän 
kysymykseen Karjalan nuoret ilmaisivat huolensa liittyen hallinnollisiin esteisiin 
sekä tullin ja valtion asettamiin rajoitteisiin. Suomen vastaajien ryhmässä oli 
nostettu esiin huoli kielimuurista, kulttuurieroista (ml. liiketoimintakulttuuri) ja 
Venäjän poliittisesta tilanteesta. 

Samalla suomalaisia (37 %) ja venäläisiä (40 %) vastaajia kiinnostaa 
sosiaalinen yrittäjyys. Suomalaisista 23 %:lle ja venäläisistä 30 %:lle käsite on 
tuntematon. Houkuttelevimpina aloina yhteiskuntapalvelujen perustamiselle 
näyttäytyvät seuraavat: 

Sosiaalisen yrittäjyyden / yhteiskuntapalvelujen ala suomalaiset (%) venäläiset (%) 

Koulutus- ja tiedeala 60 32 

Kulttuuri- ja taideala 48 29 

Matkailu 32 31 

Ympäristösuojelu, eläinsuojelu 34 23 

Vapaa-aika, urheilu 31 28 

Terveydenhuolto 23 16 

IT-ala, media-ala 19 12 

Sosiaalityö, sosiaalipalvelut 12 22 

Poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien suojelu 15 19 

Kuluttajapalvelut 9 16 
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Lisäksi nuoret mainitsivat lisävastauksissaan maatalouden, arkkitehtuurin ja 
rakentamisen, viihdealan sekä mielenterveysongelmaisten tukemiseksi tarkoitetut 
yhteiskuntapalvelut. 

Vastaajien demografiset tiedot 

Kesäkuun 2020 loppuun mennessä kyselyyn osallistui 236 henkilöä, joista 126 oli 
Suomesta ja 110 Karjan tasavallasta. Osallistujien keski-ikä oli 18–24 vuotta (51 % 
suomalaisista ja 58 % venäläisistä). Suomalaisista vastaajista naisia oli 61 % ja 
miehiä 37 %. Vastaajista 2 % merkitsi sukupuolensa ”muuksi”. Venäläisistä 
vastaajista naisia oli 70 % ja miehiä 30 %. Suurin osa kyselyyn osallistujista (69 % 
suomalaisista ja 50 % venäläisistä) on yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita. 
Suomalaisista vastaajista 11 % on suorittanut tutkinnon ja on työelämässä ja 5 % 
on työttömiä. Venäläisillä vastaajilla vastaavat luvut olivat 25 % ja 1 %. 12 % 
Karjalan osallistujista on aloittanut yritystoiminnan. Tuloksissa esiintyi myös 
vastauksia ”äitiyslomalla” ja ”vanhempainlomalla”. 
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3 Analyyttinen raportti ”Markkinatutkimus 
yhteiskunnallisten palvelujen tarpeista ja 
niiden tarjoamista mahdollisuuksista 
yrittäjille”-asiantuntijaseminaarista 

Marina Utitsyna 

Alkusanat 

Tämä analyyttinen raportti on laadittu ”Rajat ylittävä sosiaalinen yrittäjyys: Startup 
kaikille, mahdollisuuksia jokaiselle”-nimisen Karelia CBC-ohjelman rahoittaman 
KA8002 SOCCER -hankkeen puitteissa maaliskuun 2020 lopussa 
järjestetyn ”Markkinatutkimus yhteiskunnallisten palvelujen tarpeista ja niiden 
tarjoamista mahdollisuuksista yrittäjille”-asiantuntijaseminaarin pohjalta. 

Tutkimuksen tavoite  

Tutkimuksen päätavoitteena oli kerätä tietoja ja muodostaa asiantuntijamielipide 
yhteiskuntapalvelujen perustamiseen liittyvistä haasteista ja kyseisten palvelujen 
yrittäjille tarjoamista mahdollisuuksista. Yhteiskuntapalveluilla tarkoitetaan 
palveluja, jotka parantavat eri väestöryhmien elämänlaatua. 40 hengen ryhmä 
osallistui STEEP-kyselyyn, jonka tarkoituksena oli selvittää asiantuntijoiden 
mielipiteitä vallitsevien olosuhteiden analyysin perusteella. Kyselyn tulosten 
perusteella kartoitettiin ongelmakohtia (tarpeita) ja niiden mahdollisia 
asiantuntijoiden käytännön kokemukseen perustuvia ratkaisuja. Keskustelimme 
lisäksi 10 nuoren tutkijan kanssa ja pyysimme heitä kertomaan mielipiteitään 
kansallisen tieteen nykytilasta ja sen tulevaisuuden näkymistä. 

Tapaamisissa, jotka pidettiin pienissä 3–5 hengen ryhmissä, keskusteltiin 
neljästä eri aiheesta, joita olivat: 

1. Sosiaaliset ongelmat ja yhteiskuntapalvelujen puute. 
2. Keinot, joilla saadaan aikaan positiivisia muutoksia julkisessa järjestelmässä ja 

parannetaan yhteiskuntaongelmien ratkaisumenetelmiä. 
3. Liiketoimintaideat yrittäjyyttä pohtiville. 
4. Sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisen ja sen pitkäjänteisten yhteiskunnallisesti 

hyödyllisten vaikutusten saavuttamisen edellytykset. 
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Asiantuntijamielipiteen muodostamiseksi osallistujille oli annettu seuraavat 
tehtävät:  

– Yhteenveto yhteiskunnallisista ongelmista ja mahdollisuuksista saada aikaan 
yhteiskuntapalveluja, joista olisi hyötyä myös eri väestöryhmille. 

– Väestölle tarjottavien yhteiskuntapalvelujen laajuuden ja laadun selvittäminen. 
– Sosiaalisten ongelmien mahdollisen ratkaisun eri näkökohtien tunnistaminen. 
– Liiketoimintaideoiden kehitysmahdollisuuksien kartoittaminen sosiaalisen 

yrittäjyyden saralla. 
– Vaihtoehtojen esittäminen sellaisten tukipalvelujen toteuttamisessa, jotka on 

tarkoitettu sosiaalisen yrittäjyyden saralla toimiville pk-yrityksille. 

Asiantuntijat  

40 hengen asiantuntijaryhmään kuului koulutuksen, kulttuurin, nuorisotyön ja 
yhteiskunnallisesti hyödyllisen työn parissa toimivien järjestöjen ja pk-yrityksille 
tarkoitettujen palveluiden edustajia sekä sosiaalisia yrittäjiä Petroskoista. 
Keskustelu asiantuntijoiden kanssa käytiin 20.3.2020. Tapaamisen alussa 
osallistujille kerrottiin lyhyesti sosiaalisen yrittäjyyden kehityksestä Venäjällä ja 
Karjalassa. Esitys oli nimeltään ”Sosiaalisen yrittäjyyden määritelmä, sosiaalialan 
pk-yrityksille tarkoitetut tukitoimenpiteet Karjalan tasavallassa”, ja sen piti 
sosiaalialan innovaatiokeskuksen Karjalan tasavallan kehitysyhtiön varajohtaja G. 
O. Avetisyan. 

Sosiaalinen yritys on pk-yritys, joka seuraa erityistä liiketoimintamallia, jossa 
se tavoittelee taloudellisen kannattavuuden ohella yhteiskunnallista 
yleishyödyllisyyttä auttaakseen sosiaalisesti heikossa asemassa olevia ja 
vähävaraisia henkilöitä. Sosiaalinen yritys voi toimia monilla eri aloilla kulttuuri- 
ja viihdealasta ympäristösuojeluun. Sosiaalinen yritys voi tuottaa tavaroita tai 
palveluja markkinoille, tarjota matalan kynnyksen työpaikkoja, toimia 
ympäristönsuojelun parissa tai tarjota muita yleishyödyllisiä palveluita. Yritys voi 
toimia muun muassa terveydenhuolto-, urheilu-, kulttuuri-, matkailu- tai 
sosiaalipalvelualalla, tarjota apua luonnonkatastrofien, ihmisen aiheuttamien 
katastrofien, sotilaallisten konfliktien ja väkivallan uhreille tai esimerkiksi tuottaa 
työllistämispalveluja. 

Maiden välisistä kulttuurisista ja institutionaalisista eroista huolimatta 
maailmassa vallitsee yksimielisyys siitä, että sosiaalisen yrityksen tarkoituksena on 
ratkaista yhteiskunnan ongelmia kestävien taloudellisten resurssien avulla. 
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Sosiaalinen yritys ostaa ja myy palveluja tai tuotteita sekä edistää toiminnallaan 
yksittäisten väestöryhmien ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Virallinen 
sosiaalisen yrittäjyyden status tuo mukanaan sen merkittävän edun, että 
yhteiskunnassa tunnistetaan sosiaalisten yritysten epätavanomainen hybridiluonne, 
jossa sosiaalisen tavoitteen saavuttaminen sekä sen saavuttamiseen tarvittava 
taloudellinen menestys ovat yhtä tärkeitä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa 
kyseistä ilmiötä kutsutaan kaksoistuloksellisuudeksi (double bottom line). 
Yksityiskohtaisesti tarkasteltuna sosiaaliseen yrittäjyyteen sisältyy viisi 
päävaihetta: 

1. Mahdollisuuksien etsiminen: 

– sosiaaliset ongelmat 
– täyttämättömät tarpeet. 

2. Kehityskonseptin määrittäminen:  

– sosiaalisten hyötyjen määrittäminen 
– uusien tuotteiden tai markkinoiden löytäminen. 

3. Tarvittavien resurssien määrittäminen ja löytäminen: 

– taloudelliset resurssit 
– henkilöstöresurssit. 
– tiedot, taidot, kokemus ja pätevyys 

4. Yrityksen perustamis- ja kasvuvaihe: 

– tuloksen mittaaminen 
– yrityksen laajentaminen. 

5. Tavoitteen saavuttaminen: 

– yritysfuusio 
– yrityksen laajentaminen ja sen tavoitteen (mission) muuttaminen 
– tavoitteen saavuttaminen ja yrityksen lopettaminen. 

Noin 1200 pk-yritystä Venäjällä on saanut sosiaalisen yrityksen statuksen, ja niiden 
tiedot löytyvät sosiaalisten yrittäjien rekisteristä. Erityisstatuksen saaneista 60 % 
on yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja 40 % oikeushenkilöitä, ja 90 % kuuluu 
mikroyritysten kategoriaan. Eniten sosiaalisia yrityksiä on rekisteröity Nižni 
Novgorodin (139), Tulan (80), Moskovan (53) ja Tomskin (53) alueilla. 29:llä 
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Venäjän alueella ei ole rekisteröity yhtäkään sosiaalista yritystä. Karjalan 
tasavallassa sosiaalisten yrittäjien rekisterissä on usean pk-yrityksen tiedot. 

Erityisstatuksen saaneista organisaatioista 16 % tuottaa palveluja 
aikuiskoulutuksen saralla. 13 % toimii varhaiskasvatuksen alueella. 10 % 
yrityksistä tarjoaa palveluja urheilun ja hyvinvoinnin alalla ja 7 % on mukana 
terveydenhuollossa. Rekisteröidyt sosiaaliset yritykset tarjoavat myös 
sosiaalipalveluja (ilman majoituspalveluja), sekä toimivat luovuuden ja taiteen 
(5 %), virkistyksen ja viihteen (4 %) ja varhaiskasvatuksen (3 %) aloilla. 

Analyyttiset tiedot perustuvat Yhdistetyn pienten ja keskisuurten yritysten 

rekisterin (ks. https://ofd.nalog.ru/) verkkosivustolla julkaistuihin tietoihin. 
Vuonna 2020 yritykset voivat hakea sosiaalisen yrityksen statusta 1.3.2020 ja 
1.5.2020 asti. Vuodesta 2021 alkaen hakuaika tulee olemaan 1.5. asti. Sosiaalisen 
yrityksen status on vahvistettava vuosittain.  
 

 
Asiantuntijoiden keskustelussa määriteltiin keskeisimmät kohderyhmät, jotka 
voivat mahdollisesti kiinnostaa nuoria sosiaalisia yrittäjiä. Kiinnostavimpina 
asiantuntijat pitävät seuraavia väestöryhmiä: lapset ja nuoret, nuoret perheet, 
yksityiset elinkeinonharjoittajat, vammaiset, vanhukset ja syrjäseuduilla asuvat, 
vaikeassa elämäntilanteessa olevat sekä vähävaraiset eli kaikki, joilla ei ole tasa-
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arvoista pääsyä tiettyihin yhteiskuntapalveluihin. Keskusteluun osallistuneiden 
mielestä sosiaalisen yrittäjyyden kehityksen kannalta tärkeimmät toiminta-alueet 
ovat: 

1. Työllistyminen, mukaan lukien mielenterveyden tai fyysisen terveyden 
ongelmista kärsivien henkilöiden työllistyminen. 

2. Uusien yhteiskuntapalvelujen kehittäminen (laajentaminen) eräiden 
väestöryhmien elämänlaadun kohottamiseksi. Esimerkiksi: 

– erimuotoiset koulutuspalvelut eri-ikäisille, ei vain lapsille 
– kulttuuri-, vapaa-ajan ja virkistyspalvelut ml. matkailupalvelut 
– hoito- ja tukipalvelut vaikeassa elämäntilanteessa oleville henkilöille, jotka 

ovat sosiaalipalveluiden tarpeessa. 

3. Ympäristöaiheiset hankkeet, joiden tavoitteena on muuttaa ihmisten 
suhtautumista ympäristösuojeluun, omaan käyttäytymiseen ja vastuulliseen 
kulutukseen. 

3.1 Sosiaaliset ongelmat ja yhteiskuntapalvelujen puute 

Asiantuntijoiden työn ja yhteisen keskustelun aikana ilmaistiin erilaisia mielipiteitä 
sosiaalisista ongelmista (potentiaalisista yritystoiminnan alueista), jotka liittyvät 
erityisryhmille (vammaisille, nuorille, vanhuksille jne.) tarkoitettujen 
sosiaalipalveluiden luomiseen. 
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Valtaosa vastaajista eli 70 % asiantuntijoiden kokonaismäärästä nimesi seuraavat 
sosiaalialan ongelmat: nuorten työttömyys, joka näkyy erityisesti luovilla aloilla; 
köyhyys; asumisen korkea hintataso; koulutuspalvelut (päiväkotipaikan 
tarjoaminen, oppilaaksi otto lähikouluun, leikkikerhojen puute, vapaa-
ajanviettokeskukset lapsille ja nuorille); kohtuuhintaisten mielekkäiden vapaa-ajan 
aktiviteettien järjestäminen nuorille, pienille lapsille ja vanhuksille; lapsiperheille 
tarkoitettu vapaa-ajan toiminta kulttuurin ja muun antoisan aktiviteetin parissa; 
kohtuuhintainen matkailu. 

Vammaisten ja vanhusten ongelmat rajattiin joukosta erityiseksi ryhmäksi. 
Yhtenä sosiaalialan ongelmista mainittiin vammaisten lasten ja nuorten 
ammatillinen koulutus ja työllistäminen. Peruskoulun jälkeen vammaiset nuoret 
eivät käytännössä saa tarvitsemaansa tukea, sillä ammatillisten oppilaitosten 
tarjoamat opintosuunnat ovat hyvin suppeita, mikä puolestaan kaventaa kyseisten 
nuorten työmahdollisuuksia. 

Asiantuntijoille ehdotettu työmuoto edellytti, että jokainen ryhmä tekee ensin 
esityksen kaikista löytämistään ongelmista, jotka sen jälkeen liitetään osaksi 
isompaa kokonaisuutta. Tässä ovat työn tuloksena muodostuneet kokonaisuudet 
tärkeysjärjestyksessä: 

– työllistäminen 
– asumisen kohtuullinen hintataso 
– kohtuuhintaiset aktiviteetit ja matkailu 
– koulutus- ja hyvinvointipalvelut 
– terveys- ja sosiaalipalvelut ml. tukipalvelut ulkopuolista hoitopalvelua 

tarvitseville 
– kaikkien palvelujen tarjoaminen syrjäseutujen asukkaille (asia nostettiin esiin 

erillisenä akuuttina ongelmana, joka on vaikeasti ratkaistavissa) 
– ympäristöongelmat. 

3.2 Keinot, joilla saadaan aikaan positiivisia muutoksia julkisessa 

järjestelmässä ja parannetaan yhteiskuntaongelmien 

ratkaisumenetelmiä 

Asiantuntijoiden arvion mukaan Karjalan tasavallan väestölle tarjottavat 
yhteiskunnalliset palvelut ovat määrältään ja laadultaan yleisesti melko niukkoja. 
On huomattava, että väestön perustarpeita tyydytetään vain osittain eikä kaikkiin 
väestön palveluntarpeisiin osata vastata kokonaisvaltaisesti. 
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90 % vastaajista on sitä mieltä, että ”sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen on 
valtion päätehtävä, ja julkisten organisaatioiden tulisi poikkeuksetta ratkaista niitä 
valtion tasolla”. Vastaajat myöntävät ”valtion ohjausjärjestelmän olevan 
epätäydellinen”, ja joitakin yksittäisiä huomautuksia lukuun ottamatta 100 % 
osallistujista pitää sosiaalipolitiikkaa julkishallinnon avainelementtinä. Samalla 
ilmaistiin myös mielipide, että ”hallintoelinten toiminnan tehostamiseksi tarvitaan 
muutoksia, jotta ihmisten sosiaaliset tarpeet saadaan tyydytettyä ja ennen kaikkea 
heidän elintasoaan nostettua” ja että ”muutosten toteuttamiseksi tarvitaan 
tehokkaita, tuloksiin suuntautuneita johtajia”. 

Asiantuntijayhteisön edustajat korostavat väestölle suunnatun tiedon 
objektiivisuuden ja saatavuuden tärkeyttä, ja esittävät, että tänä päivänä avoimet 
lähteet eivät tarjoa laajalle yleisölle helposti löydettävää, kattavaa ja erityisesti 
sosiaalitukea koskevaa tietoa. 

Osallistujien mielestä valtion tason muutoksia tarvitaan sekä sosiaalialan että 
valtiontalouden hoitoon. Yksi asiantuntijoista totesi, että liiketoimintaprosessien 
arvioimiseksi tarkoitettujen välineiden avulla olisi mahdollista arvioida 
johtamispäätösten vaikutusta. Tällöin arviointi tapahtuisi kuluttajien kysynnän ja 
sen tyydyttämisen tutkimuksen perusteella, ja samalla väestön olisi helppo saada 
tietoja yhteiskuntapalveluista, mikä ei tällä hetkellä toteudu. Valtaosa vastaajista oli 
samaa mieltä tämän väitteen kanssa. 

75 % asiantuntijoista on sitä mieltä, että kattava lähestymistapa akuuttien 
yhteiskuntaongelmien ratkaisemiseen, valtion kiinnostus verkostoitumiseen ja sen 
kyky käyttää tarvittavia resursseja käynnissä olevissa projekteissa, joissa ovat 
mukana mm. yhteiskuntapalveluja tarjoavat kansalaisjärjestöt ja yritykset, ovat 
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mainio kansalaisaloitteiden perusta mutta myös edistävät alueen väestön 
hyvinvointia ja parantavat sen elämänlaatua.  

 

3.3 Liiketoimintaideat yrittäjyyttä pohtiville 

Keskustelunaiheiksi ehdotetuista teemoista hankalimpia olivat kysymykset, jotka 
koskivat yhteiskuntaongelmien ratkomista yrittäjyysaloitteen pohjalta syntyneen 
liiketoiminnan avulla. Osallistujat ovat yhtä mieltä siitä, että kaikesta 
huolimatta ”yhteiskunnan kiinnostus ja luottamus sosiaalista yrittäjyyttä kohtaan 
on kasvussa. Sen lisäksi, että sosiaalinen yrittäjyys on nopeasti kehittyvä toiminta-
ala, sen arvostus väestön keskuudessa on kasvussa.” Osallistujien 
mielestä ”sosiaalisen yrityksen toiminnassa yhteiskuntaongelmien ratkaiseminen 
menee taloudellisen menestyksen edelle”, ja tätä ajatusta voi pitää keskustelun 
yhteenvetona. Näiden asioiden tasapaino on keskeinen tekijä sosiaalisen 
yrittäjyyden ytimen määrittelyssä.  

80 % kyselyyn osallistuneista vastasi myönteisesti kysymykseen 
yritysprojektien tärkeydestä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen kannalta. 
Neljä (4) asiantuntijaa totesi, että päätös sosiaaliseen yrittäjyyteen ryhtymisestä 
lähti omasta tarpeesta ratkoa perheen tai omia henkilökohtaisia ongelmia. 
Esimerkkinä toimii yrittäjä Vladimir Botin, joka perusti vammaisia asiakkaita 
palvelevan ”Tvoi mir” (Sinun maailmasi) -kuntoutuskeskuksen. Vain kolme (3) 
vastaajaa on sitä mieltä, että tärkeysjärjestyksessä taloudellinen menestys menee 
yhteiskunnallisen hyödyn edelle. Valtaosa eli 70 % asiantuntijoista totesi, 
että ”hyöty on taloudellista voittoa tärkeämpi, näin minut kasvatettiin ajattelemaan” 
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ja että ”yhteiskunnallinen hyöty menee voiton edelle, koska sosiaalinen merkitys 
on kaikista tärkein”. 

Osallistujien mielestä seuraavat ideat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voivat 
toimia liiketoiminnan pohjana: 

1. Kaikkien väestöryhmien integrointi yhteiskuntaan. Tämä koskee ennen 
kaikkea vammaisia, joista moni on syrjäytynyt. Tarkoitus on luoda olosuhteita, 
jotka edistävät heidän työllistymistään sekä taloudellista ja henkistä 
hyvinvointiaan. Esimerkiksi: 

– ”Apua arkeen” – kotipalvelut vanhuksille ja syrjäseutujen asukkaille. 
– ”Ohjaajien valmennus” – valmennus niille, jotka haluavat olla mukana 

tukemassa vammaisia. 
– ”Puhu puhtaasti” – puheterapia ja psykologin palvelut lapsille. 
– ”Lastenhoitoapua”, ”Leikitään ja ulkoillaan yhdessä” – lastenhoitoapua 

äideille. 
– ”Hanki arvostettu ammatti” – vammaisten kouluttaminen lupaaviin ja 

moderneihin digiammatteihin (copywriter, verkkosuunnittelija, sosiaalisen 
median ylläpitäjä, bloggaaja, pelaaja yms.). 

– ”Iloa ikäihmisen arkeen” – vapaa-ajanviettovaihtoehtoja ikääntyneille ja 
liikuntarajoitteisille. 

– ”Minun kyläni”, ”Valkoinen kartano” – kuntoutuspalvelut maaseudun 
olosuhteissa, paikka, johon voi tulla asumaan joksikin aikaa. 

– ”Lämmönvaihto” – apua vähävaraisille perheille. 
– ”Onnellinen äiti” – tukea ja neuvontaa nuorille äideille. 

2. Tuki vakituiseen ja tilapäiseen työllistämiseen sekä elinkeinotoiminnan 
harjoittamiseen. Esimerkiksi: 

– ”Oman alansa ammattilainen”, ”Sinun urasi” – uraneuvontaa, lisäkoulutuksen 
järjestäminen. 

– ”Tule poimijaksi” – helppo askel työelämään, opiskelijoille tai lukiolaisille 
(tilapäinen työ, esim. Suomessa). 

– Kädentaitotyöpaja. 
– ”Tuottajapaja” – tehdään ideoista totta. 
– ”Tule maanviljelijäksi”. 
– ”Auvoisa kesä” – mökkeilyä ja lomailua maaseudulla. 
– ”Uusi on hyvin unohdettu vanha” – kädentaitojen perinteiden elvyttäminen, 

messujen järjestäminen. 
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3. Fyysisen ja henkisen terveyden ylläpitäminen, hyvinvointipalvelut aktiivisen 
elämän ja pitkäikäisyyden edistämiseksi, kohtuuhintaiset ja laadukkaat 
terveyspalvelut. Esimerkiksi: 

– ”Terveyden maa” – lasten virkistys- ja hyvinvointikeskus. 
– ”Pikku delfiini” – vauvauinti. 
– ”Helpoin askelin hyvää kuntoa kohti” – liikuntaa ikääntyneille ja 

terveysongelmista kärsiville. 
– ”Kotikulman monitoimikeskus”. 

4. Vaihtoehtoja vapaa-ajan viettoon (keskustelun sekä mielekkään vapaa-ajan 
tarpeen tyydyttäminen). Esimerkiksi: 

– ”Leikitään yhdessä!” – perinneleikkien elvyttäminen (voisi olla 
mielenkiintoinen yhteistyöprojekti Suomen kanssa). 

– ”Juttelumesta” – juttuseuraa ja neuvontaa. 
– ”Muotitietoinen”, ”Tapaamispaikka” – nuorisotalojen toiminta (ongelmana 

nuorille tarkoitettujen vapaa-ajanviettopaikkojen puute, nuoret kokoontuvat 
ostoskeskuksiin). 

– ”Matkailu on kivaa!” – edullisia ja hauskoja matkailuvaihtoehtoja 
lapsiperheille. 

5. Nopeasti löydettävien ja helposti luettavien palveluista kertovien materiaalien 
tarjoaminen. Esimerkiksi: 

– ”Lahjoitetaan, annetaan” – käytettyjen tavaroiden lahjoitus. 
– ”MUMMO JA VAARI” – ikääntyneille suunnattu tietopalvelu saatavilla 

olevista palveluista. 
– ”Kysy lääkäriltä” – vastauksia kysymyksiin terveydestä. 
– ”AVATAR” – nykyaikaiset tieto- ja viestintäteknologiat laajentavat tarjottavien 

palvelujen valikoimaa, parantavat yhteiskuntapalvelujen saatavuutta sekä 
auttavat toimimaan itsenäisesti digimaailmassa. 

6. Ympäristöhankkeet. Esimerkiksi: 

– ”Käytä uudelleen!” – jätteet ja kierrätys. 
– ”Kaikki mukaan paperikeräykseen” – paperinkeräys ja -kierrätys. 
– ”Sano ”EI” pakkauksille”. 
– Kasvisravintola ”Puhtaat maut”. 
– ”Sateen energia” – ekologisen asumisen puolesta. 
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Muutama aiemmin kuvailtu yhteiskuntaongelma ei näkynyt esitetyissä 
liikeideoissa. Tämän valossa asiantuntijat (sekä määrätietoiset että varovaisempaa 
lähestymistapaa suosittelevat osallistujat) kiinnittivät huomiota siihen, 
että ”varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarjoaminen on valtion eikä yrittäjien 
tehtävä”. 

3.4 Sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisen ja sen pitkäjänteisten 

yhteiskunnallisesti hyödyllisten vaikutusten saavuttamisen 
edellytykset 

Venäjän tunnetuin sosiaalinen yrittäjä, miljardööri Ruben Vardanyan uskoo, että 
lähiaikoina kysytyimpiä tulevat olemaan yhteiskunnan hyvinvointia pitkällä 
aikavälillä edistävät hankkeet. Ne eivät kuitenkaan ole kannattavia ja edellyttävät 
strategista suunnittelua, minkä johdosta niiden menestyksen edellytyksenä on 
valtion ja isojen konsernien tuki. 

Asiantuntijoiden mielestä sosiaalisen yrittäjyyden kehityksen merkittävimpiä 
esteitä voidaan kuvata seuraavasti: 

– Heikon kannattavuutensa takia sosiaalinen yritys tarvitsee sekä joustavia 
verohelpotuksia että sen taloudellista asemaa tukevia käytännön etuja kuten 
pieniä vuokra-, sähkö- ja vesimaksuja yms. 

– Osan julkisista palveluista siirtäminen sosiaalisen yrittäjyyden piiriin edistäisi 
kilpailua, mikä puolestaan parantaisi tarjottujen palvelujen laatua. Tilannetta 
hankaloittaa kuitenkin se, että sosiaalisten palvelujen yksityisille toimijoille 
tarkoitetut korvaukset ovat huomattavasti pienempiä kuin viranomaisille 
maksettavat, mikä asettaa yksityiset toimijat epätasa-arvoiseen asemaan. 

– Yhteiskuntapalveluja tarjoavien kansalaisjärjestöjen sisällyttäminen 
sosiaalisten yritysten luokkaan mahdollistaisi sosiaalisille projekteille 
tarkoitettujen tukipalvelujen kirjon merkittävän laajentamisen. 

– Ongelmia ovat työntekijöiden yhteisten työtilojen puutteesta johtuva vähäinen 
vuorovaikutus, heikko tiedon saatavuus, sosiaalisen yrittäjyyden 
tehostamisvälineenä toimivien mekanismien puute sekä tiettyjen 
valvontaviranomaisten haluttomuus ryhtyä vuoropuheluun ja ottaa käyttöön 
ehkäiseviä toimenpiteitä. 

– Yhteiskuntapalvelualan startup-yritysten perustajien lisäongelmana nähdään 
emotionaalinen uupumus, ja siksi vertaistuki on erittäin tärkeää. 

– Valtion tarjoamaan tukeen suhtaudutaan epäilevästi. 
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Asiantuntijoiden ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä, että sosiaalisen 
yrittäjyyden tukemisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ovat: 

– verohelpotusten ja taloudellisten tukien tarjoaminen 
– mahdollisuus käyttää valtion omaisuutta ilmaiseksi tai edullisilla ehdoilla 

(tilojen tai tonttien vuokraus)  
– tukitoimenpiteitä koskevien yhtenäisten tiedonlähteiden luominen 
– ammattilaisten tarjoama neuvonta ja tuki 
– koulutusohjelmien sekä henkilöstön kehittämisohjelmien toteuttaminen. 

Verohelpotukset ja mahdollisuus käyttää valtion omaisuutta ilmaiseksi tai 
edullisilla ehdoilla näyttäytyvät keskeisinä prioriteetteina. Toiseksi tärkeimmäksi 
asiaksi (46 % vastaajista) valittiin valtion rahallinen tuki. Lisäksi tärkeinä 
tukitoimenpiteinä mainittiin tietojen saatavuus ja koulutuspalvelut.  
 

 
On huomattava, että vuorovaikutus viranomaisten kanssa valtion ja kuntien tasolla 
sosiaalisen yrittäjyyden saralla ei rajoitu finanssipolitiikkaan. Erityiseen suosioon 
ovat nousseet ns. kehitysjärjestöt eli kumppanuusjärjestöt, joiden tavoitteena on 
alueiden sosioekonominen kehitys kuntien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen voimin. 
Tällaiset kolmenväliset kumppanuudet mahdollistavat ongelmien ratkaisua 
paikallisella tasolla. Asiantuntijoiden mukaan kolmenvälisten sopimusten 
toteuttamisen myötä syntyy kestäviä kumppanuuksia ja yhteistyöverkkoja, jotka 
toimivat tulevan yhteistyön perustana. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä toimii 
yrittäjä Vladimir Botinin esittämän yleishyödyllisen ”Tvoi mir” / ”Sinun 
maailmasi”-hankkeen toteutus.  
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4 Analyysi nuorille tarkoitetuista 
sosioekonomisista tukipalveluista 
yhteiskuntapalvelualalla 

Galina Ulvinen 

Yhtenä edellä kuvatun tutkimuksen johtopäätöksenä voi pitää asiantuntijoiden 
mielipidettä siitä, että sekä Venäjällä että Suomessa on olemassa kestävä ja riittävä, 
tiedottamista, koulutusta sekä taloudellista tukea tarjoava tukijärjestelmä, joka 
palvelee yhteiskunnallisesti hyödyllisen yrityksen perustamisesta kiinnostuneita 
nuoria. Asiantuntijoiden ja nuorten kyselyiden tulokset kertovat kuitenkin siitä, että 
suurin osa nuorista ei ole tietoisia sosiaalisen yrittäjyyden tuomista 
mahdollisuuksista, koulutusmahdollisuuksista tai saatavilla olevista 
tukitoimenpiteistä yhteiskuntapalvelujen kehittämiseksi. 

Siksi kokosimme tämän luvun alle tietoa nuorille tarkoitetuista 
sosioekonomisista tukipalveluista, kuten koulutus- ja uudelleenkoulutuspalvelut 
sekä taloudellista tukea tarjoavat palvelut, jotka ovat saatavilla sekä hallinnollisten 
alueiden (Pohjois-Suomi ja Karjalan tasavalta) että hankkeen osallistujien eli 
Kajaanin ja Kostamuksen alueiden tasolla. Alaluvussa 4.1 kuvataan Karjalan 
tasavallan tilannetta ja saatavilla olevia palveluja. Alaluvussa 4.2 kuvataan 
Kostamuksen alueen tilannetta ja palveluja. Alaluvussa 4.3 kuvataan Kainuun 
maakunnan tilannetta ja palveluja. Alaluvussa 4.4 puolestaan nostetaan esiin 
mahdollisia ideoita yhteisten sosiaalisesti hyödyllisten palvelujen perustamisesta 
matkailualalla. Tämä alaluku on laadittu Venäjän ja Suomen kulttuurifoorumin 
aikana vuonna 2020 jätettyjen hakemusten perusteella. 
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4.1 Karjalan tasavallan tilanteen analyysi ja rekisteri saatavilla 

olevista palveluista 

Sergey Koshelev & Anton Posudnevskiy 

Karjalan tasavalta 

– Väkiluku on 614 064 henkilöä (1.1.2020; ks. https://krl.gks.ru/folder/37607). 
– Karjalan tasavallan tilastokeskuksen (KareliaStat) vuoden 2019 tietojen 

mukaan nuorten (18–30-vuotiaiden) osuus on 12 % (73 992 henkilöä 618 056 
henkilöstä; ks. https://krl.gks.ru/storage/mediabank/72271(1).pdf). 

– Työttömien osuus on 7,6 % (tilastotietoja Karjalan tasavallasta löytyy 
Venäjän työvoimahallinnon [Rostrud] verkkosivustolta; ks. 
https://trudvsem.ru/map/region/1000000000000). 

– Eniten työpaikkoja on seuraavilla aloilla: koulutus, julkishallinto, 
sotilaallinen puolustus sekä sosiaali- ja terveydenhuolto (työpaikkojen 
jakauma toimialoittain Karjalan tasavallan tilastokeskuksen [KareliaStat] 
tietojen mukaan; ks. 
https://krl.gks.ru/storage/mediabank/Занятость%20и%20безработица(18).p
df). 

– Tilastot alueen työmarkkinoista: avointen työpaikkojen palkkataso ja 
tarvittava työkokemus; vaadittu koulutustaso; työaika (koko- tai osa-
aikaisuus); asuntomahdollisuus (tilastotietoja Karjalan tasavallasta löytyy 
Venäjän työvoimahallinnon [Rostrud] verkkosivustolta; ks. 
https://trudvsem.ru/map/region/1000000000000). 

– Tavoite-ennusteindikaattori työikäisten työssäkäyvien osuudesta alueen 
työikäisten vammaisten kokonaismäärästä on 23 % (tilastotietoja Karjalan 
tasavallasta löytyy Venäjän työvoimahallinnon [Rostrud] verkkosivustolta; 
ks. https://trudvsem.ru/map/region/1000000000000). 

4.1.1 Tukipalvelut työttömille: Viranomaisverkostot 

Väestön työllistämistä koskeva lainsäädäntö perustuu Venäjän federaation 
perustuslakiin ja koostuu 19. huhtikuuta 1991 annetusta Venäjän väestön 
työllistämistä koskevasta laista nro 1032-I, muista liittovaltion laeista sekä muista 
paikallistason säädöksistä. Työllistymisasiat ja työttömien sosiaaliturvaan liittyvät 
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asiat määritellään ensisijaisesti Venäjän väestön työllistymistä koskevassa 
liittovaltion laissa 1032-I (19.4.1991) (ks. https://rosmintrud.ru/docs/laws/89).  

Laissa määritellään väestön työllisyyden edistämiseen tähtäävän valtion 
politiikan oikeudelliset, taloudelliset ja organisatoriset perusteet, kuten valtion 
turvaamat perustuslaissa määritellyt Venäjän kansalaisten oikeudet työhön ja 
sosiaaliturvaan työttömyystilanteessa. Valtion turvaamat ulkomailla asuvien 
Venäjän kansalaisten oikeudet määritellään Venäjän federaation kansainvälisissä 
sopimuksissa. Valtion työvoimaorganisaatioon kuuluu: 

I) Venäjän federaation hallituksen valtuuttama työ- ja sosiaaliministeriön 

alaisuudessa toimiva elin, eli Venäjän työvoimahallinto (Rostrud; ks. 
https://www.rostrud.ru/). 

Rostrud valvoo työelämän, työlainsäädännön ja muiden työlainsäädäntöä sekä 
siviilipalvelua koskevien säädösten noudattamista, ja se tarjoaa julkisia palveluja 
seuraavilla aloilla: työllistäminen, työttömyysturva, työvoiman muuttoliike ja 
työehtosopimusten riita-asiat. Venäjän hallituksella, jolla on päätösvalta koskien 
työttömille suunnattua kansallisen tason tukijärjestelmää, on myös oikeus kehittää 
ja toteuttaa lisätoimenpiteitä työllisyyden alalla. 

II) Venäjän alueelliset toimeenpanoviranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu 

väestön työllisyyden edistäminen ja sosiaalitukien maksaminen työnhakijoiksi 

ilmoittautuneille työttömille henkilöille. 

Karjalan tasavallassa tällaisena elimenä toimii paikallinen Työvoimahallinto (ks. 
https://mintrud.karelia.ru/), jonka toimivaltuudet väestön työllisyyden 
edistämisessä ulottuvat seuraaviin asioihin: 

1. Paikallistason säädösten hyväksyminen väestön työllisyyden edistämisen 
alalla. 

2. Palvelukäytännön yhtenäistäminen, rikkomusten syiden analysointi ja 
ehdotusten valmistelu, väestön työllistämistä koskevan lainsäädännön 
kehittäminen. 

3. Väestön työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä tarjoavien alueellisten ohjelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen, mm. ohjelmat, joilla edistetään 
irtisanomisvaarassa olevien henkilöiden sekä erityisesti sosiaaliturvan 
tarpeessa olevien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, mm. 
tukipalvelut työvoimatoimiston vammaisille asiakkaille. 
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4. Aktiivisen työllisyyspolitiikan ja lisätoimenpiteiden kehittäminen ja 
toteuttaminen väestön työllisyyden edistämiseksi. 

5. Työmarkkinatilanteen valvonta ja ennustaminen alueellisella tasolla sekä 
ammattien kysynnän analyysi. 

6. Seuraavien asioiden toteuttamisen valvonta: 

– kiintiön mukainen vammaisten palkkaaminen, tarkastusten suorittaminen, 
sitovien ohjeiden antaminen ja pöytäkirjojen laatiminen 

– vammaisten ilmoittautuminen työnhakijoiksi 
– valtion takuiden tarjoaminen väestön työllisyyden edistämisen alalla, lukuun 

ottamatta valtion takuita, joista säädetään 19. päivänä huhtikuuta 1991 annetun 
liittovaltion lain nro 1032-I "Venäjän federaation väestön työllisyydestä" 7 §:n 
3 momentin 11 kohdassa. 

7. Työttömien ilmoittautuminen työnhakijoiksi. 
8. Seuraavien julkisten palvelujen tarjoaminen väestön työllisyyttä koskevan 

lainsäädännön mukaisesti: 

– avun tarjoaminen työnhakijalle sopivan työn haussa sekä avun tarjoaminen 
työnantajille tarvittavien työntekijöiden palkkaamisessa 

– työmarkkinoiden tilanteesta tiedottaminen koko Venäjän tasolla 
– rekrytointitapahtumien järjestäminen ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen 
– työllistymistä sekä ammatillista perus- ja jatkokoulutusta edistävä uraohjaus 
– keskusteluavun tarjoaminen työttömille 
– työttömien ammatillinen perus- ja jatkokoulutus, ml. toisella paikkakunnalla 

tapahtuva koulutus 
– palkatun avustustyön järjestäminen 
– alaikäisten eli 14–18-vuotiaiden henkilöiden tilapäinen työllistäminen 

kouluajan ulkopuolella; tilapäisen työn tarjoaminen työttömille, jotka kokevat 
työn etsimisen haasteelliseksi, sekä 18–20-vuotiaille ammattiopistoista 
valmistuneille työttömille, joilla ei ole aiempaa työkokemusta 

– työmarkkinoille paluuta edistävien palvelujen tarjoaminen 
pitkäaikaistyöttömille 

– avun tarjoaminen työnhakijoiksi ilmoittautuneille työttömille ml. 
työvoimapalvelun ohjauksessa ammatillisen perus- tai jatkotutkinnon 
suorittaneet työttömät, avun tarjoaminen työttömille yksityisen 
elinkeinonharjoittamisen aloittamisessa; kertaluonteisen taloudellisen tuen 
tarjoaminen niille, jotka ovat virallisesti rekisteröineet toimintansa tai 
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rekisteröityneet yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi/maatalouden harjoittajiksi; 
kertaluonteisen taloudellisen tuen tarjoaminen yrityksen rekisteröintiä varten 
tarvittavien asiakirjojen valmisteluun 

– avun tarjoaminen työttömille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka ovat 
muuttamassa toiselle paikkakunnalle sellaisen työn takia, jonka työtön sai 
työvoimapalvelun ohjauksessa 

– saattajapalvelut työvoimatoimiston vammaisille asiakkaille. 

9. Sellaisten työllistämisohjaukseen liittyvien tapahtumien toteuttaminen, jossa 
työttömille tarjotaan seuraavia palveluita: osallistujien ryhmittäminen heidän 
aikaisemman työkokemuksensa, ammattialansa, koulutustason, sukupuolen, 
iän ja muiden sosiodemografisten ominaisuuksien perusteella, jotta heille 
voidaan tarjota parasta mahdollista työllistämisapua vallitseva 
työmarkkinatilanne huomioon ottaen. 

10. Sellaisten ammattien määrittäminen, jotka ovat järkevin valinta työttömien 
ammatillisen perus- ja erityiskoulutuksen kannalta. 

11. Julkisten työllisyyspalvelujen saajien rekistereiden luominen ja ylläpito 
alueellisella tasolla. 

12. Työllistämistä edistävien tapahtumien rahoituksen järjestäminen ja tarvittavan 
laitteiston toimittaminen toimeenpanoviranomaisille, joiden tehtävänä on 
edistää väestön työllistymistä, mm. julkisille työvoimatoimistoille. 

13. Työllistämistä koskevan lainsäädännön rikkomusten selvittäminen ja 
kansalaisten työlainsäädännön mukaisten oikeuksien palauttaminen. 

14. Ulkomaalaisen työvoiman houkuttelua ja käyttöä Venäjällä sovellettavan lain 
mukaan koskevien lausuntojen antaminen. 

15. Avun tarjoaminen työnantajille työvoiman houkuttelussa alueellisten 
työvoiman liikkuvuutta edistävien ohjelmien puitteissa. 

III) Työviranomaiset, jotka järjestävät suurimman osan väestön työllisyyteen 

liittyvistä julkisista palveluista. 

Karjalan tasavallassa näitä viranomaisia ovat: 

– Karjalan tasavallan työvoimalaitos sekä Petroskoin ja tasavallan yksittäisten 
alueiden työvoimatoimistot.  

– Karjalan tasavallan ammatillinen lisäkoulutuslaitos ”Työvoimakoulutus- ja 
valvontakeskus”. 

Työvoimatoimistojen päätavoitteet: 
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1. Valtion työllisyyteen liittyvien takuiden toteuttaminen. 
2. Julkisten palvelujen tarjoaminen Venäjän federaation ja Karjalan tasavallan 

lainsäädännön mukaisesti työllisyyden edistämisen ja työttömyyden torjunnan 
sekä työvoiman muuttoliikkeen saralla. 

Työvoimatoimistojen tarjoamat julkiset palvelut: 

– avun tarjoaminen työnhakijalle sopivan työn haussa sekä avun tarjoaminen 
työnantajille tarvittavien työntekijöiden palkkaamisessa 

– työmarkkinoiden tilanteesta tiedottaminen 
– rekrytointitapahtumien järjestäminen ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen 
– työllistymistä ja ammattikoulutusta edistävä uraohjaus 
– keskusteluavun tarjoaminen työttömille 
– työttömien ammatillinen koulutus, uudelleenkoulutus sekä jatkokoulutus, ml. 

toisella paikkakunnalla tapahtuva koulutus 
– sosiaalitukien maksaminen työnhakijaksi ilmoittautuneille 
– palkatun avustustyön järjestäminen 
– tilapäisen työn tarjoaminen työttömille, joilla on haasteita löytää työtä, ja 18–

20-vuotiaille ammattiopistoista valmistuneille työttömille, joilla ei ole aiempaa 
työkokemusta, sekä alaikäisten eli 14–18-vuotiaiden henkilöiden 
työllistäminen kouluajan ulkopuolella 

– työmarkkinoille paluuta edistävien palvelujen tarjoaminen 
pitkäaikaistyöttömille 

– avun tarjoaminen työnhakijoiksi ilmoittautuneille työttömille ml. 
työvoimapalvelun ohjauksessa ammatillisen perus- tai erityistutkinnon sekä 
uudelleenkoulutuksen suorittaneet työttömät, avun tarjoaminen yksityisen 
elinkeinonharjoittamisen aloittamisessa; kertaluonteisen taloudellisen tuen 
tarjoaminen niille, jotka ovat virallisesti rekisteröineet toimintansa tai 
rekisteröityneet yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi/maatalouden harjoittajiksi 

– sellaisten päätösehdotusten antaminen, joiden perusteella työnantajat tekevät 
omia päätöksiään koskien ulkomaalaisten työntekijöiden houkuttelemista ja 
käyttöä 

– avun tarjoaminen työttömille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka ovat 
muuttamassa toiselle paikkakunnalle sellaisen työn takia, jonka työtön sai 
työvoimapalvelun ohjauksessa. 

Työllistymispalveluita voivat tarjota myös seuraavat toimijat: 
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1. Yksityiset rekrytointiyritykset, jotka on rekisteröity Venäjällä ja joille on 
myönnetty oikeus tämän tyyppisen toiminnan harjoittamiseen Venäjän 
hallituksen asettamalla ja toimeenpanoviranomaisen edellyttämällä tavalla 
ottaen huomioon Venäjän yhteiskunta- ja työsuhteiden sääntelyä käsittelevän 
kolmikantakomission lausunnon. 

2. Muut sovellettavat ehdot täyttävät organisaatiot, ml. ulkomaiset järjestöt ja 
niiden tytäryhtiöt (yksityishenkilöitä lukuun ottamatta). 

Karjalan tasavallassa ei ole yksityisiä työllistämispalveluja tarjoavia yrityksiä, 
joiden tietoja löytyisi Venäjän työvoimahallinnon (Rostrudin) rekisteristä. 
Työvoima- ja rekrytointitoimistoja on kuitenkin noin 15.  

Valtion työvoimapalvelun lisäksi työllisyyden edistämiseen voi osallistua 
paikallishallinto. Paikallishallintoviranomaisilla on oikeus osallistua seuraavien 
palvelujen järjestämiseen sekä niiden rahoitukseen: 

– palkattu avustustyö 
– alaikäisten eli 14–18-vuotiaiden henkilöiden tilapäinen työllistäminen 

kouluajan ulkopuolella; tilapäisen työn tarjoaminen työttömille, jotka kokevat 
työnhaun haasteelliseksi, sekä niille 18–20-vuotiaille ammattiopistoista 
valmistuneille työttömille, joilla ei ole aiempaa työkokemusta 

– rekrytointitapahtumat ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen 
– tukipalvelut työvoimatoimiston vammaisille asiakkaille. 

Paikallisviranomaiset voivat auttaa työvoimatoimistoja saamaan luotettavaa tietoa 
väestön työllistymistilanteesta. Paikallisviranomaisilla on oikeus suorittaa väestön 
työllistämistä ja työvoiman houkuttelua edistäviä lisätoimenpiteitä kuntien 
kustannuksella (pois lukien kohdennettuihin menoihin tarkoitetut kuntien saamat 
varat). 

Väestön työllistämisessä ovat mukana myös työnantajat. Työnantajat edistävät 
valtion työllisyyspolitiikan toteuttamista seuraavin keinoin: 

– työsuhteita koskevien sopimusten noudattaminen Venäjän lainsäädännön 
mukaisesti 

– työlainsäädännössä, työehtosopimuksissa ja työntekijöiden suojelua 
koskevissa sopimuksissa säädettyjen toimenpiteiden toteuttaminen tuotannon 
keskeyttämisen tai työntekijöiden irtisanomisen yhteydessä 

– avun tarjoaminen työllistämiseen, ammattitutkinnon ja jatkokoulutuksen 
suorittamiseen, lainmukaisen korvauksen ylittävän työnantajan kustannuksella 
suoritettavan taloudellisen tuen järjestäminen irtisanotuille työntekijöille 
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– sellaisten olosuhteiden luominen, jotka edesauttavat pienten lasten äitien 
ammatillista perus- ja lisäkoulutusta 3 vuotta kestävän vanhempainvapaan 
aikana; työnantajien näihin tarkoituksiin käyttämät varat otetaan huomioon 
osana verolainsäädännön edellyttämiä ehtoja 

– sellaisten toimenpiteiden kehittäminen ja toteuttaminen, joilla varmistetaan 
työntekijöiden resurssien järkevä käyttö ja säilyttäminen, heidän 
sosiaaliturvansa, työolosuhteiden kehittäminen ja muut edut 

– vammaisten työllistämistä koskevan kiintiön noudattaminen 
– sosiaaliturvan erityistarpeessa olevien henkilöiden palkkaaminen 

paikallisviranomaisten määrittelemissä määrin taikka tietyntyyppisen työn 
varaaminen tällaisten henkilöiden työllistämistä varten 

– työvoimaresurssien houkutteleminen Venäjän alueille, jotka sisältyvät Venäjän 
federaation hallituksen hyväksymään Venäjän federaation aluejakoon 

– tuen ja avun tarjoaminen vammaisille työpaikalla, mm. luomalla työpaikalla 
olosuhteet, jotka mahdollistavat vammaisen normaalin liikkumisen 
työnantajan tiloissa, työnteon sopivalla työpisteellä ja pääsyn työn 
edellyttämiin tiloihin; lisäksi työnantajan vastuulla on tarjota vammaiselle 
työntekijälle apua etätyön ja kotoa käsin tehtävän työn järjestämisessä työ- ja 
vapaa-aika sekä mentorin avun tarve huomioiden. 

4.1.2 Koulutus, ml. ammattitaidon kehittäminen ja jatkokoulutus 

Kuten edellä todettiin, yksi Karjalan tasavallan työvoimahallinnon tehtävistä 
väestön työllisyyden edistämisessä on sellaisten väestön työllisyyttä koskevan 
lainsäädännön mukaisten julkisten palvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät 
ammatilliseen koulutukseen ja työttömien henkilöiden ammatilliseen 
jatkokoulutukseen, mukaan lukien koulutus toisella paikkakunnalla. 
Työvoimahallinto voi myös järjestää ammatillista koulutusta ja ammatillista 
lisäkoulutusta naisille kolme vuotta kestävän vanhempainvapaan aikana (kunnes 
lapsi täyttää 3 vuotta) ja työttömille, joilla on ikänsä perusteella oikeus Venäjän 
lainsäädännön mukaiseen vanhuuseläkkeeseen ja jotka haluavat palata työelämään. 

Karjalan tasavallan työvoimahallinnon päätöksellä on perustettu Karjalan 
tasavallan ammatillinen ”Työvoimakoulutus- ja valvontakeskus” -niminen 
lisäkoulutuslaitos, jonka päätehtävänä on kouluttaa työttömiä työnhakijoita (ks. 
http://ucentr.karelia.ru/), mikä puolestaan edistää paikallisviranomaisten 
toimivallan toteutumista väestön työllistämisen osalta. Petroskoissa sijaitseva 
keskus tarjoaa monipuolista koulutusta ja tilaa koulutuspalveluja ulkopuolisilta 
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koulutusorganisaatioilta yllä mainittujen väestöryhmien kouluttamiseksi. 
Laitoksen päätehtäviä ovat: 

1. Ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen järjestäminen työttömille 
työnhakijoille ja muille väestöryhmille, jotka määritellään Venäjän väestön 
työllistämistä koskevassa laissa. 

2. Tietojen kerääminen, käsittely ja valmistelu henkilöstötarpeiden ennusteen 
laatimiseksi, työvoimaresurssien tasapainoa koskevien ennusteiden 
laatimiseksi Karjalan tasavallan talouden ja sosiaalialan tarpeisiin sekä 
työolojen ja työsuojelun seuraamiseksi Karjalan tasavallassa. 

3. Tiede- ja työpajojen, seminaarien, neuvontatapaamisten, kilpailujen ja muiden 
työsuojeluun, työllisyyden edistämiseen ja työvoiman muuttoliikkeeseen 
liittyvien tapahtumien järjestäminen. 

4. Työsuojelualan koulutusten järjestäminen Karjalan tasavallan julkisten 
laitosten johtajille ja henkilöstölle, sekä työvoimaosuuden määrittäminen 
paikallisten julkisten laitosten tarpeisiin. 

5. Ammatillinen perus- ja lisäkoulutus, joka on tarkoitettu naisille kolme vuotta 
kestävän vanhempainvapaan aikana (kunnes lapsi täyttää 3 vuotta) ja 
työttömille, joilla on ikänsä perusteella oikeus Venäjän lainsäädännön 
mukaiseen vanhuuseläkkeeseen ja jotka haluavat palata työelämään, voidaan 
keskuksen ohella järjestää myös muissa koulutuslaitoksissa, joilla on voimassa 
oleva sopimus työvoimatoimiston kanssa. 

Valtaosa koulutuspalvelujen tilauksista liittyy käytännön ammatteihin. Ne 
määritetään Karjalan tasavallan työmarkkinoiden työvoiman tarpeiden seurannan 
tulosten perusteella. Siksi on mahdotonta suorittaa koulutusta ammateissa, joille ei 
ole laajamittaista kysyntää, tai koulutusta, josta hakija olisi itse kiinnostunut. 
Koulutusohjelmien tarjontaan voi tutustua yhtenäisen tietojärjestelmän 
verkkosivujen hankintaosiossa (ks. https://zakupki.gov.ru). 

Karjalan tasavallan työttömien kanssa aktiivisesti työskentelevistä 
organisaatioista on mainittava paikalliset ammattiopistot. Työttömille tarkoitetun 
ammatillisen lisäkoulutuksen ohjelmien aktiivisena toteuttajana toimii Petroskoin 
valtiollinen yliopisto. Valtion ylläpitämien koulutuslaitosten lisäksi Karjalan 
tasavallassa on useita yksityisiä kouluja. Työttömien kansalaisten koulutuksesta 
puhuttaessa näitä ovat ennen kaikkea erilaiset koulutuskeskukset, jotka toteuttavat 
varsinaista ammatillista koulutusta ja lisäkoulutusta. 

Mahdollisuudet suorittaa varsinainen ja jatkoammattikoulutus 
työvoimapoliittisen päätöksen perusteella on määritelty 19. huhtikuuta 1991 
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annetun liittovaltion lain ”Työllisyydestä Venäjän federaatiossa” nro 1032-I 23 
§:ssä, ja niitä rajoitetaan useilla ehdoilla. Työvoimatoimisto voi ohjata työttömän 
ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen piiriin seuraavien ehtojen täyttyessä: 

– työttömältä puuttuu ammattipätevyys 
– tarvittavan ammattipätevyyden puute on este sopivan työn löytämiselle 
– syntyy tarve vaihtaa ammattialaa, koska markkinoilla ei ole tarjolla 

työnhakijan pätevyyttä vastaavaa työtä 
– työnhakija on menettänyt kykynsä tehdä ammattipätevyyttään vastaavaa työtä. 

Ensisijainen oikeus suorittaa ammatillinen perus- ja jatkokoulutus kuuluu 
seuraaville työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille väestöryhmille: 

– vammaiset 
– vanhemmat, sijaisvanhemmat, vammaisten lasten huoltajat 
– henkilöt, jotka ovat olleet työttöminä yli 6 kuukautta 
– asepalveluksesta erotetut henkilöt 
– varusmiesten ja asepalveluksesta irtisanottujen henkilöiden puolisot 
– peruskoulusta valmistuneet 
– henkilöt, joilla ei ole aiempaa työkokemusta eikä ammattipätevyyttä 
– asepalveluksen suorittaneet (kolmen vuoden sisällä asepalveluksen 

suorittamisen jälkeen) 
– henkilöt, jotka saavat julkista sosiaaliapua ns. sosiaalipalvelusopimuksen 

perusteella edellyttäen, että kyseiseen sopimukseen sisältyy ehto varsinaisen 
tai jatkoammattikoulutuksen suorittamisesta 

– toiselle Venäjän paikkakunnalle työtehtävien suorittamiseksi lähetettyjen 
virkamiesten puolisot. 

Mikäli työtön henkilö lähetetään toiselle paikkakunnalle suorittamaan 
työvoimapoliittinen ammatillinen perus- tai erityistutkinto, hänelle maksetaan 
taloudellista tukea, johon kuuluu: 

– matkakulujen korvaus kodin ja opiskelupaikan välisistä matkoista 
– päivärahat kodin ja opiskelupaikan välisistä matkoista 
– opiskeluajan vuokrakulujen korvaus. 
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4.1.3 Valtion ja paikallistason tukisäätiöt ja tukimuodot 

Valtion tuki työttömille tarjotaan alueellisella tasolla työvoimatoimistojen 

kautta 

Karjalan tasavallan työvoimakeskus ja paikalliset työvoimatoimistot toteuttavat 
seuraavat väestön työllistymistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevat aktiivimallin 
ohjelmat (ks. https://mintrud.karelia.ru/services/forcitizen): 

– sosiaalitukien maksaminen 
– avun tarjoaminen työttömille yksityisen elinkeinonharjoittamisen 

aloittamisessa 
– avun tarjoaminen työnhakijalle sopivan työn haussa 
– työllistymistä, ammattikoulutusta ja jatkokoulutusta edistävä uraohjaus 
– työttömien ammatillinen koulutus sekä jatkokoulutus, ml. toisella 

paikkakunnalla tapahtuva koulutus 
– alaikäisten eli 14–18-vuotiaiden henkilöiden tilapäinen työllistäminen 

kouluajan ulkopuolella; tilapäisen työn tarjoaminen työttömille, jotka kokevat 
työnhaun haasteelliseksi, sekä niille 18–20-vuotiaille ammattiopistoista 
valmistuneille työttömille, joilla ei ole aiempaa työkokemusta 

– keskusteluavun tarjoaminen työttömille 
– avun tarjoaminen niille työttömille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka ovat 

muuttamassa toiselle paikkakunnalle sellaisen työn takia, jonka työtön sai 
työvoimapalvelun ohjauksessa 

– työmarkkinoille paluuta edistäviä palveluja pitkäaikaistyöttömille 
– viranomaisten toteuttama työolojen tarkastus 
– palkatun avustustyön järjestäminen 
– Karjalan tasavallan työmarkkinoiden tilanteesta tiedottaminen 
– avun tarjoaminen työehtosopimukseen liittyvien riita-asioiden selvittämiseen. 

Sosiaalitukien maksaminen 

Venäjän federaation väestön työllistämisestä 19. huhtikuuta 1991 annetun lain nro 
1032-1 28 §:n mukaisesti valtio takaa työttömille: 

– työttömyysturvan, ml. työttömyystuen maksaminen tilapäisen 
työkyvyttömyyden aikana 
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– opintotuen työvoimapoliittisen ammatillisen perus- ja erikoiskoulutuksen 
aikana, mm. väliaikaisen työkyvyttömyyden aikana 

– mahdollisuuden osallistua palkattuun avustustoimintaan. 

Taloudellinen tuki 

Lain 36 §:n mukaan työttömät, jotka ovat menettäneet oikeutensa 
työttömyysturvaan sen maksuajan päättymisen vuoksi, sekä henkilöt, jotka ovat 
suorittamassa työvoimapoliittista ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, ovat 
oikeutettuja työvoimaviranomaisten maksamaan taloudelliseen tukeen. Venäjän 
federaation hallituksen valtuuttama liittovaltion toimeenpanoviranomainen asettaa 
sääntöjä tässä artiklassa määritellyn aineellisen avun tarjoamisesta ja sen 
maksamisen ehdoista. 

Avun tarjoaminen työttömille yksityisen elinkeinonharjoittamisen 

aloittamisessa 

Toimenpiteiden toteuttaminen itsenäisen ammatinharjoittamisen edistämiseksi on 
yksi tärkeimmistä Karjalan tasavallan työvoimaviranomaisten tehtävistä. Sen 
avulla edistetään väestön toimeentuloa myös harvaan asutetuilla alueilla, joilla ei 
ole työnantajia eikä muita työllistymismahdollisuuksia. Karjalan tasavallan työ- ja 
työllisyysministeriön interaktiivinen portaali, joka on tarkoitettu yrittäjiksi 
pyrkiville, sisältää tietoa paitsi oman yrityksen perustamismenoihin tarkoitetusta 
taloudellisesta tuesta, myös Karjalan tasavallassa tarjolla olevista aloitteleville 
yrittäjille suunnatuista tukimuodoista. Portaalista löytyy myös tietoa 
yritystoiminnan kehittämisen kannalta hyödyllisistä internetsivuista ja verotuksesta 
sekä suosituksia liiketoimintasuunnitelman laatimisesta (ks. 
https://mintrud.karelia.ru/) 

Työvoimatoimistoista saa asiantuntevaa neuvontaa yrityksen perustamisesta, 
liikeidean hahmottamisesta, yrityksen oikeudellisesta muodosta, 
liiketoimintasuunnitelman laatimisesta ja verotuksesta. Sieltä saa myös yrityksen 
rekisteröimisen jälkeen tarvittavaa tietoa sekä tietoa liiketoiminnan 
kehittämismahdollisuuksista. 

Karjalan tasavallan työ- ja työministeriön 21. kesäkuuta 2016 antamalla 
määräyksellä nro 104-P hyväksyttiin hallinnolliset määräykset valtion palvelujen 
tarjoamisesta työttömien henkilöiden yksityisen elinkeinonharjoittamisen 
edistämiseksi, mikä edellyttää avun tarjoamista työnhakijoiksi ilmoittautuneille 
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työttömille, ml. työvoimapalvelun ohjauksessa ammatillisen perus- tai 
erityistutkinnon suorittaneet työttömät, yksityisen elinkeinonharjoittamisen 
aloittamisessa; kertaluonteisen taloudellisen tuen tarjoamista niille, jotka ovat 
virallisesti rekisteröineet toimintansa tai rekisteröityneet yksityisiksi 
elinkeinonharjoittajiksi/maatalouden harjoittajiksi; kertaluonteisen taloudellisen 
tuen tarjoamista yrityksen rekisteröintiä varten tarvittavien asiakirjojen 
valmisteluun. Hallinnollisella asetuksella säännellään kertaluonteisen taloudellisen 
tuen saamisen edellytyksiä. 

Muut tukimuodot 

– Ammatillinen koulutus, joka on tarkoitettu työnhakijoille, joiden oikeus 
vanhuuseläkkeeseen alkaa viiden vuoden päästä. 

– Ammatillinen koulutus työsuhteessa oleville henkilöille, joiden oikeus 
vanhuuseläkkeeseen alkaa viiden vuoden päästä. 

– Alaikäisten eli 14–18-vuotiaiden työllistämistä edistävä ohjelma. 
– Vammaisten työllistymisen edistäminen. 
– Lapsen 3 vuoden ikään saakka jatkuvalla vanhempainvapaalla olevien naisten 

ammatillinen koulutus sekä ammatillinen jatkokoulutus. 

Kaksi viimeksi mainittua tukimuotoa vaikuttavat relevanteimmilta КА8002 
SOCCER-hankkeen kannalta. 

Vammaisten työllistymisen edistäminen 

Karjalan tasavallan hallitus 4. joulukuuta 2018 antamallaan määräyksellään N 
764r-P vahvisti Ohjelman nuorille vammaisille suunnatusta avusta heidän 

ammatillisen koulutuksensa aikana sekä heidän työllistymistään edistävästä avusta 

Karjalan tasavallassa vuosina 2018–2020. Ohjelman päätavoitteisiin kuuluu: 

1. Nuorten vammaisten henkilöiden uraohjauksen edistäminen. 
2. Vammaisille nuorille suunnattu ammatillinen perus ja -erityiskoulutus. 
3. Nuorten vammaisten työllistämisen edistäminen ja heidän työllistymistään 

tukevat palvelut. 

Työvoimatoimistot tarjoavat vammaisille mahdollisuuden: 

– saada keskusteluapua, vahvistaa stressinsietokykyä ja itseluottamusta 
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– valita itselleen sopivimman ammattialueen ottaen huomioon persoonallisuus, 
henkilökohtaiset mieltymykset ja terveyskysymykset 

– kehittää ammattitaitoaan ja hankkia uusi ammatti 
– hakea työllistymistä edistäviä palveluja, jotka on määritelty yksilöllisessä 

kuntoutusohjelmassa 
– saada neuvontaa sekä käytännön apua ja taloudellista tukea yrityksen 

perustamiseen. 

Lapsen 3 vuoden ikään saakka jatkuvalla vanhempainvapaalla olevien 

naisten ammatillinen koulutus sekä ammatillinen jatkokoulutus 

Karjalan tasavallan hallituksen 30. joulukuuta 2019 antamalla asetuksella nro 515-
P, joka koskee uudelleenkoulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestämistä alle kolmen 
vuoden ikäisten lasten vanhempainlomalla oleville äideille sekä sellaisille 
esikouluikäisten lasten äideille, jotka ovat ilmoittautuneet työttömiksi 
työnhakijoiksi, hyväksyttiin kyseisen kohderyhmän ammatillisen perus- ja 
jatkokoulutuksen säännöt ja ehdot (ks. https://mintrud.karelia.ru/). 
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4.2 Kostamuksen tilanteen analyysi ja rekisteri saatavilla olevista 

palveluista 

Natalia Menkova 

Kostamuksen kaupunkipiiri sijaitsee Luoteis-Karjalassa ja rajoittuu Karjalan 
tasavallan Kalevalan ja Mujejärven piireihin sekä Suomen rajaan. Etäisyys 
tasavallan keskukseen (Petroskoihin) on 500 km, Pietariin noin 1000 km ja Suomen 
rajalle (rajanylityspaikkaan Lyttä – Vartius) 35 km. Alueella kulkevan valtionrajan 
pituus on 114 km. Kuljetusreittien eli rautateiden ja päällystettyjen autoteiden 
kokonaispituus on 330 km. Kaupunki on Arkangelin liikennekäytävän solmukohta, 
joka yhdistää Luoteisen federaatiopiirin alueet Pohjoismaihin. Kostamuksen 
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kaupunkipiirin pinta-ala on 4046 m2 eli 2 % Karjalan tasavallan pinta-alasta. 
Kaupunkipiiriin kuuluu seuraavat 7 paikkakuntaa: Kostamus, Zarečnyi, 
Vuokkiniemi, Latvajärvi, Ponkalahti, Venehjärvi ja Tollonjoki. Alueen keskus on 
Kostamuksen kaupunki. 

Venäjän federaation hallituksen 16. huhtikuuta 2015 antaman määräyksen nro 
668-r mukaan Kostamuksen kaupunkipiiri luokitellaan 2. kategorian 
monokaupungiksi eli monokaupungiksi, jossa on sosioekonomisen tilanteen 
heikentymisen vaara. 1.1.2020 tilanteen mukaan Kostamuksen väkiluku on 30 174 
henkilöä eli 4,9 % koko Karjalan tasavallan väkiluvusta. Kaupunki on ainoa 
kaikista Karjalan tasavallan kunnista, jossa nähdään luonnollinen positiivinen 
väestönkasvu. Tilastotietoa: 

– Työikäisiä asukkaita on 15 513 henkilöä, joista työelämässä on 15 339 henkilöä 
– Valtaosa työntekijöistä työskentelee kaivosteollisuuden, tuotantoteollisuuden, 

rakentamisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon ja kaupan aloilla 
– 18–35-vuotiaita asukkaita on 6 256 henkilöä, mikä on 21 % koko Kostamuksen 

kaupungin väestöstä. 
– 1.4.2020 tilanteen mukaan työvoimapalvelujen asiakkaina on 133 henkilöä, 

työnantajien työvoimapalvelulle ilmoittamien avoimien työpaikkojen määrä 
on 172. 

– Työttömiksi työnhakijoiksi rekisteröityneiden osuus työikäisten asukkaiden 
kokonaismäärästä on 0,79 %. 

Työkykyisten asukkaiden määrä on riittävä turvaamaan talouden kehitys 
tulevaisuudessa. Tämä kuitenkin edellyttää, että toteutetaan hankkeita, joiden 
myötä saadaan enemmän ihmisiä mukaan työelämään. Tällä hetkellä keskeisiä 
kriittisiä riskejä ovat: 

– työikäisen väestön ennustettu väheneminen 
– kaupungin väestön vanheneminen 
– kaupungin yritysten tarjoamien uusien työpaikkojen riittämätön määrä. 

Keskeisimpiä kaupungin sosioekonomista kehitystä rajoittavia tekijöitä ovat: 

1. Puutteellinen tekninen infrastruktuuri, ml. 

– huono liikenneinfrastruktuuri (Kochkoma–Lietmajärvi–valtionraja-autotien 
tekninen kunto on epätyydyttävä; paikallinen lentokenttä ei ole käytössä) 

– alueiden puutteellinen tekninen infrastruktuuri, joka nähdään kaupungin 
asuntorakentamista rajoittavana tekijänä.  
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2. Sähkön vapaan kapasiteetin puute. 
3. Korkeampi verokanta yksinkertaistetussa verojärjestelmässä verrattuna 

Karjalan tasavallan naapurialueisiin. 
4. Rajalliset paikallistason mahdollisuudet kehitystä edistävien palvelujen 

rahoittamiseen.  

Kaupunki on säästölinjalla, joka mahdollistaa vain sosiaalisten velvoitteiden 
täyttämisen ilman mahdollisuutta kehittää ja tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia 
alueen kehittämiseksi. 

Tukipalvelut työttömille 

Kostamuksen kaupungin työvoimatoimisto palvelee Kostamuksen kaupungin 
alueella asuvia asiakkaita (ks. https://vk.com/kostzan; https://mintrud.karelia.ru/). 
Työvoimatoimisto tarjoaa seuraavia kunnallisia palveluja: 

– työmarkkinoiden tilanteesta tiedottaminen 
– rekrytointitapahtumien järjestäminen ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen 
– avustustyön järjestäminen 
– alaikäisten eli 14–18-vuotiaiden työllistäminen 
– sellaisten työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneiden henkilöiden 

työllistäminen, joilla on ollut vaikeuksia löytää työtä, ml. vammaiset; 
vankilasta vapautuneet; 16–18-vuotiaat; henkilöt, joiden oikeus 
vanhuuseläkkeeseen alkaa viiden vuoden päästä; pakolaiset; asepalveluksesta 
irtisanotut ja heidän perheenjäsenensä; yksinhuoltajat, joilla on monta lasta 
huollettavana; vammaiset lapset; Tšernobylin ja muiden 
säteilyonnettomuuksien ja katastrofien aiheuttamalle säteilylle altistuneet 

– työn tarjoaminen niille 18–20-vuotiaille ammattiopistoista valmistuneille 
työttömille, joilla ei ole aiempaa työkokemusta 

– työllistymistä sekä ammatillista perus- ja jatkokoulutusta edistävä uraohjaus 
– työttömien ammatillinen perus- ja jatkokoulutus, ml. toisella paikkakunnalla 

tapahtuva koulutus 
– työmarkkinoille paluuta edistävien palvelujen tarjoaminen 

pitkäaikaistyöttömille; 
– keskusteluavun tarjoaminen työttömille 
– avun tarjoaminen työnhakijoiksi ilmoittautuneille työttömille ml. 

työvoimapalvelun ohjauksessa ammatillisen perus- tai jatkotutkinnon 
suorittaneet työttömät, avun tarjoaminen työttömille yksityisen 
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elinkeinonharjoittamisen aloittamisessa; kertaluonteisen taloudellisen tuen 
tarjoaminen niille, jotka ovat virallisesti rekisteröineet toimintansa tai 
rekisteröityneet yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi/maatalouden harjoittajiksi; 
kertaluonteisen taloudellisen tuen tarjoaminen yrityksen rekisteröintiä varten 
tarvittavien asiakirjojen valmisteluun 

– lapsen 3 vuoden ikään saakka jatkuvalla vanhempainvapaalla olevien naisten 
ammatillinen perus- ja jatkokoulutus. 

Tammi-maaliskuussa 2020 työtä haki 293 henkilöä, joista 216 oli työttömiä (ottaen 
huomioon henkilöt, jotka olivat ilmoittautuneet työnhakijoiksi Kostamuksen 
työvoimatoimistoon vuoden alkuun mennessä). Vuoden 2020 ensimmäisellä 
neljänneksellä 95 henkilöä ilmoittautui työttömäksi, mikä on 80,5 % edellisen 
vuoden määrästä. Työvoimatoimistosta työtä hakeneista henkilöistä 26 on 
työntekijöitä, jotka on irtisanottu yrityksistä organisaatioiden selvitystilojen, 
henkilöstön määrän vähentämisen yhteydessä, mikä on 21 % hakijoiden 
kokonaismäärästä. Työnantajien työvoimakeskukseen 31.3.2020 toimittaman 
tiedon mukaan irtisanomisprosessi on meneillään vielä 20 henkilön osalta. 

1.1.2020 tilanteen mukaan Kostamuksen työvoimatoimistossa oli 
rekisteröitynä 169 työnhakijaa, joista 121 oli ilmoittautumishetkellä vailla työtä. 
1.4.2020 tilanteen mukaan Kostamuksen työvoimatoimiston asiakkaina oli 133 
henkilöä. Verrattuna vuoteen 2019 työttömyys naisten keskuudessa on noussut: 
työttömien naisten osuus on 65,9 % työttömien kokonaismäärästä (99 henkilöä), 
kun taas nuorten eli 16–19-vuotiaiden työttömien osuus on 1,2 % (21 henkilöä). 
33,1 %:lla työttömistä on korkea-asteen tai keskiasteen ammatillinen koulutus. 
Työttömien joukossa on eniten seuraavien alojen/ammattien asiantuntijoita: laki, 
humanistinen ala ja kulttuuri, myyjät, metalli- ja konepajateollisuuden työntekijät, 
mekaanikot, korjaajat, teollisuuslaitosten ja kiinteiden laitteiden operaattorit, 
kuljettajat ja liikkuvien laitteiden käyttäjät sekä työntekijät, joilla ei ole 
minkäänlaista ammattipätevyyttä. Tammi-maaliskuussa 2020 työllistyi 58 henkilöä. 
1.4.2020 tilanteen mukaan Kostamuksen kaupungin työttömyysaste oli 0,8 % 
taloudellisesti aktiivisesta väestöstä. 

1.1.2020 tilanteen mukaan oli rekisteröity 200 työpaikkaa, ja työttömien 
määrän suhde avoimien työpaikkojen määrään oli 0,62 %. Tammi-maaliskuun 2020 
välisenä aikana Kostamuksen kaupungin työvoimatoimistolle ilmoitettiin 353 
avointa työpaikkaa, joista 13,6 % liittyi tuotannon ammatteihin. 31.3.2020 tilanteen 
mukaan avoimia työpaikkoja oli 172, ja työttömien määrän suhde avoimien 
työpaikkojen määrään oli vastaavasti 0,77 %. Eniten avoimia työpaikkoja vuoden 
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2020 ensimmäisellä neljänneksellä oli terveydenhuollon, koulutuksen, teollisuuden, 
lainvalvonnan, rakennusalan, liikenteen ja kaupan aloilla. 

Tammi-maaliskuussa 2020 Kostamuksen työvoimatoimiston asiantuntijat 
olivat järjestäneet kaksi rekrytointitapahtumaa, joihin osallistui kuusi 
organisaatiota. Tapahtumiin osallistui 28 henkilöä, joista 10 oli työttömiä. Vuoden 
2020 alusta työvoimatoimiston avulla on työllistetty 58 henkilöä, joista vakituisen 
työpaikan sai 38 henkilöä. Kolmen kuukauden aikana työnhakijoiksi 
ilmoittautuneiden osuus oli 46,7 %. Tammi-maaliskuussa 2020 työllistyi 33 
henkilöä, joista 20 oli naisia ja kuusi 16–29-vuotiaita nuoria. 

Vuoden 2020 tammi-maaliskuussa neljä työtöntä sai tukea rekisteröitymiseen 
itsenäiseksi elinkeinonharjoittajaksi ja rekisteröityikin sellaiseksi. Kolme työtöntä 
sai kertaluonteisen taloudellisen tuen itsenäiseksi elinkeinonharjoittajaksi 
rekisteröitymisen yhteydessä. Tuen suuruus oli 200 000 ruplaa. 1 henkilö sai tukea 
100 000 ruplaa. Kahdelle henkilölle myönnettiin 800 ruplan tuki asiakirjojen 
valmisteluun. Alueen budjetista itsenäiseen ammatinharjoittamiseen käytettyjen 
varojen kokonaismäärä oli 901 600 ruplaa. Työttömät aloittivat yritystoiminnan 
seuraavilla aloilla: kampaamo- ja kauneushoitopalvelut, huonekalukorjaamo ja 
valokuvausliike. Vuonna 2019 on perustettu seuraavien alojen yrityksiä: 
kampaamo- ja kauneushoitopalvelut, taksipalvelut, kotikäynneillä tehtävät 
kuivapesupalvelut, lasten leikkihuone Teremok, työkalujen teroittamispalvelut, 
ompelu-, hieronta- ja kuntoilupalvelut. Tammi-maaliskuussa 2020 väestön 
työllisyyttä edistävien erityisohjelmien puitteissa oli mahdollista tarjota työtä 8 
henkilölle. 

Vuoden 2020 tammi-maaliskuussa Kostamuksen työvoimatoimistossa oli 
rekisteröity 14 vammaista työnhakijaa. Rekisteröityneiden vammaisten 
kokonaismäärästä 8 henkilön asiakkuus päätettiin. Vuoden 2020 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä yksi henkilö aloitti yritystoiminnan työvoimatoimiston 
ohjauksessa, kolmen vammaisen työnhakijan asiakkuus työvoimatoimistossa 
päätettiin heidän työsuhteidensa aloittamisen perusteella ja yksi henkilö sai 
tilapäisen työpaikan erityisohjelman puitteissa (ohjelma on suunnattu henkilöille, 
joilla on haasteita sopivan työn löytämisessä). Raportointikauden lopun tilanteen 
mukaan työvoimatoimiston asiakkaina oli kuusi vajaakuntoista henkilöä. 

Työvoimatoimisto on viime vuosina pyrkinyt edistämään työpaikkojen 
luomista vammaisten työllistämiseksi. Vammaisten työllistämisohjelma edellyttää, 
että työnantajille korvataan kulut vammaisille työntekijöille tarkoitetun laitteiston 
hankinnasta sekä sellaisen infrastruktuurin luomisesta, joka on välttämätön 
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vammaisten esteettömän työpaikalle pääsyn kannalta. Vuoden 2019 koulujen loma-
ajaksi työllistyi 48 alaikäistä eli 14–18-vuotiasta. 

Vuonna 2020 tammi-maaliskuussa seitsemän henkilöä sai opiskelupaikan 
ammatillisesta koulutuslaitoksesta työvoimatoimiston lähetteellä. Heistä yksi pääsi 
yli 50-vuotiaille suunnatun ”Vanhempi sukupolvi”-ohjelman puitteissa 
järjestettävään jatkokoulutukseen ja kuusi naista pääsi ”Demografi”-ohjelman 
puitteissa järjestettävään koulutukseen, joka on tarkoitettu lapsen 3 vuoden ikään 
saakka jatkuvalla vanhempainvapaalla oleville naisille. Tammi-maaliskuussa 
työttömille tarjottiin mahdollisuus kouluttautua seuraaviin ammatteihin: 
koneenkäyttäjä, henkilöstöhallintaan liittyvien asiakirjojen valmistelu, kaapeleiden 
lajittelija ja lukkoseppä/korjaaja. Karjalassa työttömillä on mahdollisuus suorittaa 
Karjalan tasavallan työvoimahallinnon julkistaman vuoden 2020 
oppimisvaihtoehtojen luettelon mukainen ammatillinen uudelleen- sekä 
jatkokoulutus, mikäli opetusryhmistä löytyy vapaita opiskelupaikkoja. Koulutus on 
työttömille ilmaista. Heille myös maksetaan opintotuki sekä matka- ja 
majoituskulujen korvaukset. Vuoden 2020 katsauskaudella julkisia 
työmarkkinoille sopeutumista edistävä palveluja tarjottiin 25:lle työttömälle ja 
ammatillista ohjauspalvelua 179:lle Kostamuksen asukkaille. 

4.2.1 Tukipalvelut väestölle kaupungin alueella (yhteiskuntapalvelut 

ja -organisaatiot) 

Pk-yritysten tuki ja tulevaisuuden näkymät yhden teollisuudenalan 

kaupungissa (mukaan lukien yksittäiset yrittäjät) 

Pk-yrityksillä on merkittävä rooli uusien työpaikkojen luomisessa alueella. 
1.1.2020 mennessä Kostamuksen kaupungin alueella oli rekisteröity 1 719 pk-
yritystä, joista 517 oli mikroyrityksiä (enintään 15 hengen yrityksiä), 88 pieniä 
yrityksiä (16–100 työntekijää) ja 15 keskisuuria yrityksiä (101–250 työntekijää). 
Lukuun sisältyy myös 1099 yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä työskentelee yhteensä 5 800 henkilöä. 
Lähitulevaisuudessa kehitys pk-yritysten osalta keskittyy seuraaviin aloihin: 

– suotuisten olosuhteiden luominen pienyritysten kehittämiselle ei-metallisten 
mineraalien (talkkikloriitit, graniitit, gabro-diabaasit jne.) louhinnassa ja 
prosessoinnissa 
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– suotuisten olosuhteiden luominen matkatoimistojen työlle ekologisen, 
etnokulttuurisen ja extreme-matkailun alalla, matkailun infrastruktuurin 
laajentaminen 

– markkinaympäristön kehittäminen pienyrityksille asumisen ja 
kunnallispalvelujen, tieverkon kunnossapidon ja huollon alalla 

– puunjalostusjätteen käyttö "vihreän" lämmön ja sähköenergian tuottamiseen, 
polttoöljyn polttamiseen perustuvasta lämpöenergian tuotannosta 
riippuvuuden vähentäminen 

– hiihto- ja ampumahiihtokeskuksen käyttö, mukaan lukien markkinointi-, 
urheilu-, liikenne-, kauppa-, kotitalous- ja hotellipalveluiden tarjoamiseen 
tarvittava infrastruktuuri. 

Vuodesta 2009 on toteutettu alueella hyväksytty julkinen ohjelma nimeltä ”Pk-
yritysten kehitys Kostamuksen kaupungissa”. Ohjelman puitteissa tukea tarjotaan 
seuraavissa muodoissa: 

1. Neuvonta ja ohjaus pk-yrityksille. 
2. Taloudellinen tuki pk-yrityksille. Taloudellisen tuen tarjoamiseen kuuluvat 

myös avustukset pk-yrityksille. 
3. Omaisuuden muodossa annettava tuki pk-yrityksille. Tämä tukimuoto 

tarkoittaa, että pk-yritykset saavat kunnan omaisuuden käyttöönsä ja/tai 
omistukseensa edullisilla ehdoilla. 

Neuvonta ja ohjaus pk-yrityksille 

Kyseinen tukimuoto on toteutettu seuraavin keinoin: 

1. Keskustelujen, seminaarien, konferenssien ja muiden pk-yritysten asioita 
käsittelevien tapahtumien järjestäminen. Vuonna 2019 Kostamuksen 
kaupungin toimesta järjestettiin kahdeksan erilaista yritysyhteisölle suunnattua 
tapahtumaa, ml. seuraavat: 

– 6. helmikuuta pidettiin seminaari uuteen kassakoneiden käyttömenettelyyn 
siirtymisestä. 

– 16. huhtikuuta pidettiin konferenssi liittovaltion ympäristö-, teknologia- ja 
ydinvalvontaviranomaisen 300-vuotisjuhlan kunniaksi. 

– 13. toukokuuta pidettiin kansainvälisen KA4022-projektin ”BUSY: Business 
for Youth” puitteissa työtapaaminen BusinessOulun ja Oulun 
ammattikorkeakoulun edustajien kanssa. Tapaamisessa tehtiin esitys 
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Kostamuksen kaupungista sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kärkialueena. 
Olemme luoneet yhteydet BusinessOulun kansainvälisten suhteiden 
kehittämisen asiantuntijaan, Oulu Entrepreneurship Society (OuluES)-
yrittäjäyhteisön aktivistiin, Polar Bear Pitching -startup-yrityksen perustajaan 
Maria Melnikovaan. Kaupungin esittelymateriaalit ja yhteystiedot annettiin 
Maria Melnikovalle jaettavaksi Oulussa. 

– 14. toukokuuta pidettiin seminaarin kaltainen kokous Venäjän federaation 
lainsäädännön uusista vaatimuksista ja ongelmista ympäristönsuojelun, 
vedenkulutuksen ja jätehuollon aloilla. 

– 29. elokuuta pidettiin paikallisille yrittäjille suunnattu kokous, johon osallistui 
Karjalan tasavallan pk-yritysten toiminnan rahoitusta edistävän säätiön johtaja 
E. N. Klimchuk. Hän kertoi yrittäjille säätiön uudesta lainaohjelmasta, jonka 
tarkoituksena on mm. auttaa pienyrittäjiä saamaan mikroluottoja edullisin 
ehdoin. 

– 1.–2.10.2019 järjestettiin III kansainvälinen foorumi ”Uudet 
liiketoimintamahdollisuudet”. Osallistujien kokonaismäärä oli yli 200 
henkilöä. 

– 11. lokakuuta järjestettiin Karjalan tasavallan talouskehitys- ja 
teollisuusministeriön liikkuvan ryhmän ja Kostamuksen yritysyhteisön välinen 
työtapaaminen, jonka aiheena oli valtiotuen tarjoaminen pk-yritykselle 
paikallistasolla. 

– 20. marraskuuta järjestettiin seminaari verolainsäädännön muutoksista. 

2. Neuvontapalvelujen ja käytännön avun tarjoaminen yrittäjille pk-yritysten 
palvelupisteessä. Yrittäjillä on jatkuva mahdollisuus kysyä tarvittaessa neuvoja 
kunnan henkilöstöltä liittyen yritystoiminnan eri osa-alueisiin. Vuonna 2019 
talouskehityshallinnon työntekijät pitivät 29 neuvontatapaamista. Vuonna 
2018 aloitti toimintansa sijoitusvaltuutettu, jonka päätehtävänä ovat: 

– liiketoimintayksiköiden hakemusten käsittely investointiprojektien 
toteuttamiseen liittyvissä asioissa 

– ensisijaisen oikeudellisen, menetelmällisen ja organisatorisen avun 
tarjoaminen liike-elämän yksiköille investointiprojektien toteuttamiseen 
liittyvissä asioissa. 

Vuonna 2019 järjestettiin yhden päivän tapahtuma, jonka teemana oli rahoitus- ja 
yritystoiminta. Yhdessä päivässä tietoa ja neuvontatukea sai 57 pk-yritystä. 
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Taloudellinen tuki pk-yrityksille 

Taloudellinen tuki pk-yrityksille auttaa laajentamaan niiden mahdollisuuksia saada 
rahoitusta ja se sisältää seuraavat tukitoimeenpiteet pk-yrittäjille: 

– avustusten myöntäminen aloitteleville yrittäjille yrityksen perustamiseen 
– tuen tarjoaminen pk-yrityksille laitteiden hankkimiseen; edellytyksenä on, että 

nämä laitteet on tarkoitettu tavaroiden tai palvelujen tuotantoon ja/tai 
tuotannon modernisointiin 

– avustusten tarjoaminen pk-yrityksille erikoisautoliikkeiden ostamiseen 
Karjalan tasavallan syrjäisillä ja vaikeasti saavutettavilla paikkakunnilla 

– avustusten tarjoaminen pk-yrityksille Venäjän luottolaitosten 
teollisuusrakennusten rakentamista tai korjaamista varten myöntämien 
lainojen korkojen maksamiseen, taikka tavaroiden tuotannon käynnistämiseen, 
kehittämiseen tai modernisointiin tarkoitetun laitteiston ostamiseen 

– leasingmaksujen ja/tai Venäjän leasingrahoitusta tarjoavien organisaatioiden 
kanssa solmittujen leasingsopimusten mukaisten etumaksujen suorittamiseen 
liittyvän tuen tarjoaminen pk-yrityksille; edellytyksenä on, että yritys käyttää 
kyseistä tukea tavaroiden/palveluiden tuotannon käynnistämiseen, 
kehittämiseen tai modernisointiin 

– avustusten myöntäminen aloitteleville pienyrityksille franchising-oikeuksien 
siirrosta maksamiseen (kertakorvaus) 

– avustusten tarjoaminen aloitteleville pienyrityksille alkumaksujen 
suorittamiseen laitteistoa koskevien leasingsopimusten allekirjoittamisen 
yhteydessä 

– tuen tarjoaminen pk-yrityksille lasten leikkipaikkojen perustamiseen ja 
kehittämiseen 

– tuen myöntäminen pk-yrityksille, joiden liiketoiminta kuuluu alla listattujen 
Venäjän OKVED-toimialaluokituksen mukaisiin toimialoihin: 

– jätekeräys ja -huolto sekä kierrätys 
– julkaisupalvelut 
– yleissivistävä koulutus, esikoulu, ala- ja yläkouluasteen koulutus, 

lukiotason koulutus 
– koulutus urheilun ja vapaa-ajan palveluiden alalla 
– kulttuurikasvatus 
– yleislääkärin toiminta 
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– ikääntyneille ja vammaisille suunnatut sosiaalipalvelut, joihin eivät kuulu 
majoituspalvelut 

– muut ilman majoituspalveluja tarjotut sosiaalipalvelut, jotka eivät sisälly 
muihin ryhmiin 

– vapaa-ajanviettopaikkojen eli kulttuurikeskusten, klubien, kansantaiteen 
talojen ja vastaavien keskusten toiminta 

– urheilu- ja virkistystoiminta 
– kampaamo- ja kauneushoitopalvelut. 

Vuonna 2019 järjestetyn kilpailun tulosten perusteella kahdeksalle pienyritykselle 
jaettiin tukea ja avustuksia yhteensä 2 179 100 ruplaa. Hankkeiden tavoitteena on 
luoda 49 uutta työpaikkaa. 

Kostamuksen kaupunkipiirin hallinnon 30. syyskuuta 2019 päivätyllä 
asetuksella nro 1024 (päivitetty 3. helmikuuta 2020 annetulla päätöksellä nro 77) 
hyväksyttiin uusi kunnallinen ohjelma nimeltä ”Pk-yritysten kehittäminen 
Kostamuksen kaupunkipiirin alueella”. Kyseinen ohjelma on looginen jatko 
edellisille yrittäjyyden kehittämisohjelmille. Sen kehityksessä on otettu huomioon 
muutokset lainsäädännöllisen, taloudellisen, informatiivisen ja muun tuen 
muodoissa. Ohjelman tavoitteena on täyttää liittovaltion lain ”Pienten ja 
keskisuurten yritysten kehityksestä Venäjän federaatiossa” ja Karjalan tasavallan 
lain ”Tietyistä pienten ja keskisuurten yritysten kehityksen kysymyksistä Karjalan 
tasavallassa” sekä kansallisen "Pienet ja keskisuuret yritykset ja tuki yksittäisille 
yrittäjyysaloitteille” -hankkeen vaatimuksia ja vastata pk-yritysten ajankohtaisiin 
tarpeisiin, jotka tulevat esiin talouden kehittymisen yhteydessä. Ohjelmassa 
määrätään toimien toteuttamisesta vuosina 2020–2024. Kostamuksen 
kaupunkipiiri -kuntayhtymän talousarviosta myönnettävien määrärahojen 
kokonaismäärä kuntaohjelman toteuttamiseksi on 1 500 000 ruplaa (300 000 ruplaa 
vuodessa), ja siihen tehdään vuosittaisia mukautuksia seuraavan tilikauden 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Vuonna 2020 nykyisiin taloudellisiin tukitoimenpiteisiin on lisätty seuraavat 
toimenpiteet: 

– Taloudellisen avun tarjoaminen pk-yrityksille kattamaan tiettyjen 
yhteiskunnallisesti tärkeiden elintarviketyyppien luetteloon sisältyvien 
tavaroiden toimituksen kulut. Kyseisten tavaroiden vähittäismyyntihinnat 
voivat vaihdella niin paljon, kuin on määritelty Venäjän federaation hallituksen 
15. päivänä heinäkuuta 2010 antamassa asetuksessa nro 530. Tavarat on 
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tarkoitus toimittaa Karjalan tasavallassa sijaitseville vaikeasti saavutettaville 
paikkakunnille, joilla ei ole mahdollista käyttää kassakoneita ja jotka sisältyvät 
luetteloon, joka on hyväksytty Karjalan tasavallan hallituksen 20. marraskuuta 
2006 antamalla päätöslauselmalla nro 163-P ”Sellaisten Karjalan tasavallan 
alueella sijaitsevien syrjäisten tai vaikeasti saavutettavien alueiden luettelon 
hyväksymisestä, joissa organisaatioilla ja yksityisyrittäjillä on oikeus olla 
käyttämättä kassakoneita yritystoiminnassaan”. 

– Taloudellisen avun tarjoaminen pk-yrityksille kattamaan osa sellaisten 
laitteiston ja ohjelmistojen hankkimisen kuluista, joita käytetään tavaroiden 
merkitsemiseen sekä merkittyjen tavaroiden poistoon myynnistä. 

– Taloudellisen avun tarjoaminen pk-yrityksille kattamaan osa karjalan-, vepsän- 
ja suomenkielisten kylttien hankkimisesta, valmistamisesta ja asentamisesta 
aiheutuvista kustannuksista. 

– Taloudellisen avun tarjoaminen pk-yrityksille kattamaan osa seuraavien 
ostosten kustannuksista: desinfiointiaineiden annostelijat, bakteereja tappavat 
säteilyttimet, ilman ja pintojen desinfiointilaitteet, pesu- ja puhdistusaineet, 
hypokloriitit sekä muut desinfiointiaineet, mukaan lukien terveydenhuollon 
tarkoituksiin käytettävät desinfiointiaineet. Edellytyksenä on, että pk-yritys 
harjoittaa seuraavan tyyppistä toimintaa: virkistystuotteiden ja 
urheiluvälineiden vuokraus; matkatoimistojen ja muiden matkailualalla 
palveluja tarjoavien organisaatioiden toiminta; tilapäisen majoituksen 
tarjoaminen; ruoan ja juomien tarjoaminen; tekstiilien ja turkistuotteiden pesu 
ja kuivapesu; kampaamo- ja kauneushoitopalvelut; urheilu- ja kuntoilupalvelut; 
koulutus; terveydenhuolto; kodinhoitotyö; sellaisten sosiaalipalvelujen 
tarjoaminen, joihin eivät kuulu majoituspalvelut; luova toiminta, taide- ja 
ajanvietetoiminta; urheilun, vapaa-ajan ja viihde-alan palvelut; maa-
matkustajaliikenne. 

– Taloudellisen avun tarjoaminen pk-yrityksille kattamaan osan vastikkeiden 
kustannuksista. Edellytyksenä on, että yrityksen toiminta liittyy johonkin 
seuraavista toiminnoista: lyhyen aikaa säilyvän leivän, leivonnaisten tai 
kakkujen valmistaminen; lihan ja lihavalmisteiden jalostus ja säilykkeiden 
valmistus; siipikarjanlihan tuotanto ja säilykkeiden valmistus; maitotuotteiden 
tuotanto. 
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Omaisuuden muodossa annettava tuki pk-yrityksille 

Taloudellisen avun tarjoaminen omaisuuden muodossa niille pk-yrityksille, jotka 
muodostavat muille pk-yrityksille tarkoitetun tukiverkoston. Apu voidaan tarjota 
seuraavin keinoin: kunnallisen omaisuuden tontteja, rakennuksia, rakennelmia, 
toimitiloja, laitteistoa, koneita, mekanismeja, ajoneuvoja, työkaluja koskevan 
käyttö- tai omistusoikeuden siirto. Oikeuden siirto tapahtuu ilmaiseksi, maksua 
vastaan tai edullisin ehdoin. Kyseinen omaisuus on käytettävä 
käyttötarkoitukseensa. 

Kostamuksen kaupunkipiirin kaupunginvaltuuston 1. maaliskuuta 2018 
tekemällä päätöksellä nro 192-СО / III ”Pk-yritysten omaisuuden muodossa 
tarjottavan tuen infrastruktuurin muodostavan Kostamuksen kaupunkipiirin 
kunnallisomaisuuden luettelon hyväksymisestä (tontteja lukuun ottamatta)” 
hyväksyttiin luettelo kunnallisista kiinteistöistä, jotka on tarkoitettu pk-yrityksille 
vuokrattavaksi edullisin ehdoin. Luetteloon sisältyy 4 kohdetta, joiden 
kokonaispinta-ala on 250,3 m2. 

4.2.2 Koulutusmahdollisuudet ja ammattitaidon kehittämisen 

mahdollisuudet pk-yrityksille 

22. lokakuuta 2018 Petroskoin valtionyliopiston 2017–2021 kauden 
kehittämisohjelman puitteissa allekirjoitettiin yhteistyösopimus Petroskoin 
valtionyliopiston ja Kostamuksen kaupunkipiirin välillä. Sopimuksen 
tarkoituksena on luoda edellytykset yhteisten toimien toteuttamiselle. Sopimuksen 
perusteella kehitettiin ja sovittiin tiekartta Petroskoin valtionyliopiston ja 
Kostamuksen kaupunkipiirin hallinnon välisen yhteistyösopimuksen täytäntöön 
panemiseksi vuonna 2019 seuraavilla aloilla: koulutustoiminta, sosiaalialan 
kehittäminen, koululaisten ammatillinen ohjaus, tieteellinen ja koulutustoiminta, 
tieteellinen tutkimus, asiantuntijatoiminta yms. 

Yhteistyö Petroskoin valtionyliopiston kanssa jatkuu yrittäjien kouluttamisen 
merkeissä. Koulutuksissa käsitellään yrittäjyyttä, työ- ja verolainsäädäntöä, 
työsuojelua ja työturvallisuutta koskevia asioita. Erityisen tärkeää kaupunkipiirille 
oli yrittäjien Yrittäjyyden perusteet -koulutusohjelman järjestäminen 
Kostamuksessa Petroskoin valtionyliopiston liikkuvan yrityshautomon toimesta. 
Koulutusohjelmaan osallistui 16 henkilöä, joista kaikki saivat tutkintotodistukset. 

Vuodesta 2016 lähtien Kostamuksen kaupunki on tehnyt yhteistyötä 
Cherepovetsin kaupungin voittoa tavoittelemattoman Kaupunkikehitys-
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yhteistyökumppanin kanssa tarkoituksena soveltaa kyseisen järjestön kokemusta 
Kostamuksen kaupungissa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Vuonna 2019 Kaupunkikehitys-järjestö jatkoi ohjelman mukaista 
työtä pk-yritysten osaamisen parantamiseksi ja yhteistyösuhteiden kehittämiseksi 
Kostamuksen kaupunkipiirin alueella. 18.1.2019–14.12.2019 järjestettiin seuraavat 
tapahtumat: 

– Helmikuussa järjestettiin ”Businessjumppa”-tehokoulutus yli 18-vuotiaille ja 
yli 55-vuotiaille. Työpajan yrityshenkinen ilmapiiri auttoi osallistujia 
analysoimaan liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutuksen aikana syntyi yli 
100 liikeideaa, joita voidaan soveltaa Kostamuksen alueella. Tapahtuman 
aikana esitettiin ratkaisuja yhteiskunnallisesti hyödyllisten yritysprojektien 
rahoittamiseen, jonka suuruus olisi yli 500 000 ruplaa.  

– Sosiaaliseksi yrittäjäksi kouluttautuminen. Järjestettiin ”Sosiaalinen yrittäjyys: 
käynnistämisestä kestävään liiketoimintaan”-verkkokoulutuskurssi, joka 
sisälsi nuorten yrittäjyyden kehittämisestä kertovan osan. Kurssin aikana 
tarjottiin apua 10 yritysprojektin valmisteluun.  

– Järjestettiin ulkomailta suuntautuneen sekä kotimaan matkailun kehittämiseen 
liittyvä videokonferenssi, jonka aiheena oli ”Kotimaan matkailun 
kehitysnäkymät, hyvät esimerkit ja menestyksellisiksi osoittautuneet 
käytännöt”. Videokonferenssi järjestettiin joulukuussa 2019. Konferenssissa 
pidettiin esitelmiä ja käytiin keskustelua paikallistason tapauksista, joilla on 
merkitystä liittovaltion ja alueiden tasolla. Osallistujat keskustelivat 
Kostamuksen matkailualan kehityksen mahdollisista vauhdittamisen keinoista 
sekä siitä, miten vahvistaa muistoja alueen perinteistä ja mikä imago olisi 
alueelle sopiva. Kaikkien osallistujien mielestä tapahtuma oli erityisen 
hyödyllinen alueella toteutettavien liikeideoiden kannalta.  

– Pikakurssi osallistumisesta julkisiin hankintoihin, myös Severstal-alustan 
avulla. Kurssi koostui yhdistetystä intensiivikurssista, jonka teemana oli 
myyntimarkkinoiden laajentaminen, sekä mahdollisille ja olemassa oleville 
Kostamuksen kaupunkipiirin tavarantoimittajille suunnatusta työpajasta, jossa 
käsiteltiin Severstal-alustan käyttöä. 

Yksityishenkilöistä ja pk-yrityksistä osallistui koulutus- ja yritystapahtumiin 
Kostamuksen alueella yhteensä 71 henkilöä. Lisäksi on käyty vuoropuhelua 46 
aloittelevan sekä jo jonkin aikaa markkinoilla toimineen pk-yrityksen kanssa 
tiedottamisen ja konsultoinnin muodossa. Kostamuksen kaupunkipiirin ja Karelskij 
Okatyš -yrityksen kanssa on myös tehty yhteistyötä, jonka tavoitteena oli edistää 
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yrittäjyyttä, ml. sosiaalinen yrittäjyys. On valmisteltu ja julkaistu yhteensä 14 
erilaista tiedotusmateriaalia. 

4.2.3 Nuorten tukeminen ja nuorisopolitiikan toteuttaminen 

Kostamuksen kaupunkipiirin alueella 

Nuorisopolitiikan päätoimenpiteet toteutetaan ”Kuntoilun ja urheilun edistäminen 
ja nuorisopolitiikan toteuttamisen tehostaminen Kostamuksen kaupunkipiirin 
alueella” -kuntaohjelman mukaisesti. Valtion nuorisopolitiikka toteutuu seuraavien 
toimintojen kautta: 

– yhteistyö nuorisojärjestöjen kanssa ja niiden toiminnan tukeminen 
– lahjakkaiden nuorten tukeminen 
– nuorten oikeuksien ja etujen suojaaminen 
– nuorten isänmaalliseen kasvatukseen tähtäävien tapahtumien toteuttaminen ja 

niihin osallistuminen 
– massaurheilun kehittäminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen nuorten 

keskuudessa 
– vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. 

Alueella tehdään aktiivista vapaaehtoistyötä Omega-, Partyhard-, Leader-, 
DobroKosta-, Stalker- ja Kostaeffekiv-nuorisoryhmien toimesta. Kyseiset ryhmät 
toimivat erilaisten yhteiskunnallisten laitosten yhteydessä ja niissä on 160 jäsentä. 
Maaliskuussa 2019 järjestettiin ”Nuorten näkökulma – 2019”-uraohjausleiri, jonka 
päätavoitteena on auttaa nuoria tulevan ammatin valinnassa sekä kehittää taitoja, 
joista on heille hyötyä ammatillisen uran rakentamisessa. 

Hallinnon toiminta nuorisopolitiikan saralla keskittyy myös nuorten 
osallistamiseen yhteiskunnallisesti merkittäviin tapahtumiin sekä tämän tyyppisten 
tapahtumien järjestämiseen. Nuorisopolitiikan toteuttamiseksi on erityisen tärkeää 
kiinnittää huomiota nuorisojohtajien koulutukseen ja osallistumiseen 
konferensseihin ja nuorisofoorumeille kaupunginosien, tasavallan ja liittovaltion 
tasolla. Vuonna 2019 aktiiviset nuoret osallistuivat ”Karelia – 100”-
nuorisofoorumeihin (Petroskoi), Karjalan tasavallan vapaaehtoisten ”PRO 
DOBRO”-foorumiin (Petroskoi) sekä ”Olen alueen sijoittaja”-foorumiin. 
Aktiiviset nuorten edustajat osallistuivat tasavallan nuorten diplomaattien 
"Mahdollinen tehtävä”-kokoontumiseen Petroskoissa. Kaupunkipiirin alueelle on 
muodostettu 4 nuorisoneuvostoa, joista kaksi toimivat kaupungin yrityksissä. 
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Kansanedustajien alaisuudessa toimivassa nuorisoneuvostossa on kolmetoista 14–
30-vuotiasta jäsentä. 

4.2.4 Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa 

Kostamuksen kaupunkipiirin alueella toimivat seuraavat kansalaisjärjestöt: 

– Karjalan alueellinen kiipeilyliitto ”KAIS”. Toiminnan ideana on edistää vuori- 
ja kalliokiipeilyä osana aktiivista elämäntapaa. Järjestön hallinto järjestää 
erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. 

– Itsenäinen voittoa tavoittelematon organisaatio ”Prialka”. Järjestön 
päätavoitteena on tarjota palveluja väestön ja yritysten 
hyväntekeväisyystoiminnan ja yhteiskunta- ja kulttuuripalvelujen 
kehittämiseksi sekä helpottaa vuorovaikutusta viranomaisten, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen välillä. 

– Itsenäinen voittoa tavoittelematon järjestö Etnokulttuurikeskus Severia. 
Toiminta keskittyy Karjalan tasavallassa asuvien kansojen etnokulttuuristen, 
etnososiaalisten ja kielellisten oikeuksien kehittämiseen. 

– Itsenäinen voittoa tavoittelematon järjestö Yhteiskunnallisesti merkittävien 
kulttuurialoitteiden keskus ”Aitta”. Toiminta keskittyy Kostamuksen 
kaupunkipiirin Vuokkiniemen kylän asukkaiden kulttuurialoitteiden 
tukemiseen. 

– Kostamuksen kansalaisjärjestö ”Suomen ystävät”. Järjestön päätavoitteena on 
kulttuurinen vuorovaikutus suomalaisten kanssa. 

– Paikallinen uskonnollinen järjestö Venäjän ortodoksisen kirkon Kostamuksen 
hiippakunnan Kostamuksen seurakunnan kirkko (Moskovan patriarkaatti). 
Toiminta, joka liittyy moraalisten periaatteiden mukaiseen kasvatukseen. 

4.2.5 Apua sosiaalipalveluiden tarpeessa oleville 

Karjalan tasavallan GBU SO ”KTSSON RK”-sosiaalihuoltolaitoksen 
Kostamuksen osasto tarjoaa seuraavia palvelukokonaisuuksia: 

– Sosiaalipalveluja tarvitsevien henkilöiden tunnistaminen ja rekisteröinti, 
tarvittavien avustusmuotojen määrittäminen ja säännöllinen (pysyvä, 
väliaikainen, kertaluonteinen) avun antaminen. 

– Sosiaalihuollon, sosiaalipedagogisten, sosio-oikeudellisten, 
sosiopsykologisten, sosioekonomisten palvelujen tarjoaminen sillä 



61 

edellytyksellä, että apua kohdennetaan sitä tarvitseville henkilöille ja yhteistyö 
sitä tarjoavien tahojen välillä toimii moitteettomasti. 

– Sosiaalisen tuen tarpeessa olevien ihmisten konkreettisten tarpeiden 
määrittäminen. 

– Valtion, kuntien ja valtiosta riippumattomien elinten, järjestöjen ja 
instituutioiden osallistaminen kansalaisten sosiaalipalvelujen tarjoamiseen, 
sosiaalisen tuen tarjoamiseen väestölle ja niiden toiminnan koordinointiin. 

– Kertaluonteinen hätäapu vaikeissa elämäntilanteissa oleville kansalaisille, 
vanhuksille ja vammaisille, jotka tarvitsevat kiireistä sosiaalista tukea, sisältää 
seuraavat palvelut: 

– humanitaarinen apu: tavara-avustusten (vaatteiden, jalkineiden) 
tarjoaminen henkilökohtaisen hakemuksen perusteella 

– sosiaali- ja oikeusneuvonta 
– keskusteluapu, psykologinen neuvonta ja ohjaus. 

GBU SO ”KTSSON RK”-osaston yhteydessä toimivat seuraavat yksiköt: 

– Kotiin tarjottavat sosiaalipalvelut. 
– Väliaikaisen majoituksen palvelut ikääntyneille ja vammaisille. 
– Sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö. 

Kotiin tarjottavat sosiaalipalvelut 

Kotiin tarjottaviin sosiaalipalveluihin sisältyy henkilökohtaisen suunnitelman 
mukaisten palvelujen tarjoaminen henkilöille, joiden kotikunta on Kostamuksen 
kaupunkipiiri. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kotiin tarjottavat palvelut 
sisältävät seuraavia sosiaalialan palvelujen muotoja: kotiapu, terveydenhuolto, 
keskusteluapu, oikeusapu. Näiden palvelumuotojen tarkoitus on edistää 
vammaisten henkilöiden sosiaalista hyvinvointia. 

Väliaikaisen majoituksen palvelut ikääntyneille ja vammaisille 

Yksikön toiminta alkoi 20.7.2001. Palvelujen tarjoaminen yksikössä tapahtuu 
henkilökohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Yksiköllä on 12 vuodepaikkaa. 
Yksikön päätehtävänä on tarjota asiakkaille mahdollisuus asua kodinomaisessa 
ympäristössä ja saada tarvitsemaansa hoitoa. Henkilöt majoitetaan huoneisiin 
sukupuolen, iän ja terveydentilan perusteella. 
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Sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö 

Yksikkö tarjoaa ammatillisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja, joiden 
tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään paikkansa yhteiskunnasta, hankkimaan 
vuorovaikutustaitoja ja löytämään sellaisia toimintamuotoja, joiden avulla asiakas 
voi täysin tai osittain ratkaista vammaisuuden aiheuttamia haasteita. Yksikkö 
tarjoaa sosiaalipalveluja kotihoidon ja avohoidon muodossa. Sosiaalipalvelun 
muoto määräytyy palvelun saajan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 
Yksikkö tarjoaa palveluja seuraaville väestöryhmille: 

– alaikäiset vammaiset, joiden sosiaalipalveluiden tarve on vahvistettu 
– vammaisten lasten täysi-ikäiset vanhemmat/huoltajat, joiden 

sosiaalipalveluiden tarve on vahvistettu 
– täysi-ikäiset työkykyiset vammaiset, joiden sosiaalipalveluiden tarve on 

vahvistettu. 

4.2.6 Markkinatutkimus yhteiskunnallisten palvelujen tarpeista ja 

niiden tarjoamista mahdollisuuksista yrittäjille Kostamuksen 

alueella 

Seuraavassa esitetään kuntapalvelumarkkinoiden tarpeiden ja mahdollisuuksien 
tutkimuksen kohderyhmien edustajien haastattelut. 

Kostamuksen kaupunkipiirin hallinnon talouskehitysosaston 

pääasiantuntijan haastattelu 

Mikä on sosiaalisen yrittäjyyden merkitys alueemme talouden ja 
yhteiskuntaelämän kannalta? 

Merkitys on suuri. Vaikka sosiaalisilla yrityksillä on vielä kehitettävää 

kannattavuuden ja taloudellisen voiton osalta, ne tuovat ”väriä” alueen 

sosiaaliseen elämään, edistävät lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja näin 

motivoivat lasten vanhempia laajempaan ajattelutapaan. 

Mitkä ovat mielestäsi alueen hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät kehityssuunnat? 

Kostamuksen kaupungilla on tärkeä merkitys koko Karjalan tasavallan 

teollisuuden kannalta. Jatkamme ensisijaisesti alueen teollisuuslaitosten 

kehittämistä ja säilyttämistä. Esimerkkinä voidaan mainita kaupunkipiirin 
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vuonna 2019 saama edistyneen sosioekonomisen kehityksen aikaansaaneen 

alueen status, jolla korostetaan alueen hyviä mahdollisuuksia vakaaseen 

sosioekonomiseen kehitykseen, jonka se voi saavuttaa saamalla investointeja 

ja luomalla uusia työpaikkoja. Sosiaalista elämää pidetään kuitenkin yhtä 

tärkeänä. Kostamuksen alueella toimiikin aktiivisesti pieniä sosiaalialan 

yrityksiä, joiden henkilöstö koostuu pääasiassa nuorista kaupunkilaisista. 

Heidän työnsä ansiosta kaupunki kehittyy laajamittaisesti muun muassa 

matkailualalla huolimatta siitä, että kaupunki sijaitsee kaukana muista 

kaupungeista. Yritykset tarjoavat erilaisia lasten normaalia kehitystä edistäviä 

palveluja, mikä todistetaan yritysten saamilla apurahoilla ja kunniakirjoilla. 

Mitkä toiminta-alat voivat olla houkuttelevia nuorille? 

Nuorille mielenkiintoisimpia ja houkuttelevimpia toiminta-aloja voivat olla 

seuraavat alat: digipalvelut, urheilu, matkailu, lapsille tarkoitetut aktiviteetit, 

kerhot yms. Nämä valinnat perustuvat siihen, että nuoret näkevät sosiaalisissa 

medioissa erilaisia käytännön neuvoja ja haluavat soveltaa niitä omaan 

elämäänsä. 

Mitkä ovat mahdolliset sosiaaliseen yrittäjyyteen kytkeytyvät haasteet, joita nuori 
yrittäjä voi kohtaa? 

Suurimmat haasteet kytkeytyvät ensinnäkin siihen, että harva yrittäjäksi 

pyrkivä nuori tuntee hyvin lainsäädännön, joka määrittelee sosiaalisen 

yrittäjyyden alaa. Toiseksi haasteeksi voi nousta viranomaisten edellyttämä 

raportointi liiketoiminnasta. 

Miten tilanne kehittyy uuden koronavirusepidemian hiivuttua, mikä asia nousee 
tärkeimmäksi? 

Epidemian jälkeen tärkeäksi asiaksi tulee nousemaan ihmisten välinen 

kanssakäyminen. Lapsiperheet tulevat varmasti usein käymään leikkipuistoissa, 

mikä puolestaan johtaa uusien yhteiskuntapalvelujen kehittämiseen. 

Ajankohtaiseksi nousee myös elokuvissa, museoissa, kauneushoitoloissa, 

baareissa ja ravintoloissa käyminen. 

Kostamuksen työvoimatoimiston päällikön haastattelu 

Mikä on sosiaalisen yrittäjyyden merkitys alueemme talouden ja 
yhteiskuntaelämän kannalta? 
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Talouden ja yhteiskunnan kannalta sosiaalinen yrittäjyys on varsin tärkeää. 

Kaupunkimme on melko nuori ja meillä on iso tarve vapaa-ajanviettopaikoille, 

mm. lasten leikkipuistoille. 

Mitkä ovat mielestänne alueen hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät kehityssuunnat? 
Mitkä toiminta-alat voivat olla houkuttelevia nuorille? 

Varsin moni yritystä perustava hakee taloudellista avustusta 

työvoimatoimistosta. Monet hakijoista aikovat aloittaa toimintansa seuraavilla 

aloilla: kampaamo- ja kauneushoitolapalvelut; huonekalujen korjaamot, 

valokuvaus, kotona tarjottavat kuivapesupalvelut, lasten leikkihuoneet, 

työkalujen teroitus, ompelimot, hierontapalvelut, kuntosalit. 

Mitkä ovat mahdolliset sosiaalisen yrittäjyyteen kytkeytyvät haasteet, joita nuori 
yrittäjä voi kohdata? 

Nuoret yrittäjät kohtaavat eniten ongelmia seuraavissa asioissa: kirjanpito ja 

raportointi, yksityishenkilöiden ja yritysten asettamat korkeat tilojen 

vuokrahinnat; vuokraltaan suhteellisen edullisten kunnallisten toimintatilojen 

puute; korkeat verokannat; nykyisen lainsäädännön rajoitukset. 

Miten tilanne kehittyy uuden koronavirusepidemian hiivuttua, mikä asia nousee 
tärkeimmäksi? 

Tärkeintä on normalisoida ihmisten arkea ja parantaa yrittäjien toimeentuloa 

tarvittavalle tasolle. Useampien yrittäjien, erityisesti lasten ja nuorten palvelu- 

ja vapaa-ajan aloilla toimivien, tulot palautuvat entiselle tasolle. Valtion tuella 

pk-yritykset palaavat epidemiaa edeltävälle tasolle. 
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4.3 Kainuun maakunnan tilanteen analyysi ja rekisteri saatavilla 

olevista palveluista 

Natalia Alava & Tatiana Petrova 

Käsitteet 

Sosiaalinen yritys 

Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti 
osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea 
muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee 
voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla 
tahansa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan 
ja se on aina merkitty kaupparekisteriin. Erona muihin yrityksiin on, että 
sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on 
vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi 
yrityksen tulee olla merkitty työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten 
yritysten rekisteriin. Vain tähän rekisteriin merkitty yritys saa liiketoiminnassaan ja 
markkinoinnissaan käyttää sosiaalisen yrityksen nimeä ja tunnusta. 

Yhteiskunnallinen yritys 

Suomessa toinen peruskäsite on yhteiskunnallinen yritys, jonka toiminnalla ei ole 
lainsäädännöllistä pohjaa, vaan toimintaa säätelevät Suomalaisen Työn Liiton 
(2018) kriteerit, jotka täyttävä yritys voi anoa Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä. 
Yhteiskunnallinen yrityksen keskeinen kriteeri on, että yrityksen ensisijainen 
tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen (ks. 
https://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/yhteiskunnallinen-
yritys-merkin-saannot/).  

Suomessa ei ole vielä laadittua systemaattista strategiaa yhteiskunnallisten 
yritysten ja sosiaalisen yrittäjyyden edistämiseksi, mutta se on työn alla (ks. 
https://www.siltavalmennus.fi/wp-
content/uploads/2018/05/ILONA_sosiaalinen_yritt%C3%A4jyys2018.pdf). 
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Vuoden 2020 tietoja Kainuusta 

1. Tehdyn arvion mukaan Kainuun väkiluku vuonna 2020 oli 71 680 henkilöä. 
2. Kokonaistyöttömyys nousi maaliskuussa koronapandemian alettua 18 % 

vuoden takaisesta. 
3. Etenkin lomautettujen määrä lisääntyi maaliskuussa. 
4. Ammattiryhmistä työttömyys on kasvanut eniten palvelu- ja 

myyntityöntekijöillä. 
5. TE-toimistoon ilmoitettiin maaliskuun aikana uusia avoimia työpaikkoja 40 % 

edellisvuotta vähemmän. 
6. Työvoimapula on edelleen vaikea monella alalla ja haastavinta on löytää 

terveydenhuollon erityisasiantuntijoita, suojelu- ja vartiointityöntekijöitä sekä 
siivoojia.  

Yllä olevassa diagrammissa esitetään työttömien työnhakijoiden jakautuminen 
Kainuussa ikäryhmän mukaan maaliskuussa 2020 (vertailutietona maaliskuu 2019). 
Työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä mutta nopeimmin alle 25-vuotiailla 
(+44 %). Nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä kuukauden lopussa 543, joka on 
13 % työttömistä työnhakijoista. Nuorten työttömyysaste vaihteli Ristijärven 
11,8 %:n ja Puolangan 27,3 %:n välillä. Nuorisotyöttömyys keskittyy Kajaaniin, 
jossa alle 25-vuotiaiden osuus koko Kainuun nuorista työttömistä oli 63 %. 
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Sotkamolaisia nuorista työttömistä oli 15 % ja kuhmolaisia sekä suomussalmelaisia 
6 %. 

Lähteet 
Kainuun liitto. (23.2.2021). Väestö ja muuttoliike. Haettu osoitteesta 

https://kainuunliitto.fi/tietopalvelut/tilastot/vaesto-ja-muuttoliike/ 
Suomen virallinen tilasto. (2020). Kainuu: Työllisyyskatsaus, maaliskuu 

2010. Kajaani: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haettu osoitteesta 
https://www.elyt.fi/documents/10191/40073516/Maaliskuu+2020.pdf/07e62a9a-fd70-
4ce2-b4bb-c4369db522b1 

4.3.1 Esimerkkejä sosiaalisesti hyödyllisistä palveluista Kainuussa 

Lapsiperheiden palvelut 

– Lapsiparkki. Avoinna joka lauantai Kajaanin keskustassa. Kajaanin 
perhekeskuksen ala-aulassa, os. Koivukoskenkatu 14, toimii lapsiparkki 
lauantaisin kello 10–14. Parkki on tarkoitettu 2–8-vuotiaille lapsille. Lapset 
voivat olla parkissa 2 h/päivä. Paikalla on aina kaksi Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton (MLL) hoitajaa, jolloin lapsia voi olla parkissa 8–10. 

– Perhekahvila. Perhekahvilassa sekä lapset että aikuiset tapaavat toisiaan ja 
toimivat yhdessä. Siellä kohtaavat myös eri sukupolvet ja kulttuurit. Joukkoon 
ovat lämpimästi tervetulleita lapset, äidit, isät, isovanhempi-ikäiset ja muut 
lapselle läheiset aikuiset (MLL). 

– Vertaistukitoiminta, Leijonaemot ry. Toiminnan tarkoitus on edistää 
vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta 
erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen 
ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee erityislasten vanhempien 
jaksamista ja hyvinvointia. 

– Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry. Yhdistyksen tarkoituksena on omalla 
toimialueellaan toimia kehitysvammaisten ja heidän perheidensä 
erityishuollon ja sosiaaliturvan lisäämiseksi sekä muutoinkin edistää ja valvoa 
näiden etuja. Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää toimintaa ja tukea 
kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen, muun muassa vertaistukiryhmiä, 
jäseniltoja ja harrastustoimintaa. 

– Ravitsemusterapia ja ruokakurssit. Useampi toimija (esim. MLL, Sydänliitto, 
Diabetesliitto, Allergia- ja astmaliitto jne.). 
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– Monipuoliset liikunta-, kulttuuri-, harrastuspalvelut ja vapaa-ajan opinnot. 
Useampi toimija (esim. Kaukametsän opisto, Urheiluopisto, Osaamiskeskus 
Kainuun Aalto, paikkakuntien kansalaisopistot, Aikuis- ja 
täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA jne.). 

– Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä (TMT) on neuropsykologisesti 
painottunutta musiikkiterapiaa, joka perustuu suunnitelmallisesti etenevään 
musiikilliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä soittamiseen. 

Nuorten palvelut 

– Nuorten työpajat (Kumppaniksi ry) ovat alle 29-vuotiaille, työttömille nuorille 
tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja. Työpajat ovat nuorille hyviä paikkoja 
elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhteisölliseen kasvuun ja 
työssäoppimiseen. Nuorten työpajat tarjoavat työllistymiseen ja koulutukseen 
tähtäävää valmennusta ja kuntoutusta.  

– Nuorten elämää, nettituki (ks. http://www.nuortenelama.fi/kainuu/). 
– Etsivä nuorisotyö. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa 

oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla 
edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja 
työmarkkinoille. Nuoren niin itse halutessa etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori 
kartoittavat yhdessä nuoren elämäntilannetta, tukitarpeita, voimavaroja ja 
toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää erilaiset tarjolla olevat 
vaihtoehdot kohti koulutusta, työelämää tai muuta nuoren tilanteeseen 
kulloinkin sopivaa ratkaisua. Lisätiedot Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta 
(ks. https://minedu.fi/nuorisotyo). 

– Oppisopimuskoulutus. (Kainuun ammattiopisto, KAO) Oppisopimuskoulutus 
on oppimista työtä tekemällä määräaikaisessa työsuhteessa ja tietopuolista 
opiskelua ammatillisessa oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksen kautta voi 
suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja 
erikoisammattitutkinnon tai hankkia räätälöityä sekä tapauskohtaista 
lisäkoulutusta. Opiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias, ja oppisopimus 
edellyttää työpaikkaa. Opiskelija hankkii työpaikan itse. Työnantaja maksaa 
opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalle maksetaan 
tietopuolisen opiskelun ajalta päivärahaa ja perheavustusta, ellei työnantaja 
maksa siltä ajalta palkkaa. 

– Nuorisotakuu. Opiskelumahdollisuudet, työllistymis- ja muut tukipalvelut (ks. 
http://www.nuorisotakuukainuu.fi). 
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– Launch Pad Finland ry. Yhdistys on nuorten ja nuorten aikuisten 
rekisteröitynyt yhdistys, jonka kotipaikka on Kajaani. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää nuorten kansainvälistymistä, alueellista ja 
kansainvälistä verkostoitumista, hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä parantaa 
osallistumisen mahdollisuuksia paikalliseen kehittämistyöhön. 
Nuorille ”laukaisualusta” on kasvun paikka, ja yritysten ja organisaatioiden 
suuntaan se toimii nuorten ja yritysten seurustelunurkkana. Yhdistys toteuttaa 
mm. erillisrahoitteisia hankkeita, joihin nuoret itse hakevat rahoitusta ja joita 
he itse ovat aktiivisesti toteuttamassa. 

Ammatillinen koulutus 

Kainuussa on tarjolla laaja valikoima opiskelumahdollisuuksia:  

– Kainuun ammattiopisto, KAO (ks. 
http://www.kao.fi/opiskelemaan/aikuiskoulutus/) 

– Vuokatin Urheiluopisto (ks. https://vuokattisport.fi/sport-academy/) 
– Oppisopimuskoulutus (ks. 

http://www.kao.fi/opiskelemaan/oppisopimuskoulutus) 
– Lukiokoulutus aikuisille 

– Kajaanin lukion aikuislinja (ks. http://www.kajaaninlukio.fi/aikuislinja) 
– Kuhmon yhteislukio (ks. https://www.kuhmonlukio.fi/) 
– Suomussalmen lukion opinnot aikuisille (ks. 

http://www.suomussalmi.fi/kuntalainen/palvelut/koulutus_ja_opiskelu/lu
kiokoulutus/hakeminen_lukioon) 

– Korkea-asteen koulutus 

– Kajaanin ammattikorkeakoulu (ks. http://www.kamk.fi/fi) 
– Kajaanin yliopistokeskus (ks. http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus)  

– Yrittäjyyskoulutus 

– Yrittäjyysvalmennus Intotalo (ks. https://www.intotalo.com/) 

– Avoimet korkea-asteen opinnot ja ammatilliset lisäopinnot 

– Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA, Kajaani (ks. 
http://www.aikopa.fi/fi/Koulutukset)  
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– Kaukametsän opisto, Kajaani (ks. 
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressi-ja-
kulttuurikeskus-kaukametsa/kaukametsan-opisto/avoin-yliopisto) 

– Osaamiskeskus Kainuun Aalto, Kajaani (ks. http://www.kainuunaalto.fi) 

– Työvoimakoulutus 

– Kainuun TE-toimisto (ks. 
http://www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku) 

– Työelämä- ja uravalmennukset 
– Koulutusavain Oy (ks. http://www.koulutusavain.fi)  
– Arffman Consulting Oy (ks. http://www.arfcon.fi)  

– Kansalaisopistokoulutus ja muu vapaa sivistystyö 

– Kaukametsän opisto, Kajaani (ks. 
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressi-ja-
kulttuurikeskus-kaukametsa/kaukametsan-opisto) 

– Osaamiskeskus Kainuun Aalto, Kajaani (ks. 
http://asp.asio.fi/kurssiilmo/kaalto) 

– Hyrynsalmen kansalaisopisto (ks. http://www.hyrynsalmi.fi/vapaa-aika-
ja-kulttuuri/kansalaisopisto) 

– Kianta-Opisto, Suomussalmi (ks. http://www.suomussalmi.fi/kianta-
opisto) 

– Kuhmon kansalaisopisto (ks. http://www.sotkamo.fi/vapaa-
aika/kansalaisopisto/) 

– Paltamon ja Ristijärven kansalaisopisto (ks. 
http://www.paltamo.fi/perhe/185) 

– Sotkamon kansalaisopisto (ks. http://www.sotkamo.fi/vapaa-
aika/kansalaisopisto/) 

– Kainuun opisto, Paltamo (ks. http://www.kainuunopisto.fi/kurssit) 

Ikääntyneiden palvelut 

– Arjen pelastajat (Tönäri ry). Arjen pelastajat on Kainuussa kehitetty uusi 
toimintamalli. Arjen pelastajat ovat nuoria, jotka tarjoavat lähialueellaan apua 
ikääntyneille pienissä arjen askareissa, kuten kaupassa käynti, kotityöt tai atk-
tuki. Ikääntynyt saa tarvitsemaansa apua. Nuori saa mielekästä tekemistä ja 
mahdollisuuden käyttää omia taitojaan sekä oppia uutta. Toiminta on 
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vapaaehtoista. Ikäihminen voi vaikka halutessaan tarjota nuorelle kahvit 
korvaukseksi saamastaan avusta. Arjen pelastajat -toiminta tuo nuorten ja 
ikäihmisten maailmat lähemmäksi toisiaan tavalla, joka tukee molempien 
hyvinvointia. 

– Liikunta-, kulttuuri-, harrastuspalvelut ja vapaa-ajan opinnot ikääntyneille 
tarjoavat samat organisaatiot kuin muillekin. 

– Saattajapalvelu. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun 
sote) tarjoaa palvelua, jossa asiakas saa avustajan mukaansa asioidessaan kodin 
ulkopuolella. Saattajapalvelua voidaan tarjota esimerkiksi kuljetuspalvelun 
yhteydessä (lisäksi Veteraanien tukipalveluseteli). 

– Ulkoilutuspalvelu. Kainuun sote tarjoaa sosiaalipalvelua, jossa tukihenkilö vie 
asiakkaan ulkoilemaan. 

Vammaispalvelut 

– Henkilökohtainen Apu. Kainuun sote. Henkilökohtainen apu on välttämätöntä 
apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, 
mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan selviä. 
Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä 
omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella, kuten 
päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämisessä. 

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään 
henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman 
vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 
tavanomaisista elämäntoiminnoista, eikä avun tarve johdu pääasiassa 
ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista. Henkilökohtaisen 
avun järjestäminen edellyttää vammaispalvelulain mukaan, että vammaisella 
henkilöllä on voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa. 
Kyseessä on henkilön itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen. 

– Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu kotona asuville nuorille ja aikuisille (13-
vuotiaista alkaen) sekä itsenäisesti asuville kehitysvammaisille henkilöille 
harrastustoiminnan ja itsenäistyminen tukemiseen. Kainuun sote. Tukihenkilö 
toimii asiakkaan kerho-/harrastustoiminnassa henkisenä ja fyysisenä tukena. 
Tarvittaessa tukihenkilö kulkee harrastukseen liittyvät matkat tuettavan kanssa, 
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on mukana ohjaamassa tuettavaa toiminnan aikana ja huolehtii osaltaan 
asiakkaan turvallisuudesta. 

– Sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus. Kainuun sote. Valmennukseen 
kuuluvat neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen 
lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. 

– Elämänmuutostoiminta. Kehitysvammaisten palvelusäätiö. Toiminta tukee 
perheitä ja heidän lähiverkostojaan elämän eri vaiheissa. Toimintaan kuuluvat 
seuraavat osa-alueet: 

– Aikuisuuden kynnyksellä -toiminta tukee kehitysvammaista nuorta 
perheenjäsentä ja hänen läheisiään tulevaisuuden suunnittelussa. 

– Muuttovalmennus tukee muuttajaa ja läheisiä elämänmuutoksessa ja 
muuttoon valmistautumisessa. 

– Ikäperhetoiminta tukee kehitysvammaista aikuista perheenjäsentä ja hänen 
ikääntyviä vanhempiaan tämän hetken elämäntilanteessa ja tulevaisuuteen 
valmistautumisessa. 

Kehitysvammaisten palvelusäätiö toimii yhteistyössä perheiden, kuntien, 
palveluntuottajien, oppilaitosten ja eri toimijoiden sekä Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa. Tavoitteena on tukea 
erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään sekä kehittää tuen 
muotoja eri elämänmuutosvaiheisiin. Kehitysvammaisten palvelusäätiö 
järjestää mm. ikäperhetoimintaa, tilauskoulutuksia sekä teema- ja 
harrastekursseja vammaisille (ks. https://palvelutarjotin.kainuu.fi/). 

Palvelut ja tuet työttömille 

Kajaanin kaupungin työllistämisavustusta vuonna 2019 saivat Etnika Kainuu ry, 
Kainuun Nuotta ry, Kajaanin Haka ry, Kajaanin työvoimayhdistys ry, Kapova ry, 
Lehtikankaan asukasyhdistys, Nakertaja Hetteenmäen kyläyhdistys ry ja Spartak 
Kajaani ry. Näissä yhdistyksissä on monipuolisia työtehtäviä erilaisille 
ammattiryhmille. Yhdistyksissä on palkkatuetun työllistämisen lisäksi myös 
työtoimintaa opiskelijoille, vapaaehtoisille ja harjoittelijoille. Lisäksi tarjolla on 
työkokeilua, kuntouttavaa työtoimintaa, yhteiskuntapalvelua ja sosiaalista 
kuntoutusta. 

Kainuun Nuotta ry on toimija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään alueen 
väestön hyvinvointia, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Yhdistys kehittää 
hyvinvointia luomalla työpaikkoja Kainuun alueella. Nuotta ry:n rooli 
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välityömarkkinatoimijana [Intermediate Labour Market, ILM] on Kajaanissa ja 
Kainuussa merkittävä sekä Nuotan oman toiminnan, että jäsenjärjestöjen 
työllistämistoiminnan kautta (ks. http://www.kainuunnuotta.net/fi/). 

TE-toimisto ja Starttiraha 

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän 
toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen 
arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan (ks. https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/in
dex.html). Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (33,66 euroa päivältä eli noin 
700 euroa kuukaudessa) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä 
kalenteriviikossa. Starttirahaa voit saada, jos: 

– olet työtön työnhakija, 
– et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, 

opiskelusta tai kotityöstä, tai 
– olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi. 

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on 
hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun 
muassa: 

– päätoiminen yrittäjyys, 
– riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, 
– mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan, 
– tarpeellisuus toimeentulon kannalta, ja 
– yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty. 

TE-toimiston palvelut 

– Koulutusneuvonta (ks. https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_
koulutusneuvonta/index.html). 

– Ammatinvalintaohjelma (ks. https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-
page.xhtml). 
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– Valtakunnallisen puhelinpalvelun uraohjaus (ks. http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_
uraohjaus/index.html). 

– Ammatillinen työvoimakoulutus (ks. http://te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/ind
ex.html). 

– Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu (ks. https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu
/index.html). 

Kati Kemppainen TE-toimistolta kertoi, että Kainuussa hankitaan 
työnhakuvalmennusta ja uravalmennusta kaikille hakijoille. TE-toimiston 
hankkimat työvoimakoulutukset soveltuvat myös kaikille yli 20-vuotiaille 
työnhakijoille. Nuorille on erityisesti hankittu kohdennettua oman osaamisen 
tunnistamiseen ja työnhakuun aktivoivaa koulutusta. Työnhakusparrausta 
hankitaan myös toteutettavaksi oppilaitoksissa erityisesti ammattiin valmistuville 
tai lukion päättäville. Lisäksi hankitaan mm. erilaisia yrittäjyyden suunnitteluun ja 
yrityksen kehittämiseen liittyviä valmennuksia ja koulutuksia kaikille 
yrittäjyydestä kiinnostuneille tai jo toimiville yrittäjille. Nuorille näissä 
valmennuksissa ja koulutuksissa ei ole omaa ryhmää, vaan ne on suunnattu kaiken 
ikäisille. Osa uravalmennuksista on suunnattu osatyökykyisille. TE-toimistolla on 
palkattuna kaksi henkilöä, jotka ovat osatyökykyisten apuna selvittämässä 
työkykyyn liittyviä asioita ja tukemassa urasuunnittelussa. 

4.3.2 Yhteiskunnallisen yrityksen merkki tukena 

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai 
ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen 
tavoitteensa edistämiseen.  

Suomalaisen Työn Liitto myöntää ja hallinnoi suomalaisesta yhteiskunnallisen 
hyvän tuottamisesta kertovaa merkkiä. Merkin tuoma kilpailuetu: 

– Merkki ohjaa kuluttajien ja asiakkaiden ostopäätöstä vastuulliseen valintaan. 
– Merkki kertoo asiakkaille ja sidosryhmille yrityksen arvoista. 
– Merkki luo positiivista mielikuvaa myös kansainvälisesti. 
– Merkkiä voi hyödyntää yrityksen viestinnässä, markkinoinnissa ja 

tuotepakkauksissa. 
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Yhteiskunnallinen yritys -merkki.  

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista 
tarkoitusta varten ja sen voitosta vähintään puolet kanavoituu toiminnan 
kehittämiseen tai lahjoituksena määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Merkin voi 
saada käyttöönsä yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai 
ympäristöongelmia. Yhteiskunnallinen yritys saa monipuolisia Suomalaisen Työn 
Liiton etuja (ks. https://suomalainentyo.fi/yrityksille/jasenedut/). 

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa 

Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkija Harri Kostilainen laati työ- ja 
elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen yhteiskunnallisista yrityksistä 
Suomessa. Kostilaisen (2020, s. 20) mukaan, ”Suomessa toimii vajaat 1 700 
yhteiskunnallista yritystä, joista suurin osa (964) on sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalalla toimivia yhdistyksiä. Alan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 
5,8 miljardia euroa. Työpaikkoja yhteiskunnallisissa yrityksissä on hiukan yli 50 
000, ennen kaikkea Yhteiskunnallinen yritys -merkin omaavissa yrityksissä (22 
500) ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhdistyksissä (26 500). Potentiaalia 
osatyökykyisten työllistämiseen löytyy näistä kahdesta ryhmästä, mutta näiden 
lisäksi myös muut yritykset voivat työllistää merkittävän määrän osatyökykyisiä.” 

Kansainvälinen vertaileva tutkimus on tunnistanut kolme erilaista 
yhteiskunnallisten yritysten klusteria (viitattu lähteessä Kostilainen, 2020, s. 11):  

1. Erilaisia hyvinvointipalveluja tuottavat yhteiskunnalliset yritykset. 
2. Johonkin yhteiskunnallisen ”ilkeän ongelman” ratkaisemiseen pyrkivät 

missiolähtöiset vaikuttavuustoimijat. 
3. Filantrooppista toimintaa harjoittavat yhteiskunnalliset yrittäjät tai yritykset. 

Yhteiskunnallisten yritysten päätoimialat Suomessa (Kostilainen, 2020, s. 22, 
Taulukko 3): 

– Sosiaalinen yritys: pesulapalvelut, henkilökohtaiset palvelut, urheiluseurojen 
toiminta valmistusteollisuus, kiinteistöjen hoito. 
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– Yhteiskunnallinen yritys -merkki: sosiaalihuollon avo- ja laitospalvelut, 
terveyspalvelut, kierrätystoimiala, työllistämistoimiala. 

– Sote-yhdistykset: asumispalvelut, päivätoiminta, sosiaalihuollon muut palvelut, 
varhaiskasvatus, kotipalvelut. 

– Sote-säätiöt: ikääntyneiden hoitolaitokset ja palveluasuminen, sosiaalihuollon 
avopalvelut, päivä- ja työtoiminta, muut laitos- ja asumispalvelut. 

– Uusosuuskunnat: työvoimanvuokraus ja -välitys, sosiaalialan henkilökohtaiset 
avopalvelut, kulttuuri, taide ja luova toimiala, liiketoiminnan kehittämis- ja 
tukipalvelut, tutkimus ja koulutus. 

– Missiolähtöiset startupit: ohjelmistojen suunnittelu ja -valmistus, koulutus, 
tutkimus ja kehittäminen, teollinen muotoilu, kone- ja prosessisuunnittelu, 
terveyspalvelut. 

Lähde 
Kostilainen, H. (2020). Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa. Julkaisuja 10. Työ- ja 

elinkeinoministeriö. Haettu osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162094/TEM_2020_10.pdf 

4.3.3 Yhdistysten ja yritysten tuet alueellisella tasolla 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Maaseudun yritysrahoitus -
verkkosivulla (ks. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus) 
todetaan:  

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 % Suomen pinta-alasta on 
maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen 
yrityksistä noin 30 % sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat 
mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, 
toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voi hakea, 
vaikka ei harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Yritysten 
perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää 
yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei 
kuitenkaan saa vääristää kilpailua. 

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. 
Hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa 
eteenpäin. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta. 
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Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, 
miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka 
myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. 
Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen 
parhaaksi. Leaderin toiminta lukuina vuonna 2014–2018: 2800 Kehittämishanketta, 
1600 Yritystukipäätöstä, 165 Milj. euroa tukea myönnetty. Leaderin kantavana 
ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen 
kehittämistyössä. Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa 
elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa. Lähtökohtia: 

– Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. 
– Leader-rahoitus tulee EU:lta, valtiolta ja kunnilta. Leader-rahoituksella 

voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien 
elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin 
lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. 

Edellä olevat tiedot on lainattu suoraan Leader Suomi -verkkosivuilta (ks. 
https://www.leadersuomi.fi/fi/). 

Kainuun alueella toimii kaksi Leaderia 

1. Oulujärvi Leader. Toiminta-alueeseen kuuluvat Paltamo, Puolanka, Vaala ja 
Kajaanin kaupunki. Oulujärvi Leader on saanut strategiansa toteuttamiseen 
yhteensä 6,5 miljoonaa euroa julkista rahoitusta vuosille 2014–2020. Näkyvin 
kehittämisstrategian toteutustapa on myöntää Leader-rahoitusta toiminta-
alueen yrityksille ja yhteisöille. Kaikkien tuettavien hankkeiden on edistettävä 
kehittämisstrategian toteutumista. Jokaisesta hankkeesta täytetään 
hankearviointilomake, jota Oulujärvi Leaderin hallitus käyttää tuettavien 
hankkeiden valinnassa. 

Rahoitus yrityksille 

– Perustamistuki. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti uusille, aloittaville 
yrityksille. Toimiville yrityksille perustamistuki on mahdollinen, jos 
kyseessä on uuden liiketoiminnan perustaminen eli esimerkiksi oleellinen 
laajentuminen uusille markkinoille tai uudelle toimialalle. 
Perustamistukea voi hakea yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa 
tarpeellisiin toimenpiteisiin, muun muassa asiantuntija- ja 
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neuvontapalvelujen tai konsultoinnin hankkimiseen. Asiantuntija-avun 
käyttökohteita voivat olla esimerkiksi:  

– liiketoimintavalmennus 
– tuotekehitys 
– markkinointisuunnittelu 
– laatujärjestelmän laatiminen 

Tuen määrä on vähintään 5 000 ja enintään 35 000 euroa. Yritykset voivat 
hakea myös ”kokeilurahaa” toimintaedellytystensä vahvistamiseen, 
esimerkiksi uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien 
markkinalähtöiseen suunnitteluun, testaukseen ja kehittämiseen. Tuen 
määrä on vähintään 2 000 ja enintään 10 000 euroa. 

– Investointituki. Tuki on 35 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä 
on vähintään 2 000 euroa. Investoinneilla on oltava olennainen merkitys 
yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle: 

– koneiden, laitteiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan 
– rakennusten hankintaan, remontoimiseen tai rakentamiseen 
– aineettomiin investointeihin (esimerkiksi ohjelmistot, patentit ja 

valmistusoikeudet). 

– Yritysryhmän kehittämistuki. 3–10 yrityksen ryhmä voi saada tukea 
yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen hakijaksi ja hallinnoijaksi tarvitaan 
ryhmän ulkopuolinen kehittämisorganisaatio. Yhteinen kehittäminen voi 
olla esimerkiksi kouluttautumista, tuotannollisen yhteistyön luomista tai 
matkailumarkkinointitoimenpiteitä. Yhteisten toimenpiteitten lisäksi 
hankkeessa voi olla myös yrityskohtaisia toimia. Tuen määrä on 75 % 
hyväksyttävistä kustannuksista. 

– Kipinä. Oulujärvi Leaderin oma rahoitusmuoto yritysten pienille toimille, 
joiden tarkoituksena on käynnistää uutta tai saada aikaan joku selkeä 
edistysaskel. Kipinää voi hakea pieneen investointiin, esimerkiksi kone- 
tai laitehankintaan. Kipinällä voi myös kehittää ja kokeilla; tehdä 
esimerkiksi tuotekehitystä, markkinointikokeiluja, tähdätä uusille 
markkinoille tai hankkia uutta osaamista. Kipinää myönnetään enintään 1 
000 euroa / yritys. Kipinärahaa haetaan arvonlisäverottomiin (ALV 0 %) 
kustannuksiin. Aiheita ei ole rajattu. 

– Investoinnit: tuki 35 %, tuen suuruus 100–1 000 euroa. 
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– Kehittäminen: tuki 50 %, tuen suuruus 100–1 000 euroa. 
– Kokeilut: tuki 35 % investointeihin, tuki 50 % kehittämiseen, tuen 

suuruus 100–1 000 euroa. 

Hankkeiden tukimuodot 

Tuen määrä on vähintään 5 000 euroa ja korkeintaan 180 000 euroa. 

– Yhteistyöhanke. Yhteistyöhankkeessa kehitetään jonkin toimialan 
yritysten verkostoitumista. Mukaan tarvitaan eri osapuolia: yritysten 
lisäksi kehittämisorganisaatioita, tutkimuslaitoksia tai oppilaitoksia. 
Yhteistyön on oltava aitoa ja toimintasuunnitelmaan perustuvaa. Hanke 
voi sisältää esimerkiksi uusien menetelmien tai tekniikoiden pilotointia, 
ympäristön tilaa parantavia toimia tai hyvinvointi- ja terveyspalveluiden 
kehittämistä. Tuen määrä on hankkeen sisällön mukaan 60 / 80 / 100 %. 

– Kehittämishankkeet. Yleishyödyllinen investointi: rakentaminen ja 
remontointi, tuen määrä 60 %; kalusto- yms. hankinnat, tuen määrä 75 %. 

– Tiedonvälitys- ja koulutushankkeet. Tuen määrä 90–100 %. 
– Muut kehittämishankkeet. Pääsääntöisesti korkeintaan 90 %. Esimerkiksi 

kylien ja elinkeinojen kehittäminen, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvä 
kehittäminen. 

2. Elävä Kainuu Leader. Toiminta-alueeseen kuuluvat Hyrynsalmi, Kuhmo, 
Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Tuet yrityksille ovat samoja kuin 
Oulujärvi Leaderille (paitsi Kipinä). 

Hankkeiden tukimuodot 

Tukitaso enintään 70 %. Tuen määrä vähintään 5 000 €, jolloin hankkeen 
kokonaiskustannukset on oltava n. 8 500 €. Tuen määrä enintään 100 000 €. 

– Yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeessa voidaan edistää 
esimerkiksi asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai parantaa kylän 
viihtyisyyttä. Se voi olla vaikkapa nuorten projekti, ympäristöprojekti tai 
kansainvälinen yhteistyöhanke. Hankkeen tulosten ja vaikutusten tulee 
hyödyttää mahdollisimman monia alueen asukkaita. 

– Yleishyödyllinen investointihanke. 
– Koulutus- ja tiedonvälityshanke. 
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4.3.4 Asiantuntijoiden ja vaikuttajien mielipiteitä sosiaalisesta / 

yleishyödyllisestä yrittäjyydestä Kainuussa ja Suomessa 

Social entrepreneurship creates innovative solutions to immediate social 

problems and mobilizes the ideas, capacities, resources, and social 

arrangements required for sustainable social transformations (Alvord, Brown 

& Letts, 2004). 

Kirjallisuuskatsaus sosiaaliseen yrittäjyyteen Suomessa 

Kauko-Vallin (2009) mukaan sosiaalisen yrittäjyyden keskeinen idea on resurssien 
yhdistäminen uudenlaisella, luovalla tavalla sosiaalisten innovaatioiden luomiseksi. 
Sosiaalisessa yrittäjyydessä Suomessa on vahva kytkös yhteiskuntavastuun 
käsitteeseen ja toisaalta sitoutuminen työvoimapoliittisiin tavoitteisiin kuten 
pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen estämiseen (Kauko-Valli, 2009). Lääperi 
ja Niittykangas (2009) toteavat, että käytännössä sosiaalinen yrittäjyys on tavallaan 
keino työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Heidän mielestään 
sosiaalisen yrityksen roolina on parantaa työntekijöidensä asemaa työmarkkinoilla 
ja mahdollistaa työntekijän siirtyminen avoimille markkinoille. Se on askel 
välityömarkkinoiden [Intermediate Labour Market, ILM] ja avoimien 
työmarkkinoiden välillä (Lääperi & Niittykangas, 2009). 

Kauko-Vallin (2009, s. 22) mukaan, ”Menestyminen sosiaalisen yrittäjyyden 
kentällä edellyttää sitä, että toiminta on kannattavaa, erityisesti pitkällä tähtäimellä. 
Kannattavuus voidaan saavuttaa joko siten, että yrityksen tuottamat tuotteet ja 
palvelut kattavat tai ylittävät yritystoiminnasta aiheutuvat kulut tai siten, että yritys 
saa toimintaansa tukea joiltakin osin.” Hannus ja Harvola (2009, s. 67) toteavat, 
että ”sosiaalinen yrittäjyys näyttäisi olevan yrittäjyyden muoto, jossa julkisilla 
tuilla on merkittävä osuus kannattavuuteen johtavan markkinaedun 
saavuttamiseksi. Sosiaalisen yrityksen statuksen takanahan on yhteisvastuullinen 
arvomaailma, joka sosiaalisen yrittäjyyden käsitteen kannalta olisi tärkeää myös 
näkyä selkeämmin yritysten toiminnassa.” 

Sosiaalisen yrityksen status sekä Yhteiskunnallisen yrityksen merkki toimivat 
enemmän brändinä Suomessa eivätkä tuo käytännöllisiä rahallisia etuja yrittäjälle. 
Esimerkiksi palkkatuki ja muut tuet mahdollistavat työntekijöiden palkkaaminen 
yritykseen, mutta se koskee kaikkia yrityksiä ei vaan sosiaalisia. 

Erasmus Plus -ohjelman rahoittama Social Up -projekti, jossa oli mukana 5 
partneria Euroopasta ja muun muassa yksi Suomesta, on tutkinut sosiaalista 
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yrittäjyyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Projektin tutkimuksen mukaan, ”Kasvavasta 
kiinnostuksesta ja sosiaalisten yritysten saamasta tuesta huolimatta, niiden 
selviytymistä ja kasvua hankaloittavat edelleen useat sisäiset rajoitteet, toimivien 
liiketoimintamallien puute, korkea riippuvuus julkisesta sektorista tulonlähteenä, 
yrittäjähenkisyyden puute ja pula taidoista ja erikoistuneista neuvontapalveluista” 
(ks. http://designthinking-socialup.eu/fi/projekti). 

Lähteet 
Alvord, S. H., Brown, L. D. & Letts, C. W. (2004). Social entrepreneurship and societal 

transformation: An exploratory study. The Journal of Applied Behavioral Science, 
40(3), 260–282. https://doi.org/10.1177/0021886304266847 

Hannus, V. & Harvola. P. (2009). Sosiaalinen yrittäjä – Arvot, asenteet ja piirteet. 
Teoksessa S. Kauko-Valli & H. Niittykangas (toim.), Sosiaalinen yrittäjyys: 
Näkökulmia ja tuloksia (s. 57–70). Julkaisuja 177. Taloustieteiden tiedekunta. 
Jyväskylän yliopisto. Haettu osoitteesta 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47629/1/978-951-39-3690-7.pdf  

Kauko-Valli, S. (2009). Sosiaalinen yrittäjyys – Sosiaalisen tulkintoja ja pohdintoja. 
Teoksessa S. Kauko-Valli & H. Niittykangas (toim.), Sosiaalinen yrittäjyys: 
Näkökulmia ja tuloksia (s. 17–23). Julkaisuja 177. Taloustieteiden tiedekunta. 
Jyväskylän yliopisto. Haettu osoitteesta 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47629/1/978-951-39-3690-7.pdf  

Lääperi, R. & Niittykangas, H. (2009). Yrittäjyys osana välityömarkkinoita. Teoksessa S. 
Kauko-Valli & H. Niittykangas (toim.), Sosiaalinen yrittäjyys: Näkökulmia ja tuloksia 
(s. 10–16). Julkaisuja 177. Taloustieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Haettu 
osoitteesta https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47629/1/978-951-39-3690-
7.pdf 

Kainuun strategian tavoitteet ja tulevaisuus Kainuun Liiton mukaan 

Kainuussa on hienot puitteet elää ja kasvattaa lapsia. Jokaisessa 
kehittämisprosessissa on hyvä analysoida vahvuudet, heikkoudet sekä uhat ja 
mahdollisuudet. On hyvä ottaa huomioon paikalliset strategiat, jotta saa esille 
isomman kuvan tapahtumista. Ns. hiljaiset signaalit auttavat huomioimaan tulevat 
muutokset ja trendit. Kainuussa on parasta: 

– Puhdas ilma ja vesi, väljyys, toimivat ja monipuoliset palvelut ja 
infrastruktuuri. 

– Sujuva arki ja hyvä elämisen laatu kauniin luonnon keskellä. 
– helppoa ja turvallista asua, tehdä töitä, yrittää, viettää vapaa-aikaa, lomailla ja 

harrastaa. 
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– Ajan ja rahan säästö työmatkoissa ja asumisessa. 
– Luonto – Kainuun meri (Oulujärvi), vaarat, järvet, metsät ja suot sekä laajat 

luonnonsuojelualueet. 
– Neljä vuodenaikaa ja lumivarmat olosuhteet. 
– Erinomaiset harrastus-, liikunta- ja urheilumahdollisuudet ja ulkoilma-

aktiviteetit sekä taajamissa että kansallispuistoissa ja lähes koskemattomissa 
erämaissa kaikkina vuodenaikoina. 

– Vahva teknologia-osaaminen, esimerkiksi robotiikassa, pelialalla ja sen 
koulutuksessa. 

– Kainuu on lähellä. 
– Runsas ja kainutlaatuinen (ainutlaatuinen kainuulainen) kulttuuritarjonta: 

Kajaanin teatteri, Runoviikko, Linnanvirta, Hiljainen kansa, Raatteen Portti, 
Kuhmon kamarimusiikki, Soiva Metsä, Kajaani Dance, ym. 

Pitkän aikavälin tavoitteita vuoteen 2035 mennessä: 

– tuhannet uudet työpaikat 
– vienti- ja kasvuyritysten määrän moninkertaistaminen 
– parempi saavutettavuus 
– väestön vähenemisen pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuksi 
– maan korkein työllisyysaste 
– kainuulaisten hyvinvoinnin paraneminen kaikilla osa-alueilla 
– edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. 

Kainuun pitkän aikavälin tavoitteet antavat monia mahdollisuuksia sosiaalisen 
yrittäjyyden kasvulle, varsinkin hyvinvoinnin ja korkean työllisyysasteen kannalta. 

Lähteet 
Kainuun liitto. (27.1.2014). Kainuun Venäjä -strategia 2020. Kainuun maakuntahallitus. 

Haettu osoitteesta 
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/05/Kainuun_venaja_strategia_13082014.p
df 

Kainuun liitto. (2020). Kainuu-ohjelma pähkinänkuoressa. Haettu osoitteesta 
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/05/MKO-tiivis-A5-28s_fin_web.pdf 
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Risto Hämäläinen – Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja 

Riston mielestä sosiaalisesti hyödylliset palvelut ovat tärkeitä. Kyläyhdistyksillä 
on suuri merkitys. Hyvinvointipalveluja antaa isossa mittakaavassa Kainuun sote 
ja pienessä mittakaavassa monet eri yhdistykset ja säätiöt. 

Pirjo Oikarinen – Toiminnanjohtaja, Oulujärvi Leader ry  

Kainuun alueen kehitys kiinnostaa erinomaisesti, se onkin tämän yhdistyksen 
missio. Ehkä Kainuussa ei hirveästi löydy sellaista työtä, jota ei joku jo tekisi. Silti 
tekijöitä voi mahtua markkinoille lisääkin. Yksi tärkeä tehtävä sosiaaliselle 
yritykselle olisikin tarjota nuorille harjoittelupaikkoja ja ensimmäisiä 
valmistumisen jälkeisiä työpaikkoja, jotta työmarkkinoille pääsy helpottuisi. 
Sosiaalinen yritys sijoittuisi tavallaan nuorten työpajan ja varsinaisten yritysten 
välimaastoon. 

Nuorille voisi olla mahdollisuuksia tarjota palvelujaan esimerkiksi ikäihmisten 
seurana ja samalla pieniä avustavia tehtäviä tehden, esimerkiksi neuvoa käyttämään 
digilaitteita ja -ohjelmistoja yhteydenpidossa omaisten ja tuttavien kanssa, leipoa 
pakastimeen, tehdä ylläpitosiivousta jne. Sairaan lapsen hoito, että vanhemmat 
pääsisivät töihin, tai vaikkapa lasten hoitaminen, kun vanhemmat ovat päivän tai 
pari kestävällä työmatkalla. Toisaalta työtehtävien pitää perustua työntekijän 
osaamiseen ja voi siten olla mitä vain, mihin tekijällä on koulutus ja osaaminen. 
Jos koulutusta tai osaamista ei vielä ole, työt ovat väkisinkin avustavia töitä. 
Esimerkiksi näin keväällä voisi hyvinkin olla tarvetta pihansiivoukselle. Tuotteita 
valmistavilla yrityksillä voisi olla tarvetta pienimuotoisille alihankintatöille. 

Koronapandemialla lienee ainakin se vaikutus, että työpaikkoja voi olla 
vaikeampi saada tilanteessa, jossa yritykset lomauttavat ja jopa irtisanovat 
työntekijöitään. Pandemia myös muuttaa yritysten toimintatapoja ja sekin voi 
vähentää työpaikkojen tarvetta jatkossa. Siinä mielessä työpajan ja yritysten välissä 
toimivalle sosiaaliselle yritykselle voisi jatkossa olla nykyistä enemmän tarvetta. 

Tanja Golub – Toimintakoordinaattori, Kajaanin Työvoimayhdistys ry 

Kainuussa työttömyys on kasvanut. Maaliskuussa 2020 Kajaanissa oli työttömänä 
2 033 henkilöä, joista 34 % yli 50-vuotiaita ja 61 % miehiä. Pitkäaikaistyöttömiä 
maaliskuussa 2020 Kajaanissa oli 324 henkilöä. Pitkäaikaissairaita ja vammaisia 
työttömiä Kajaanissa oli 259 henkilöä. Koronapandemia aiheuttaa näiden lukujen 
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kasvamista. Yksinäinen ja keski-ikäinen mies on tyypillinen yhdistyksen jäsen. 
Tälle kohderyhmälle Kajaanissa ei ole mitään muuta vastaava toimintaa. 
Työvoimayhdistyksen toiminta: 

– Edistää ja ylläpitää työttömien terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä 
sekä sosiaalista turvallisuutta, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, ja 

– edistää työttömien aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä 
ehkäisee kuntalaisten syrjäytymistä yhteiskunnasta. 

Kajaanin Työvoimayhdistys ry toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ja 
työttömille tärkeiden asioiden ajajana. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen 
tarkoituksena on mm. ”toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi ja 
henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi”. Päihde- ja 
mielenterveysongelmien ehkäisy ja varhainen tunnistaminen on yksi toiminnan 
tavoitteista. Huolena on, että koronapandemia vaikuttaa asiaan negatiivisesti, kun 
todennäköisesti päihde- ja mielenterveysongelmia tulee aikaisempaa enemmän. 
Yhdistyksen toimintakoordinaattori kertoi yhdistyksen muistakin sosiaalisesti 
hyödyllisistä palveluista: 

– Työvoimayhdistys järjestää jäsenistölleen ja asiakkailleen työkykyä 
ylläpitäviä/syrjäytymistä ehkäiseviä viikoittaisia liikunta- ja toimintaryhmiä, 
sekä virkistysmatkoja ja tapahtumia. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, 
joka kuuluu Elokoloon, järjestetään infotilaisuuksia, karaoke- ja elokuvailtoja, 
koulutuksia ja tapahtumia.  

– Vuodelle 2020 yhdistys on hakenut ja saanut hyvinvointilomamatkoja 30 
henkilölle. 

– Ohjaus terveys- ja sosiaalipalveluihin, jotka vahvistavat jäsenten hyvinvointia 
sekä työ- ja toimintakykyä.  

– Rikosseuraamuslaitoksen (Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimisto, Kajaanin 
toimipaikka) kanssa yhteistyössä tuetaan vankeja rikoksettomaan elämään 
ylläpitämällä ja edistämällä työllistymisedellytyksiä ja työllistymistä 
tarjoamalla mielekästä työtä yhdistyksessä. 

– Yhdistyksen ruokala Eines on merkittävä toimija kajaanilaisten työttömien ja 
vähävaraisten hyvinvoinnin edistämisessä. Ruokala tarjoaa edullisen lounaan 
jäsenille, vähävaraisille ja työssäkäyville. Kajaanin aikuissosiaalityö jakaa 
vähävaraisille ja kriisitilanteessa oleville henkilöille ruokalan lounaskuponkeja 
(noin 800 kpl vuodessa). 
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Yhdistyksen mielestä jatkossakin kannattaa keskittyä työttömien ja fyysiseen ja 
henkiseen hyvinvointiin sekä kuntalaisten yhteiskunnasta syrjäytymisen 
ennaltaehkäisyyn. 

Launch Pad Finland ry 

Launch Pad Finland on yleishyödyllinen yhdistys, joka on yksi sosiaalisten 
yritysten muoto. Yhdistys järjestää vuosittain tapahtumia, koulutuksia, työpajoja ja 
tekee yhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla. Yksi yhdistyksen toiminnan 
tavoitteista on luontaisten taitojen (soft skills) kehitys nuorilla epämuodollisen 
koulutuksen avulla (non-formal education). 

Launch Pad Finland näkee oman roolinsa ns. siltana nuorison ja paikallisen 
tahojen välillä Kainuussa. Yhdistys aktivoi nuoria rakentamaan verkostoja 
paikallisesti ja kansainvälisesti. Launch Padin kokeneet mentorit pyrkivät 
auttamaan nuoria rakentamaan omista ideoista projekteja, tukevat rahoituksen 
hakemisen prosessissa sekä projektien toteutuksessa. ”Mielestämme 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden ajankohtaisena kehittämiskohteena voisi olla non-
formaali opetus kaikille ikäryhmille.” 

Verna Mustonen, Rahoitusasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus 

Onko sinun mielestäsi Kainuussa sosiaalisia yrityksiä (social entrepreneurship) tai 
sosiaalisesti hyödyllisiä yrityksiä, sellaisia, joilla on yhteiskunnallisen yrityksen 
merkki? Miten suuri on heidän vaikutuksensa paikalliseen elinkeinoon ja elämään? 

Minun tietojeni mukaan sosiaalisia yrityksiä ei tällä hetkellä ole Kainuussa 

toiminnassa. Aiemmin tällaisella statuksella kai toimi ainakin Kainuun Nuotta 

ry:n Rajan Nuotta -osuuskunta. Sosiaalisista yrityksistähän on olemassa 

valtakunnallinen rekisteri, josta eri alueiden yrityksiä pääsee katsomaan. 

Minulla on tuntuma, että termi ”sosiaalinen yritys” on vähitellen väistymässä 

ja enemmän kiinnostusta kohdistuu nimenomaan yhteiskunnallisiin yrityksiin, 

joiden toimintanäkökulma on laajempi kuin sosiaalisten yritysten. 

Yhteiskunnallisen yrityksen statuksella toimivia yrityksiä Kainuussa on ainakin 

Arvola-koti. Yhteiskunnallisten yritysten statusta käyttävät toimijat löytyvät 

myös keskitetystä rekisteristä. Kokonaisuudessaan näitä yrityksiä on siis tällä 

hetkellä Kainuussa vain yksittäisiä, joten tilausta useammallekin toimijalle 
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varmasti olisi. Seuraavan ohjelmakauden 2021–2027 ESR-rakennerahasto-

ohjelmassa on myös nostettu yhdeksi teemaksi yhteiskunnalliset yritykset, 

joiden toimintaedellytyksiä ja kehittymistä rahoituksella pyritään tukemaan. 

Tämä osio on siis uutta verrattuna mm. nykyiseen ESR-ohjelmaan. 

Minkälaisia sosiaalisia ongelmia Kainuussa voidaan yrittää ratkaista tukemalla 
nuoria perustamaan startupeja sosiaalisesti hyödyllisillä aloilla mm. 
hyvinvointipalvelut? Toisin sanoen me kartoitamme ns. aukot [eng. niche], joissa 
tuoreet yritykset ja niiden tuottamat palvelut voisivat olla yleishyödyllisiä. 

Esim. erityisryhmien, osatyökykyisten, vammaisten työllistäminen. 

Hyvinvointipalveluissa esim. vanhuksille tarjottavat erilaiset palvelut, harvaan 

asutulla alueella tarjottavat palvelut ns. silpputyön yhdistäminen. Kestävän 

kehityksen eri ulottuvuuksiin liittyvät liikeideat toimialasta riippumatta 

(sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys, vähähiilisyys, 

ympäristöystävälliset toimintamuodot. lähipalvelut, lähituotanto, paikallisuus, 

erikoistuminen). 

Minkälaisia vaikutuksia/mahdollisuuksia sinun mielestäsi nykyinen 
koronapandemia voi tuoda sosiaaliseen yrittäjyyteen? 

Haasteena: talouteen liittyvät ongelmat, epävarmat tulevaisuudennäkymät, 

pandemian kehittymisen hankala ennustettavuus. Mahdollisuuksia: 

innovatiivisten uusien toimintatapojen ja liikeideoiden löytyminen uudella 

tavalla, etänä tarjottavien palveluiden uskottavuus parempi, toimijoiden 

verkostoituminen ja vertaistoiminta 

Suomen hallituksen tavoitteet yhteiskunnallisten yritysten 

toimintaedellytysten kehittämiseksi 

Suomen hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on parantaa yhteiskunnallisten 
yritysten toimintaedellytyksiä. Harri Kostilaisen (2020) laatiman selvityksen 
puitteissa tehtiin 14 ehdotusta ”yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja 
työllistämisedellytyksien vahvistamiseksi. Ehdotukset sisältävät hallitusohjelman 
tavoitteen jatkotyöskentelyyn politiikkasuosituksia ja konkreettisia toimenpide-
ehdotuksia kansallista yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen strategiaa varten.” 
Seuraavassa luetellaan selvityksen havainnot ja ehdotukset aihealueittain (suora 
lainaus lähteestä Kostilainen, 2020, s. 26–30): 
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Valmiuksien vahvistaminen 

1. Havainto: Suomessa on yhteiskunnallista yritystoimintaa ja kehittyviä 
yhteiskunnallisen yritystoiminnan liiketoimintamallia eri tavoin edistäviä 
verkostoja. 

Ehdotus: Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä 

lisäisi eri liiketoimintamalliin liittyvien verkostojen vahvistaminen 

mahdollistamalla niille toimintaedellytyksiä ja syventämällä niiden keskinäistä 

yhteistyötä ja työnjakoa. Toimintaedellytysten vahvistaminen ja yhteistyön 

syveneminen voisi lisätä yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalliin 

siirtymisen houkuttelevuutta ja liiketoiminta- ja työllistämisedellytysten kasvua 

yhteisötaloudessa (osuuskunnan, yhdistykset ja säätiöt) ja missiolähtöisissä 

pienyrityksissä. 

Tunnistaminen, tunnettuus ja näkyvyyden lisääminen 

2. Havainto: Yhteiskunnallisen yritystoiminnan liiketoimintamallin tunnettavuus 
on heikkoa. 

Ehdotus: Lisätään tietoisuutta yhteiskunnallisen yritystoiminnan 

liiketoimintamallista ja sen erityispiirteistä. Yhteiskunnallisen yrityksen 

brändiä tulisi kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tunnettavuutta 

tulisi lisätä erityisesti julkisten hankkijoiden, kuluttajien, potentiaalisten 

yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallilla yrityksen perustavien ja/ tai 

liiketoimintamalliin siirtyvien yhteisötalouden (osuuskuntien, yhdistysten, 

säätiöiden) ja muiden liikeyritysten piirissä sekä eri tasoilla koulutusta 

tarjoavissa organisaatioissa. Tunnettavuuden lisääminen edellyttää 

kohdennettua markkinointiviestintää, tiedotusta ja koulutusta eri sidos- ja 

kohderyhmille. 

3. Havainto: Poliittinen tahtotila yhteiskunnallisen yritystoiminnan strategiselle 
kehittämiselle on olemassa ja se ilmenee Suomen hallitusohjelmasta. 

Ehdotus: Tahtotila konkretisoidaan valtioneuvoston sisäisen työnjaon mukaan 

strategisiksi toimenpiteiksi informaatio-ohjauksella, määrärahaohjauksella ja 

normiohjauksella. 

4. Havainto: Julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakaslähtöisten 
palvelujen tuottaminen on edelleen muutoksessa. Keskeiset kysymykset 
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liittyvät liiketoiminnan voittojen käyttöön suhteessa palvelujen laatuun ja 
saavutettavuuteen. 

Ehdotus: Selvitetään julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palveluiden 

voiton käytön suhdetta palvelujen laatuun ja saavutettavuuteen sekä 

yhteiskunnallisten yritysten roolia rajoitetun voiton jaon omaavina palvelujen 

tuottajina. 

5. Havainto: Laki sosiaalisista yrityksistä (2003) ei ole vaikuttanut toivotulla 
tavalla, sosiaalisilla yrityksillä ei koeta olevan imagohyötyjä, usein päinvastoin. 
Sosiaalisten yritysten laki ei ole selkeyttänyt yhteiskunnallisten yritysten 
liiketoimintamallia. 

Ehdotus: Kumotaan hallitusti laki sosiaalisista yrityksistä tai muutetaan lakia 

sosiaalisista yrityksistä rajaamalla kohderyhmä osatyökykyisiin ja vammaisiin 

henkilöihin. 

6. Havainto: Tilastoihin perustuvaa tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä on 
vaikea saada. Yhteiskunnallisten yritysten määrää Suomessa on erittäin vaikea 
arvioida, koska yhteistä määritelmää, Yhteiskunnallisen yritys -merkin 
kriteereistä huolimatta, ja erityisiä tilastoja ei ole. Jonkin verran tilastotietoa, 
erityisesti koskien Yhteiskunnallisen yrityksen -merkin ja sosiaalisten yritysten 
rekisterissä olevien organisaatioiden osalta on saatavilla. Lisäksi joitakin 
tietoja on saatavilla toimialoittain taloudellista toimintaa harjoittavista 
yhteisötalouden organisaatioista (osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt). 

Ehdotus: Kansallista menettelyä yhteiskunnallisten yritysten tilastojen ja 

luotettavamman tietopohjan aikaansaamiseksi on kehitettävä yhteistyössä 

kansallisen tilastoista vastaavan viranomaisen kanssa, huomioiden Euroopan 

unionin käyttöön tuotettava tilastotieto. 

Resurssien kohdentaminen ja saavutettavuus 

7. Havainto: Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamallin erityispiirteisiin 
erikoistunutta neuvonta- ja ohjauspalveluja ei ole riittävästi saatavilla ja 
työvoima- ja yrityspalvelujärjestelmällä ei ole riittävästi tietoa 
yhteiskunnallisen yritystoiminnan erityispiirteistä. 

Ehdotus: Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja 

työllistymismahdollisuuksia voidaan parhaiten edistää lisäämällä yleisessä 

yritys- ja työllisyyspalvelujärjestelmässä toimivien asiantuntijoiden tieto- ja 
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osaamisperustaa yhteiskunnallisten yritysten erilaisista liiketoimintamallista 

ja niiden erityispiirteistä. Samalla kuitenkin tarvitaan yhteiskunnallisten 

yritysten liiketoimintaan erikoistunutta palvelutarjontaa yhteiskunnallisille 

yrityksille niiden liiketoiminnan ja työllistymisedellytysten parantamiseksi, 

huomioiden eri alueiden (ml. harvaan asutun maaseudun) erilaiset tarpeet ja 

yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamallit. Erilaisten yritysten ja niiden 

tarpeiden huomioiminen julkisessa työllisyys- ja yrityspalvelujärjestelmässä, 

yhdessä liiketoimintamallin erityispiirteisiin erikoistuneen valtakunnallisesti 

saavutettavissa olevan neuvontapalvelujen rinnalla, lisäisi erilaisten yritysten 

tasapuolista kohtelua ja mahdollisuuksia liiketoiminnan ja 

työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Tarpeisiin voitaisiin vastata 

järjestämällä yleisille työllisyys- ja yrityspalveluille suunnattua koulutusta 

sekä perustamalla yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistunutta valtakunnallista 

neuvonta- ja ohjauspalvelua. 

8. Havainto: Julkisten hankintojen tarjouspyyntöihin sisällytettävät sosiaaliset 
kriteerit ja tulosperusteiset vaikuttavuushankinnat voisivat mahdollisesti lisätä 
yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä. 

Ehdotus: Tulosperusteisia, vaikuttavuuteen sidottuja hankintoja ja sosiaalisten 

kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa tulee kehittää ja selkeyttää 

lainsäädännön mahdollistamalla tavalla. 

9. Havainto: Yhteiskunnallinen yritys on yksi liiketoimintamalli. 
Yhteiskunnalliset yritykset hyötyvät niille soveltuvista erilaisista 
liiketoimintaa- ja työllistämisedellytyksiä vahvistavista julkisista 
toimenpiteistä ja palveluista, huomioiden alueellisesti eriytyvät tarpeet, 
mahdollisuudet ja ratkaisut. 

Ehdotus: Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin erityispiirteet ja 

erilaiset muodot tulee huomioida alueellisten erojen ja tarpeiden mukaisesti, 

tasavertaisesti julkisissa työllisyys- ja yrityspalvelujärjestelmissä ja tarjota 

niille soveltuvaa tukea ja palveluja. 

10. Havainto: Osassa yhteiskunnallisia yrityksiä koetaan erityisesti 
osatyökykyisten osalta epävarmuutta erilaisten etuuksien ja palkkatulojen 
yhteensovittamisessa. 
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Ehdotus: Yhteiskunnallisissa yrityksissä työskentelevien osatyökykyisten eri 

etuuksien ja palkkatulojen joustavampi yhteensovittaminen lisäisi 

osatyökykyisten työntekoon kannustavuutta. 

11. Havainto: Palkkatukea hyödynnetään yhteiskunnallisissa yrityksissä vähän. 

Ehdotus: Palkkatuen määrään, käyttöön, saatavuuteen ja raportointiin 

liittyvää ennustettavuutta lisätään. Palkkatuenkäytön ehtoihin tulisi sisällyttää 

taloudellinen tuki, millä mahdollistetaan palkkatuella työllistyvien henkilöiden 

työvalmennus. 

Tutkimus, koulutus ja osaamisen kehittäminen 

12. Havainto: Liiketoiminta- ja rahoitusosaamisen puutteet ovat yksi 
keskeisimmistä yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan kehittymisen 
haasteista. Yhteiskunnallisten yritysten rahoitus eroaa tavanomaisesta 
yritystoiminnasta, haasteena on se, että niiden tai niiden taustayhteisöjen 
(yhdistykset, osuuskunnat, säätiöt) toiminta on pitkään ollut riippuvainen 
erilaisista julkisista tuista sekä erilaisista projektirahoitusmuodoista. Näiden 
rahoituslähteiden suhteellisesti suuri merkitys on voinut estää normaalin, 
menestyvään liiketoimintaan pohjautuvan kaupallisen rahoituksen 
hyödyntämisen. 

Ehdotus: Järjestetään koulutusta ja tukea yhteiskunnallisten yritysten 

liiketoiminta- ja rahoitusosaamisen monipuolistamiseksi ja vahvistamiseksi. 

Tällä voitaisiin merkittävästi vaikuttaa yhteiskunnallisten yritysten tekojen ja 

vaikutusten näkyväksi tekemiseen. 

13. Havainto: Vaikuttavuussijoittaminen [impact investing] voi lisätä 
yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä. 

Ehdotus: Yhteiskunnallisten yritysten valmiuksia ja mahdollisuuksia osallistua 

vaikuttavuussijoittamiseen ja tulosperusteisiin hankintoihin tulee lisätä 

yhteiskunnallisille yrityksille kohdennettavalla tiedotuksella, valmennuksella 

ja koulutuksella. 

14. Havainto: Suomalaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa ei ole 
yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyviä tutkimus- ja koulutusohjelmia tai 
professuureja. Tutkimukseen perustuvaa tietoa yhteiskunnallisesta 
yritystoiminnasta ja sen vaikutuksista on vähän. Yrittäjyyskasvatuksessa ei 
huomioida yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamallia. 
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Ehdotus: Korkeakoulujen ja toisen asteen opetusta yhteiskunnallisista 

yrityksistä on vahvistettava sen tunnettuuden ja tietopohjan lisäämiseksi. 

Korkeakoulujen ja yliopistojen mahdollisuuksia tutkia- ja opettaa 

yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyviä kysymyksiä tarvitaan panostusta 

ja ohjelmia. Korkeakoulujen ja yliopistojen yhteyteen tulee perustaa 

tutkimusohjelmia, professuureja ja koulutusohjelmia (esim. ylempi 

korkeakoulututkinto (YAMK), maisteriohjelmia). Korkeakoulujen TKI-

toimintaa tulee kohdentaa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen 

yhteiskehittämisellä yhteiskunnallisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Yhteiskunnallisen yrityksen määritelmä 

– Havainto: Yhteiskunnallisen yritystoiminnan päätoimialoja useissa EU-maissa
ovat työttömien työelämään integrointi, koulutus ja kuntoutus,
henkilökohtaiset palvelut (esim. lastenhoitopalvelut, ikäihmisten palvelut,
palvelut heikommassa asemassa oleville henkilöille, lähipalvelut) ja
heikommin menestyneiden alueiden paikallinen kehittäminen (esim.
syrjäseuduilla toimivat yhteiskunnalliset yritykset, lähiöiden ja
kaupunginosien kehittämistä ja sosiaalista koheesiota tukevat yhteiskunnalliset
yritykset). Yhteiskunnallisen yrityksen yhteiskunnallinen tehtävä voi myös
olla esim. haja-asutusalueiden ja taantuvien alueiden tukeminen,
paikallisyhteisöjen kehittäminen, ympäristönsuojelu ja vastuullinen kauppa
kehitysmaiden kanssa. Yhteiskunnallisen yrityksen määritelmän ei kuitenkaan
pitäisi rajata vain joillekin toimialoille.

– Ehdotus: Suomessa Yhteiskunnallinen yritys -merkki ja sen kriteerit on otettu
käyttöön laajan vuonna 2011 tehdyn työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän
työn pohjalta. Yhteiskunnallinen yritys -merkin kriteereitä ehdotetaan
selvitettäväksi suomalaisen yhteiskunnallisen yrityksen määritelmän perustana,
kriteerit ovat:

Ensisijaiset kriteerit

– Yrityksen tarkoitus on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.
– Suurin osa voitosta käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen.
– Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Toissijaiset kriteerit

– Yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen.
– Heikossa asemassa olevien työllistäminen.
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– Työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon. 
– Innovatiivisten toiminta- ja palvelumallien soveltaminen yrityksen 

toimialalla. 

Yhteiskunnallinen yritys -merkin kriteerit soveltuvat kaikille toimialoille ja 
yhtiö-/yritysmuodoille, kun yhtiöllä/yrityksellä on rajoitetun voitonjaon 
kirjaus yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Yhteiskunnallisten yritys -merkin 
kriteerit täyttävät Euroopan komission toiminnallisen määritelmän 
yhteiskunnallisista yrityksistä. 

Lähde 
Kostilainen, H. (2020). Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa. Julkaisuja 10. Työ- ja 

elinkeinoministeriö. Haettu osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162094/TEM_2020_10.pdf 

Lippe Koivuneva – Hallitusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys 

ja toimivat markkinat -osasto 

Otimme yhteyttä työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvokseen, kerroimme 
KA8002 SOCCER -projektista ja kysyimme, missä vaiheessa yhteiskunnallisen 
yrittäjyyden strategia etenee. Saimme vastauksen, että tässä vaiheessa työ- ja 
elinkeinoministeriöllä on tarkoitus asettaa työryhmä pohtimaan Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n raportin suositusten toteuttamista. Vielä ei olla niin 
pitkällä, että oltaisiin käynnistämässä hankkeita. Työryhmä tullee koostumaan 
pelkästään ministeriöiden edustajista, mutta se pyrkisi kuulemaan mm. 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijoita mahdollisimman laajasti erilaisista 
yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvistä asioista. Työ- ja elinkeinoministeriö 
kiinnostui SOCCER-projektista, aikoo seurata toimintamme ja ottaa meihin 
yhteyttä jatkossa. 
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4.4 Mahdollisia ideoita yhteisten sosiaalisesti hyödyllisten 

palvelujen perustamisesta matkailualalla 

Galina Ulvinen 

Kyselytutkimuksemme tulosten mukaan noin kolmasosa ja lähes yhtä moni 
suomalaisista (32 %) ja venäläisistä (31 %) vastaajista on sitä mieltä, että 
matkailualalla on hyviä mahdollisuuksia sosiaalisesti hyödyllisten palvelujen 
luomiseen. Mielestämme matkailu näyttäytyy houkuttelevana alana yhteisten 
projektihakemusten tekemisen ja tiimien perustamisen kannalta. Siksi päätimme 
tehdä erillisen luettelon mahdollisista liikeideoista Venäläis-Suomalaisen 
kulttuurifoorumin vuoden 2020 hanke-ehdotusten tulosten perusteella. Luettelo 
perustuu seuraaviin valintoihin: 

1. Tieto on saatu avoimesta lähteestä (ks. 
https://www.kultforum.org/ru/hankkeet-ja-
haku?fbclid=IwAR0CO8Kd47QxFtUU62Rt20XYt6d57wnbaC1OaBSntStI9
WeTYNQXLVu1Tx4). 

2. Täydellinen projektihakemusten sekä venäläisten ja suomalaisten osallistujien 
luettelo. 

3. Kaikista hakemuksista valitsimme ne, jotka: 

– soveltuvat SOCCER-projektimme alueille (Pohjois-Suomi, Karjalan 
tasavalta) 

– eivät koske erityisaloja vaan ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä. 

Matkailualan yhteiskunnallisesti hyödyllisten palvelujen mahdollisten 
liikeideoiden luettelo sisältää seuraavat hankkeet (kunkin hankkeen kohdalta 
löytyvä numero viittaa foorumin nettisivulle, jolla kerrotaan hankkeesta venäjäksi 
ja suomeksi, ja missä on myös tiedot hankkeesta kiinnostuneista järjestöistä 
Suomessa ja Venäjällä): 

– 054/2020: Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Suomen venäjänkielisten 
vanhempien lasten ja Kostamuksen koululaisten osallistaminen oppimaan 
yhdessä venäjää, suomea ja englantia. 

– 045/2020: Hankkeen tarkoituksena on nuorten vapaa-ajantoiminnan tunnetuksi 
tekeminen sekä yhteistyö venäläisten nuorisotyöntekijöiden kanssa. 

– 049/2020: Kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen Lieksan kaupungin ja 
Mujejärven piirin välillä.  
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– 052/2020: Haukkasaari-hanke. Etnokulttuurisen matkailun kehittäminen.
Puuarkkitehtuuri ja muu arkkitehtuuri.

– 057/2020: Olemattoman kokeneet: mitä opimme tulevaisuutta varten
Neuvostoliitossa ja Venäjällä -hanke.

– 060/2020: Hankkeen tavoitteena on lisätä venäläisen kulttuurin tuntemusta
kädentaitojen ja kansanmusiikin kautta.

– 061/2020: Kulttuuritapahtumien tai festivaalien järjestäminen, esim.
nukketeatteri, kansanlauluryhmät, karjalanpiirakkakurssit.

– 030/2020: Tarkoituksena on lisätä kulttuurimatkailua oppilasvaihdon ja
kaikenlaisen lasten kulttuurin kautta.

– 048/2020: Yhteisten luovien tapahtumien järjestäminen teatteriesityksistä
taidekesäleireihin. Keskiössä ovat lapset ja nuoret.

– 067/2020: Hanke, joka tähtää Itämeren alueen historiaan ja kulttuuriin liittyvän
matkailun kehittämiseen. Hankkeeseen kuuluu sekä tutkimustyö että
käytännön järjestelyt, mm. seminaarit, työpajat, tutkimuskeskuksen
perustaminen, vesireittimatkailu, gallerioiden ja näyttelyiden järjestäminen,
tapahtumat.

– 042/2020: Hanke on suunnattu luovien alojen kehittämiseen. Tavoitteena on
hahmottaa luovien alojen (mukaan lukien matkailu) rajoja ja
kulttuuripalveluiden mahdollisuuksia, myös rajojen yli.

– 065/2020: Hankkeen tavoitteena on luoda erityisiä kulttuuri- ja
koulutustuotteita, jotka houkuttelevat nuoria ja vanhuksia aktiiviseen
sosiaaliseen elämään (sosiaalinen matkailu).

– 071/2020: Suomalais-ugrilainen luova projekti, jonka puitteissa järjestetään
verkkoyhteyksin toteutettavia lasten ja nuorten yhteisiä työpajoja.

– 006/2020: Etnomatkailureittien kehittäminen Mujejärven piirin alueella, ml.
opiskelijavaihto perinnerakentamisen ja perinnekäsitöiden opetuksessa.

– 050/2020: Hanke on suunnattu yli 60-vuotiaille miehille, jotka pitävät tanssista
ja liikunnasta. Hankkeen tavoitteena on luoda humoristisia esityksiä ja
osallistua erilaisiin tapahtumiin.
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