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1. Toteuttajan nimi
Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana oli Kehittämisyhtiö Keulink Oy, osatoteuttajana Kehittämisyhtiö
Witas OY.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Hankkeen nimi oli Yrittämisen ja työnteon uudet kanavat (YTY) -hanke ja hankenumero oli 142054.

3. Yhteenveto hankkeesta
Kehittämisyhtiö Keulink Oy käynnisti yhdessä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa Keski-Suomen ELY
keskuksen maaseuturahastosta rahoittaman Yrittämisen ja työnteon uudet kanavat (YTY) -hankkeen, jonka
tarkoituksena oli toteuttaa Keuruun, Multian, Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan ja Kivijärven kuntien
alueella etätyön ja etärekrytoinnin toteutusmallit ja jalkauttaa ne alueelle.

Hanke sai Keski-Suomen ELY-keskukselta myönteisen hankepäätöksen 15.12.2020. Hanke toteutettiin
päätöksen mukaisesti joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset tukevat alueella jo käynnissä olevien muiden hankkeiden ja
kehittämistoimenpiteiden tuloksia lisäten seudun valmiutta olla veto-ja elinvoimainen monipaikkaisen työn
tekemisen, asumisen, elämisen ja yrittämisen alue. Toimenpiteillä tuettiin monipaikkaisen työn tekemisen
edellytyksiä sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta ja kehitettiin työvoiman saatavuutta ja
työllisyyttä tukevia rekrytointikäytäntöjä.

Hanke toteutti konkreettisina toimenpiteinä Etäsuomessa.fi -verkkosivuston, joka toimii informaatio- ja
viestintäalustana yhdessä Sydänsuomessa.fi ja Etätyötilat.fi -sivustojen kanssa, kaksi ergonomisen
kotikonttorin mallia, etätyötä ja etärekrytointia tukevaa tietosisältöä (etätyö- ja etärekrymallit), etätyön
toimintakäsikirjan mallin, kaksi rekrytointitapahtumaa viestintäkampanjoineen, kaksi webinaaria
monipaikkaisen työn johtamisesta sekä tiedotuskampanjan Helsingin Sanomien Yrittäjyys -liitteessä. Hanke
viesti aktiivisesti mm. Facebookissa ja lnstagramissa.

Hankkeen toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti ja niillä on vaikutettu myönteisesti hankkeen
vaikuttavuustavoitteiden toteutumiseen, joita olivat pendelöinnin ja työmatkaliikenteen väheneminen,
työhyvinvoinnin lisääntyminen, työvoiman saatavuus, työllisyys sekä uudenlaisten työurien ja palveluiden
kehittyminen hankealueella.

4. Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet

a) Ylemmän tason tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli edistää:

A) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista, jotka ovat:
O Monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä,

uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.
O Lisätä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua.
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B) Keski-Suomen maaseudun kehittämisen strategian (2014-2020) teemakokonaisuuksia:
O Maaseudun uudistuva yrittäjyys
O Monimuotoinen maaseutuasuminen

C) Paikallisia strategioita, joiden tavoitteita ovat mm.:
O Hyvinvoinnista veto-ja pitovoimaa
O Työllä lisää elinvoimaa
O Tasapainoinen kuntatalous
O Elinvoimaisuuden parantaminen
O Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään
O Elämän mielekkyyden mahdollistaminen

Hankkeen tarkennettuja vaikuttavuustavoitteita olivat:
O etätyön edistäminen ja sitä kautta pendelöinnin ja työmatkaliikenteen väheneminen
O työhyvinvoinnin lisääntyminen
O työn tuottavuuden ja laadun kehittyminen
O työvoiman saatavuuden paraneminen
O työllisyyden paraneminen
O uudenlaisten työurien ja työn tekemisen muotojen mahdollistuminen
O uudenlaisten palveluiden kehittyminen

Tulokset:

Hankkeen tuloksena hankealueen etätyöskentelyn edellytykset ovat parantuneet fyysisten fasiliteettien,
osaamisen ja tiedon lisääntymisen myötä. Tämän kehityksen myötä voidaan olettaa, että työmatkaliikenne
ja liikenteen päästöt ovat vähentyneet ja tulevat edelleen vähentymään. Myös työntekijöiden
matkustamiseen käyttämän ajan voi olettaa vähentyneen sekä työmatkakustannusten pienentyneen, mikä
puolestaan on omiaan lisäämään hyvinvointia ja auttamaan työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.
Hankkeessa tuotettua tietoa ja osaamista esimerkiksi ergonomiasta ja esimiestyöstä on hyödynnetty, minkä
vuoksi työhyvinvoinnissa sekä työn tuottavuudessa ja laadussa voidaan olettaa tapahtuneen myönteistä
kehitystä.

Etärekrykokeilut uusilla alustoilla ovat vieneet rekrytointiosaamista eteenpäin ja tuoneet kokemusta
hyödynnettäväksi jatkossa esim. seudulla yhteisesti järjestettävien rekrytointitapahtumien tueksi. Samalla
verkostoyhteistyö mm. TE-palvelujen kanssa on tiivistynyt. Tämän voi olettaa vaikuttavan myönteisesti
hankealueen työvoiman saatavuuteen ja työllisyyteen.

Hankkeen viestintä, kuten Helsingin Sanomien Yrittäjyys -liitteen advertoriaali, rekryjen yhteydessä tehdyt
SOME-kampanjat, webinaarit sekä Eäsuomessa.fi -sivusto ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta valituissa
kohderyhmissä, mikä on omiaan lisäämään hankealueen vetovoimaisuutta varteenotettavana työn
tekemisen, yrittämisen ja asumisen seutuna.
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Hankkeen konkreettiset tavoitteet sekä saavutetut tulokset

Ydintavoite. Hankkeen ydintavoitteena oli luoda uudet etärekry- ja etätyömallit tiedotus-ja
toteutusmalleineen Keulink Oy:n ja Witas Oy:n toiminta-alueille.

Tulos: Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden tuloksena syntynyt tietoaineisto, etätyökonttorit,
viestintäaineistot, verkkosivusto, webinaarit sekä kokeilujen tulokset täydentävät Osaajia kasvuun ja
kansainvälistymiseen -hankkeen ja Hubittaako? -hankkeen toimenpiteiden tuloksia. Yhdessä nämä
muodostavat tiedollisen kokonaisuuden, joka toimii etätyötä ja etärekryjä tukevana toimintamallina ja
viestintäaineistona. Malli sisältää etätyön tekemistä ja johtamista tukevaa tietoaineistoa, kokeilujen
tuloksina syntyneitä hyviä käytäntäjä, yhteistyöverkostoja sekä fyysisen etätyöpisteiden verkoston
etätyötä, yrittäjyyttä työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä tukevine palveluineen.

4.2.Toteutus
Hanke toteutettiin kahden kehittämisyhtiön yhteisenä hankkeena, jossa päätoteuttajana ja hallinnoijana oli
Kehittämisyhtiö Keulink Oy; osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy. Hankehenkilöstö teki tiivistä
yhteistyötä muiden hankkeiden ja yhteistyökumppanien kanssa. (ks. j. Yhteistyökumppanit). Hankkeessa
työskentelivät projektipäällikkö ja suunnittelija (Kehittämisyhtiö Keulink Oy) sekä hanketyöntekijä
(Kehittämisyhtiö Witas Oy). Hankkeessa käytettiin myös ostopalveluita toimenpiteiden toteuttamiseen.

c) Toimenpiteet

Hankehakemuksen mukaan hankkeen toimenpiteiksi on määritelty:

Hanke:

1. selvittää työnantajien tarpeita ja potentiaalia lisätä etärekryn ja etätyön tekemistä sekä muualla töissä
käyvien osalta että uuden työvoiman saatavuuden näkökulmasta

2. selvittää työnantajien ja työntekijöiden odotuksia sen suhteen, miten Keuruun ja Viitasaaren seudut
voisivat olla jatkossa entistä vetovoimaisempia etätyön tekemisen ja asumisen kohdealueita

3. selvittää hankkeen kohdealueen toimivia etärekryn ja etätyön tekemisen muotoja. Tässä huomioidaan
erityisesti virtuaalimaailman tarjoamat mahdollisuudet ja selvitetään, onko siitä löydettävissä
mahdollisuuksia hankkeen alueen etätyö- ja etärekrymallien rakentamisessa.

4. selvittää etärekryn ja etätyön tekemiseen tarvittavien rakenteiden, infran ja etätoteutusta tukevien
palveluiden tilaa ko. alueilla

5. suunnittelee ostopalveluna ergonomisen kotitoimistomallin

6. luo etärekry- ja etätyömallin, pilotoi ne ja juurruttaa hankkeen kohdealueille

7. järjestää tiedotustilaisuuksia (2 kpl / Keuruu sekä Viitasaari), joissa tuodaan esille mm. lainsäädännön,
johtamisen, ergonomian yms. seikkoja, joista havaitaan hankkeen kuluessa tarvittavan lisätietoa yrityksen
johdolle tai/ja työntekijöille.
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8. rakentaa tarvittavia yhteistyötyöverkostoja, jotta etärekry- ja etätyö ovat Keuruun, Multian, Viitasaaren,
Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan alueilla jatkossa mahdollisimman houkuttelevia ja kustannustehokkaita
toteutusmalleja

9. luo Hyvien käytäntöjen tarjottimen Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Witas Oy:n nettisivuille yritysten
käyttöön.

10. rakentaa oppivan organisaation etärekry- ja etätyön mallit ja esittää ne sekä Keulink Oy:n että Witas
Oy:n nettisivuilla hankkeen päättyessä, josta ne ovat vapaasti kopioitavissa minkä tahansa organisaation
käyttöön.

11. toteuttaa tiedotuskampanjan esim. etätyöntekijöiden tavoittamiseksi pääkaupunkiseudulle,
Pirkanmaalle sekä Pohjanmaalle. Hankkeessa valitaan tarkemmat kohdealueet hankkeessa tehtävien
selvitysten myötä

12. vie eteenpäin yrityksistä nousevia tarpeita niin, että hankkeen vaikuttavuusalueelta jätetään vähintään
yksi yritysryhmähankehakemus

13. tekee hankkeen lopuksi sähköisen kyselyn alueen yrityksille, jolla selvitetään yritysten tahtotilaa
etärekryn ja etätyön käyttöön ottamisesta ja muista hankkeen aikana esiin nousseista, vähintään 4 eri
seikasta.

Toteutuneet toimenpiteet:

Toimenpide 1. Hanke selvittää työnantajien tarpeita ja potentiaalia lisätä etärekryn ja etätyön tekemistä
sekä muualla töissä käyvien osalta että uuden työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Toimenpide 2. Hanke selvittää työnantajien ja työntekijöiden odotuksia sen suhteen, miten Keuruun ja
Viitasaaren seudut voisivat olla jatkossa entistä vetovoimaisempia etätyön tekemisen ja asumisen
kohdealueita.

Tulos (1. ja 2.): Hankkeessa toteutettiin kysely, jolla selvitettiin alueen työnantajien ja työntekijöiden
näkemyksiä etätyön tekemisen, sen johtamisen sekä yleisten etätyöedellytysten kehittämiseksi
hankealueella. Samalla selvitettiin etärekrytoinnin tarpeita. Kyselyn suunnittelussa huomioitiin Osaajia
kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeessa aiemmin tehty kysely ja sen tulokset.

Kyselyyn vastasi 66 henkilöä, joista 1/3 vastasi työnantajan roolissa, 2/3 työntekijän roolissa, muutama
vastaaja molemmissa. Selvityksen tuloksena haastavimmaksi asiaksi etätyössä koettiin vuorovaikutus.
Etätyötä tukevan palvelurakenteen kehittämisen osalta kaivattiin eniten tietoliikenneyhteyksien
kehittämistä sekä työhyvinvointipalveluja.

Hankkeen aikana tehtiin myös etätyötä tekevien henkilöiden haastatteluja HUBteekilla, Lennättimellä,
Keulinkilla sekä ÄäneHubilla. Haastatteluja tehtiin Etäsuomessa.fi -sivuilla julkaistavia blogeja sekä Helsingin
Sanomien Yrittäjyys -liitteen advertoriaalia varten.

Kyselyn ja haastattelujen tulosten perusteella suunnattiin hankkeen toimenpiteitä siten, että hankkeen
lopussa toteutettavien webinaarien aihealueiksi valikoituivat “Valmentava, vuorovaikutteinen
monipaikkaisen työn johtaminen” ja “Itsensä johtaminen etätyössä”. Tulokset vaikuttivat vahvasti myös
Etäsuomessa.fi -sivustolla julkaistun tietoaineiston sisältöön ja painotuksiin. Hyvien tietoliikenneyhteyksien
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päässä olevaa etätyöpisteiden verkostoa täydennettiin Keulinkin ja HUBteekin ergonomisilla
kotikonttoreilla, joista ainakin Keulinkin konttori jää toimintaan myös hankkeen jälkeen Kehittämisyhtiö
Keulink Oy:n ylläpitämänä pysyvänä palveluna.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien toiveita etätyön näkökulmasta seudun yleisen vetovoimaisuuden
kehittämiseksi. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat alueen yleisestä vetovoimasta ja palveluista sekä
työpaikkatarjonnasta viestiminen ja yhteisten rekrytointialustojen kehittäminen.

Hankkeen toimenpiteissä näihin tarpeisiin vastattiin Helsingin Sanomien Yrittäjyys -liitteen advertoriaalilla,
joka jaettiin 100 000 tilaajalle sekä verkkojulkaisuna Helsingin Sanomien lukijoille. Ks. Toimenpide 10.

Työpaikkatarjonnasta viestimisen ja yhteisten rekrytointialustojen tarpeeseen vastattiin kokeilemalla uusia
virtuaalirekrytoinnin alustoja ja viestimällä rekrytilaisuuksien yhteydessä laajasti alueen
työpaikkatarjonnasta. Ks. Toimenpide 3.

Toimenpide 3. Hanke selvittää hankkeen kohdealueen toimivia etärekryn ja etätyön tekemisen muotoja.
Tässä huomioidaan erityisesti virtuaalimaailman tarjoamat mahdollisuudet ja selvitetään, onko siitä
löydettävissä mahdollisuuksia hankkeen alueen etätyö-ja etärekrymallien rakentamisessa.

Tulos: Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä alueella olevien etätyöhubien sekä niiden yhteydessä toimivien
hankkeiden kanssa. Hanke osallistui myös valtakunnallisen Etätyötilojen kokoontumisajot -verkoston
toimintaan. Tätä kautta saatiin näkemystä mm. etätyötilojen ja niihin liittyvien palvelujen kehittämiseksi.
Hankkeessa tehdyt haastattelut täydensivät näitä näkemyksiä. Näiden toimenpiteiden myötä syntyi selkeä
kuva alueella olevista etätyötä tukevista palveluista sekä etätyön tekemisestä ja kehittämistarpeita.

Etärekryjen osalta selvitettiin alueella jo käytössä olevia rekrytointia tukevia palveluita, joista keskeisimpiä
olivat Keski-Suomen TE-palveluiden tarjoamat virtuaaliset rekrytointitapahtumat, kuntien työllisyysyksiköt,
TEM:n kehitysvaiheessa oleva Työmarkkinatori, Keulinkin vuosittain järjestämät rekrytapahtumat sekä
Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen Torstaitoast -tapahtumat. Näistä kootun tiedon
pohjalta toteutettiin kaksi virtuaalirekrykokeilua, jotka täydensivät jo olemassa olevaa palveluverkostoa ja
joiden avulla pyrittiin löytämään uusia konkreettisia toimintatapoja ja alustoja jo olemassa olevan
palveluverkoston tueksi. Kokemukset uusista rekrymalleista on esitetty Etäsuomessa.fi -verkkosivustolla.
Saadut kokemukset virtuaalisista rekrytointialustoista hyödynnetään jatkossa mm. Keuruulla vuosittain
järjestettävissä rekrytointitapahtumissa.

Tehtyjen toimenpiteiden ja niistä saatujen kokemusten pohjalta on rakentunut Etäsuomessa.fi -sivusto,
johon kootut tiedot ja kokemukset muodostavat etätyön ja etärekryn toimintamallit, jotka ovat vapaasti
käytettävissä ja sovellettavissa valtakunnan laajuisesti. Ks. Toimenpide 9.

Toimenpide 4. Hanke selvittää etärekryn ja etätyön tekemiseen tarvittavien rakenteiden, infran ja
etätoteutusta tukevien palveluiden tilaa ko. alueilla

Tulos: Hankkeen aikana muodostui selkeä kuva hankealueella olevista etätyöhön soveltuvista tiloista.
Hanke teki tiivistä yhteistyötä Hubittaako? -hankkeen kanssa, joka on koonnut keskitetysti tietoa koko
Suomen etätyötiloista ja niihin liittyvistä palveluista omille verkkosivuilleen Etätyötilat.fi, jotka linkitettiin
Etäsuomessa.fi -sivuston kanssa. Hankkeen aikana todettiin, että Keski-Suomessa on kohtalaisen hyvä
pienten ja keskikokoisten etätyötilojen verkosto, mutta juuri Keuruun seudulla tilaverkostossa oli “musta
aukko”. Tämä aukko poistui Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tiloihin avattujen etätyötilojen myötä. Hankkeen
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osalta tässä yhteydessä toimenpiteenä oli Ergonomiset kotikonttorit, jotka jäävät Keulinkille ja HUBteekille
etätyöntekijöiden käyttöön myös hankkeen jälkeen.

Alueen etätyötiloista voidaan kuitenkin todeta, että tällä hetkellä ne pystyvät palvelemaan varsin rajallista
etätyön tekijöiden joukkoa. Mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvat laajamittaiset muutokset, kuten
esimerkiksi suunniteltu valtionhallinnon työpaikkojen entistä laajempi monipaikkaistuminen, edellyttäisivät
huomattavasti tämänhetkistä suurempaa etätyötilojen kapasiteettia.

Etätyötä tukevia palveluja on kohtalaisen hyvin saatavilla. Esimerkiksi Keulinkin ja Lennättimen
etätyötilojen osalta kehittämisyhtiöiden palvelujen saatavuus käytännössä “saman katon alta” sekä
HUBteekin yhteisölliset palvelut oppilaitosyhteistyöllä täydennettynä mahdollistavat hyvinkin
monimuotoisen etätyön tekemisen, yrittäjyyden ja opiskelun yhdistämisen yhteisöllisellä, työhyvinvointia
tukevalla tavalla. Näiden palvelujen saatavuutta tuotiin esiin hankkeen viestinnässä valtakunnallisesti.

Rekrytointitilaisuuksien osalta todettiin, että sopivien tilojen saatavuus isoille tapahtumille
maaseutualueilla on usein heikko. Samoin vallitseva koronatilanne on estänyt tapahtumien live -

järjestämistä. Hankkeen tuloksena saadut kokemukset esim. Voutube -alustan mahdollistamista virtuaali
ja hybriditapahtumista tuovat omalta osaltaan apua tähän ongelmaan. Jatkossa esim. Keulinkin rekryissä
tullaan hyödyntämään hybridi -mallia; liverekry, joka kuvataan Voutube -kanavalle.

Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeessa toteutettu Sydänsuomessa.fi verkkosivusto
muodostaa pohjoista Keski-Suomea palvelevan palvelukokonaisuuden, johon YTY-hankkeessa toteutetut
etätyön ja -rekryn mallit, Etäsuomessa.fi -sivusto sekä ergonomiset kotikonttorit tuovat konkreettisen lisän.
Hankkeiden tulokset tukevat toisiaan.

Toimenpide 5. Hanke suunnittelee ostopalveluna ergonomisen kotitoimistomallin

Tulos: Hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin kaksi ergonomisen kotikonttorin mallia, toinen
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tiloihin Keuruulle, toinen HUBteekin tiloihin Pihtiputaalle.

Keulinkin kotikonttorimallin suunnitteli Sisustus Kaisu-Leena, HUBteekin kotikonttorimallin Design2B
Interior Oy. Tilat avattiin käyttöön kesäkuussa 2021. Keulinkin ergonominen kotikonttori jää osaksi
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n pysyvää palvelutarjontaa kaikkien halukkaiden käytettäväksi. Molemmissa
tiloissa on kaikki toimistotyöskentelyyn tarvittavat ergonomiset kalusteet, tietotekniset yhteydet ja
sosiaalitilat. Lisäksi on kiinnitetty huomiota akustiikka-ja valaistusratkaisuihin sekä audiovisuaalisiin
laitteisiin. Tiloista on julkaistu blogikirjoitukset kuvineen Etäsuomessa.fi -sivustolla.

Toimenpide 6. Hanke luo etärekry- ja etätyömallin, pilotoi ne ja juurruttaa hankkeen kohdealueille

Tulos:

Etärekrymalli

Rekrymallia muodostettaessa otettiin huomioon Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeessa
toteutetut Torstaitoast -kokeilut. Todettiin, että Torstaitoast -tilaisuudet palvelivat hieman erityyppistä
tarvetta ja ne olivat enemmän seudun vetovoimaisuutta ja mahdollisuuksia esille tuovia, kuin akuutteja
rekrytointitarpeita palvelevia tapahtumia. Torstaitoast toteutettiin Altspace VR -alustalla, joka todettiin
tietosuojaratkaisujensa ja käytettävyytensä osalta sellaiseksi, että sitä ei voida hyödyntää esimerkiksi
yhteistyössä TE-palvelujen kanssa järjestettävissä tapahtumissa, joissa käyttäjien yksityisyyden suojaa
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koskevat vaatimukset ovat äärimmäisen tiukat. Näistä syistä johtuen etsittiin toisenlaisia alustaratkaisuja.
Hankkeessa toteutettiin kaksi erilaista rekrytilaisuutta, joista Ytyä työnhakuun -tapahtuma oli Youtube Live
-alustalla toteutettu hybriditapahtuma ja Keuruun syysrekry puhtaasti virtuaalinen tapahtuma Tavata -

alustalla. Näistä koostettiin kokemuksia Etäsuomessa.fi -sivustolle kaikkien halukkaiden hyödynnettäväksi.

Rekrytointitapahtumat toteutettiin pääosin Keurusseudulla. Ensimmäisessä tapahtumassa oli kuitenkin
mukana muutamia työnantajia myös pohjoisesta Keski-Suomesta mallin tehokkaan jalkautumisen
varmistamiseksi koko alueelle. Tapahtumiin osallistui yhteensä 47 työnantajaa ja työnhakijoita tapahtumiin
osallistui eri kanavien kautta arviolta hieman yli 800 henkilöä. Työsopimuksia solmittiin saatujen tietojen
mukaan ainakin 20 kpl.

YTY-hankkeesta saadut ja jaetut kokemukset täydentävät Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -

hankkeen Torstaitoast -tapahtumista saatuja kokemuksia vastaamalla akuutteihin rekrytointitarpeisiin
tuomalla työnantajat ja työnhakijat reaaliaikaisesti yhteen yhteisiin tilaisuuksiin tiukat
tietosuojavaatimukset huomioivalla tavalla. Hankkeiden tulokset täydentävät toisiaan ja muodostavat
yhdessä erityyppisten tapahtumien kokonaisuuden, joka palvelee laajasti seudun vetovoimaisuuden
lisäämistä työnantajien ja -hakijoidenkin näkökulmasta sekä yritysten akuutteja rekrytointitarpeita,
työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä. Hankkeessa selvitettiin rekrytoineiden työnantajien näkemyksiä siitä,
minkä tyyppinen rekrytointimalli olisi heidän yrityksensä kannalta paras toteutusmalli jatkossa. Tulokseksi
tuli, että lähes kaikki työllistäjät olivat sitä mieltä, että heille on paras liverekry, jossa työnhakijat voidaan
kohdata saman tien ja tarkentavia keskusteluja voidaan käydä potentiaaliselta vaikuttavan työnhakijan
kanssa.

Etätyömalli

Hankkeessa koottu Etäsuomessa.fi -sivusto sisältää tietoa, kokemuksia ja työkaluja etätyön johtamisesta ja
tekemisestä työnantajien, esimiesten ja työntekijöiden näkökulmasta. Sivustolta on poimittavissa hyviä
käytäntöjä, joita seudulla toimivat työnantajat ja etätyön tekijät voivat hyödyntää soveltuvin osin omassa
toiminnassaan. Sivuston sisältöjä on jaettu aktiivisesti hankkeen aikana mm. sosiaalisen median kanavissa
ja hankkeen webinaarien yhteydessä.

Erillisenä pilotointina laadittiin Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yhdessä
kehittämä ISO-standardeihin pohjautuva etätyön toimintakäsikirjan malli, joka on otettu käyttöön
molemmissa yhtiössä ja joka tulee muodostumaan osaksi yhtiöiden arjen toimintaa. Malli on ladattavissa
Etäsuomesta.fi -sivustolta ja on kaikkien halukkaiden vapaasti käytettävissä.

Hankkeessa tuotettu ja jaettu tieto sekä rakennetut ergonomiset kotikonttorimallit yhdessä Hubittaako? -

hankkeen toteuttaman Etätyötilat.fi —sivuston ja Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen
toteuttaman Sydänsuomessa.fi sivuston sekä seudulla aktiivisesti toimivan etätyöhubien verkoston kanssa
muodostavat kokonaisuuden, joka tukee alueen etätyön johtamista ja tekemistä.

Toimenpide 7. Hanke järjestää tiedotustilaisuuksia (2 kpl! Keuruu sekä Viitasaari), joissa tuodaan esille
mm. lainsäädännön, johtamisen, ergonomian yms. seikkoja, joista havaitaan hankkeen kuluessa tarvittavan
lisätietoa yrityksen johdolle tai/ja työntekijöille.

Tulos: Hankkeessa järjestettiin yhteistyössä Hubittaako? -hankkeen kanssa 2 kpl webinaareja aiheilla
“Valmentava, vuorovaikutteinen monipaikkaisen työn johtaminen” ja “Itsensä johtaminen etätyössä”.
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Valmentajina olivat Innotiimi ICG, Timanttia Consulting sekä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen Aivovoimaa
työstä -hanke.

Webinaarit järjestettiin Teams-alustalla ja niitä seurasi yhteensä 62 henkilöä. Ilmoittautuneita oli yhteensä
91 henkilöä, joille kaikille toimitettiin tilaisuuksien koulutusaineistot.

Toimenpide 8. Hanke rakentaa tarvittavia yhteistyötyöverkostoja, jotta etärekry ja etätyö ovat Keuruun,
Multian, Viitasaaren, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan alueilla jatkossa mahdollisimman houkuttelevia ja
kustannustehokkaita toteutusmalleja

Tulos: Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueella toimivien muiden hankkeiden, etätyöhubien, kuntien,
oppilaitosten, Keski-Suomen TE-palveluiden sekä erilaisten palveluntuottajien kanssa. Lisäksi hanke on
osallistunut Etätyöpisteiden kokoontumisajot -ryhmän sekä Pöllöparlamentin toimintaan.

Rekrytoinnin osalta hankkeessa löydettiin sellaiset alustat ja toimintamallit, jotka soveltuvat teknisten ja
tietosuojavaatimusten osalta käytettäväksi sellaisissa tapahtumissa, joissa TE-palvelut voivat olla mukana
virallisina kumppanijärjestäjinä. Tämä mahdollistaa tapahtumien laajan ja kohdennetun markkinoinnin TE
palveluiden kanavia hyödyntäen ja tätä kautta vaikuttavuudeltaan merkittävien rekrytapahtumien
järjestämisen. Hankkeen aikana yhteistyö TE-palveluiden kanssa vahvistui entisestään ja yhteistyötä tullaan
jatkamaan tulevissakin rekryissä. Tulevissa rekryissä on hyvä yhdistää sekä live- että etärekrymalli hybridi -

toteutuksena.

YTY-hankkeen Etäsuomessa.fi -sivusto, Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen
Sydänsuomessa.fi -sivusto sekä Hubittaako? -hankkeen Etätyötilat.fi -sivusto toisiinsa kytkettyinä ja yhdessä
alueellisesti kattavan etätyöpisteiden verkoston kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka nostaa alueen
valmiudet monipaikkaisen työnteon, yrittämisen ja asumisen seutuna uudelle tasolle.

Toimenpide 9. Hanke luo Hyvien käytäntöjen tarjottimen Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Witas Oy:n
nettisivuille yritysten käyttöön.

Tulos: Hankkeessa perustettiin Etäsuomessa.fi -sivusto, joka toimii hyvien käytäntöjen tarjottimena. Sivusto
jakaa tietoa etätyön tekemisen, sen johtamisen sekä etärekrytoinnin tueksi. Sivusto sisältää artikkeleita
jaoteltuna työntekijöille ja työnantajille suunnattuihin osioihin, vinkkipankin, blogeja sekä ajankohtaista -

osion, jossa jaetaan tietoa mm. seudulla käynnistyvistä monipaikkaisuutta tukevista kampanjoista,
palveluista ja koulutuksista. Sivusto on linkitetty Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n
nettisivuille, sekä Etätyötilat.fi —ja Sydänsuomessa.fi -sivustoille.

Toimenpide 10. Rakentaa oppivan organisaation etärekry-ja etätyön mallit ja esittää ne sekä Keulink Oy:n
että Witas Oy:n nettisivuilla hankkeen päättyessä, josta ne ovat vapaasti kopioitavissa minkä tahansa
organisaation käyttöön.

Tulos: Hankkeessa toteutettiin etätyö-ja etärekrymallit Toimenpiteen 6 mukaisesti ja julkaistiin ne
Etäsuomessa.fi -alustalla, joka linkitettiin Keulinkin ja Witaksen verkkosivuille. Lisäksi toteutettiin Etätyön
toimintakäsikirja (ks. Toimenpide 6). ISO-standardeihin pohjautuva toimintakäsikirja sisältää jatkuvan
parantamisen mallin, joka on sovellettavissa missä tahansa työorganisaatiossa etätyön ja etärekryn, tai
minkä tahansa toiminnan osa-alueen, jatkuvassa parantamisessa oppivan organisaation periaatteiden
mukaisesti.
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Toimenpide 11. Hanke toteuttaa tiedotuskampanjan (etärekryn) esim. etätyöntekijöiden tavoittamiseksi
pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle sekä Pohjanmaalle. Hankkeessa valitaan tarkemmat kohdealueet
hankkeessa tehtävien selvitysten myötä.

Tulos: Hankkeessa toteutettiin Helsingin Sanomien Yrittäjyys -liitteessä julkaistu advertoriaali otsikolla
“Etänä keskellä Suomen kauneinta luontoa”. Julkaisu toteutettiin yhteistyössä Hubittaako? -hankkeen ja
Viitasaaren kaupungin kanssa.

Julkaisussa tuotiin esiin etätyömahdollisuuksien kehittämiseksi tehtyjä toimenpiteitä hankealueella sekä
esiteltiin alueen etätyöpisteitä ja niissä työskenteleviä ihmisiä.

Monikanavainen kokonaisuus ilmestyi Helsingin Sanomissa 22. syyskuuta 2021. Paperinen julkaisu jaettiin
n. 100 000 teemaliitteen tilaajalle sekä sähköisesti HS tabletissa, jossa se oli jokaisen HS tabletin tilaajan
luettavissa viikon ajan. Kokonaisuuden arvioidaan tavoittaneen noin 390 000 lukijaa.

Julkaisun tuottaneelta Contenthouse Oy:ltä saatujen tietojen mukaan HS tabletin julkaisu saavutti noin
viisinkertaisen vaikuttavuuden vastaaviin teemaliitteiden julkaisuihin verrattuna mitattuna
sitoutumisindeksillä. Ko. indeksi kuvaa sitä, kuinka kauan lukija on viipynyt sivulla ja kuinka paljon sivulla
olevia linkkejä on klikattu.

Pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle sekä Pohjanmaalle suunnattua viestintää tehtiin Ytyä työnhakuun -

rekrytointitapahtuman yhteydessä tapahtuman kohdennetulla Facebook -mainonnalla. Lisäksi viestintää
kohdennettiin Keski-Suomen alueelle.

Toimenpide 12. Hanke vie eteenpäin yrityksistä nousevia tarpeita niin, että hankkeen vaikuttavuusalueelta
jätetään vähintään yksi yritysryhmähankehakemus.

Tulos: Hankkeen aikana syntyi yritysten tarpeista lähtenyt idea hankkeesta, jossa kehitetään työnantajan
valmiuksia pärjätä kilpailussa osaavasta työvoimasta muuttuvilla rakenteellisen työttömyyden
työmarkkinoilla, sekä kehitetään työnantajakuvaa ja rekrytointitaitoja. Ideaa käsiteltiin ja todettiin, että
sen luontainen kohderyhmä olisi keskikokoiset yritykset, jotka eivät voi osallistua yritysryhmähankkeisiin.
Hankeideaa viedään eteenpäin osana laajempien hankekokonaisuuksien suunnittelua tulevissa
rahoitusha uissa.

Toimenpide 13. Hanke tekee hankkeen lopuksi sähköisen kyselyn alueen yrityksille, missä selvitetään
yritysten tahtotilaa etärekryn / etätyön käyttöön ottamisesta ja muista hankkeen aikana esiin nousseista,
vähintään 4 eri seikasta.

Tulos: Hankkeessa tehtiin sähköinen kysely hankkeen yhteistyökumppaneille ja yritysneuvojille yritysten
tahtotilan selvittämiseksi. Kyselyn suuntaamiseen yhteistyökumppaneille ja yritysneuvojille yritysten sijaan
päädyttiin siitä syystä, että yritysten vastausaktiivisuus kyselyihin on vähäistä ja tulokset jäisivät
todennäköisesti heikoiksi.

Kyselyssä selvitettiin vastaajien näkemyksiä hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden hyödyllisyydestä ja
vaikuttavuudesta sekä yrityksissä olevista tuen tarpeista. Vastausprosentti oli 50%.

Vaikuttavimpina toimenpiteinä pidettiin Etäsuomessa.fi -sivustoa, ergonomisia kotikonttorimalleja sekä
Ytyä työnhakuun rekrytapahtumaa. Eniten tuen tarvetta yrityksissä arvioitiin olevan rekrytoinnissa ja
etätyötä tukevissa palveluissa. Myös digitaalisuuteen liittyvän tuen tarve sekä seudun voimakkaampi
tunnetuksi tekeminen nousivat esiin.
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d) Aikataulu
Hankkeen toteutusaika oli 1.1-31.12.2021. Hankkeen projektipäällikkö työskenteli ajalla 1.1.-30.4. 50%
työpanoksella, toukokuusta lähtien 100% työajalla. Suunnittelija työskenteli hankkeessa 33% työajalla koko
vuoden ajan. Hanketyöntekijä työskenteli 5 kk:n kokonaistyöaikaa vastaavan työpanoksen määrän 1.1.-
31.12.2021.

e) Resurssit
Hankkeessa työskentelivät palkattuina työntekijöinä projektipäällikkö ja suunnittelija Kehittämisyhtiö
Keulink Oy:ltä sekä hanketyöntekijä Kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä. Hanke teki myös runsaasti yhteistyötä
hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutuksessa Pihtiputaan kunnan hallinnoiman Hubittaako? -

hankkeen, Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallinnoiman Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen
sekä Viitasaaren kaupungin Lennätin etätyökeskuksen kanssa. Hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa
käytettiin myös ostopalveluja.

f) Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana oli Kehittämisyhtiö Keulink Oy, osatoteuttajana Kehittämisyhtiö
Witas Oy.

g) Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat 125 980,30 euroa. Hanke rahoitettiin Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020 —ohjelmasta Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamana
paikallisena ja alueellisena 100% hankkeena.

h) Raportointi ja seuranta
Hankkeessa laadittiin loppuraportti yhteistyössä projektipäällikön ja Keulinkin suunnittelijan kanssa.
Hankkeen selvitykset jäävät hallinnoijan käytettäviksi.

Hankkeen tulokset ovat Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n, hankkeen
yhteistyökumppanien sekä alueen työnantajien ja työntekijöiden hyödynnettävissä. Konkreettisista
toimenpiteistä osaksi käytännön normaalia toimintaa jäävät Etäsuomessa.fi -sivusto, jonka sisältöä tullaan
ylläpitämään ja kehittämään edelleen, sivuston laadinnan yhteydessä tuotettu kuva-aineisto, Keulinkin
tiloissa sijaitseva ergonominen kotikonttori, joka on osa Keulinkin etätyötilakokonaisuutta, webinaarien
koulutusaineistot sekä etätyön toimintakäsikirja, jota tullaan käyttämään johtamisen ja perehdyttämisen
työkaluna molemmissa kehittämisyhtiöissä ja joka on vapaasti kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä.

Luotuja rekrytointimalleja sovelletaan jatkossa alueella järjestettävissä rekrytointitapahtumissa.

Etätyön ja rekrytointikäytäntöjen kehittymistä alueella seurataan osana kehittämisyhtiöiden normaalia
toimintaa. Tarvittaessa hankkeen tuloksia hyödynnetään uusien kehittämishankkeiden tai muiden
toimenpiteiden suunnittelussa.

i) Toteutusoletuksetja riskit
Hankkeen keskeiset toteutusoletukset ja riskit olivat:

i. Yrityksissä ja muilla työnantajilla sekä työntekijöillä oleva tiedon, osaamisen ja tahdon puute
etärekryn toteuttamisessa ja etätyön hyväksymisessä sekä “vanhakantainen” asenne
monipaikkaiseen työhön ja virtuaalimaailman mahdollisuuksiin. Riski ei toteutunut siinä mitassa,
että siitä olisi ollut haittaa hankkeen tavoitteiden toteutumiselle. Työnantajien ja työntekijöiden
asenne sekä osaaminen olivat kehittyneet koronapandemiasta johtuen jo merkittävästi verrattuna
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aiempaan, “normaaliin” tilanteeseen ja kaikelle hankkeen tuottamalle lisätiedolle, hyville
käytännöille ja kokeiluille oltiin vastaanottavaisia.

2. Hankkeessa toimivien projektityöntekijöiden alueen tuntemus ja sen mahdollisista heikkouksista
johtuva hankkeen hidas käynnistyminen. Riski väItettiin palkkaamalla hankkeeseen työntekijöitä,
joilla on ennestään hyvä alueen yritysten ja muun toimijakentän tuntemus ja valmiit verkostot.
Koska hanke toteutettiin kahden kehittämisyhtiön yhteistyönä, oli käytössä vahvat verkostot ja
viestintäkanavat sekä valmiit yhteistyökytkennät alueella toimiviin muihin hankkeisiin. Tämä
mahdollisti tehokkaan liikkeellelähdön ja monenlaisia synergiaetuja hankkeen toteutuksessa.

Muut havaitut riskit:

3. Yritykset eivät lähde aktiivisesti kokeilemaan virtuaalisia rekrytointialustoja. Riski toteutui
jossain määrin. Etärekryn virtuaaliset alustat eivät “sytytä” kaikkia työnantajia, vaan
rekrytapahtumien halutaan edelleen olevan perinteisellä mallilla toteutettuja live-tapahtumia.
Tästä johtuen osallistujien saaminen mukaan kokeiluihin oli työlästä. Toimenpiteet saatiin
kuitenkin toteutettua ja tulokset olivat varsinkin ensimmäisen rekryn osalta hyviä.

j) Yhteistyökumppanit

Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:
O Keski-Suomen TE-palvelut
O Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu; Osaajia kasvuun ja

kansainvälistymiseen -hanke
O Kehittämisyhtiö Keulink Oy; Koronasta kasvuun -hanke, etätyötila-projekti
O Pihtiputaan kunta; Hubittaako? -hanke, HUBteekki
O JAMK; Virtual 1.eaders -hanke
O Keski-Suomen Muistiyhdistys ry; Työstä aivovoimaa -hanke
O Keski-Suomen ELY-keskus; Monipaikka -hanke
O Viitasaaren kaupunki; Lennätin
O POKE; ÄäneHub
O Hankealueen kunnat
O Ostopalvelujen tuottajat

o Tavata Oy
o Touhutaavi
o Janne Puhto
o Elina Mäkinen
o Männikkömetsä Oy
o Family Creatives Oy
o Content House Oy
o Sisustus Kaisu-Leena
o Design2b Interior
o lnnotUmi 103
o Timanttia Consulting Oy
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4.3.Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen onnistumiset:
Hankkeessa koettiin monia onnistumisia ja kokonaisuutena hankkeen tavoitteiden voinee katsoa
toteutuneet. Keskeisiä onnistumisia olivat:

1. Etäsuomessa.fi -sivusto. Sivustolle koottiin keskitetysti monipaikkaisen työn tekemistä ja
johtamista sekä virtuaalista rekrytointia tukevaa tietoa ja etätyön käytännön kokemuksia ja
vinkkejä. Sivusto on rakenteeltaan ja ulkoasultaan selkeä ja saavutettava ja tuo aihepiiriin liittyvän,
aiemmin hajallaan olleen tiedon keskitetysti käyttäjien saataville. Sivuston sisältö muodostaa
hankkeen päätavoitteena olleet etätyön ja etärekrytoinnin mallit. Yhdessä Etätyötilat.fi —ja
Sydänsuomessa.fi -sivustojen kanssa Etäsuomessa.fi -sivusto muodostavat kokonaisuuden, joka on
omiaan vahvistamaan hankealueen ja myös laajemmin koko Keski-Suomen asemaa monipaikkaisen
työn, yrittämisen, asumisen ja elämisen vetovoimaisena alueena. Toimenpiteen onnistumista kuvaa
myös se, että sivuston sisällöntuotantoon on osoitettu kiinnostusta muiden toimijoiden taholta,
joten sivusto tullee jatkossa elämään ja kehittymään keskimääräisesti hankkeissa tuotettuja
verkkosivustoja paremmin.

2. Ergonomiset kotikonttorimallit. Hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin kaksi ergonomista
kotikonttorimallia, toinen Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tiloihin Keuruulle, toinen etätyökeskus
HUBteekin tiloihin Pihtiputaalle. Ergonomiset kotikonttorimallit toimivat malliesimerkkeinä ja
tarjoavat erilaisia ideoita kohtuuhintaisen kotikonttorin malliksi etätyötä tekeville. Malleissa on
otettu huomioon ergonomia niin työasentojen, valaistuksen, akustAkan, taukoliikunnan, kuin
yleisen viihtyisyyden ja visuaalisuudenkin kautta. Tilat ovat olleet hankkeen aikana vapaasti kenen
tahansa käytettävissä ja Keulinkin konttori tulee jäämään pysyväksi osaksi Keulinkin
etätyökeskuksen palveluja myös hankkeen jälkeen. Molemmat konttorit ovat saaneet myönteistä
palautetta. Keulinkin etätyökeskuksen käyttöönoton myötä täytettiin myös etätyöhubien
maantieteellinen “musta aukko”.

3. Helsingin Sanomien Yrittäjä -liitteen advertoriaali. Hanke julkaisi yhdessä Hubittaako? -hankkeen
ja Viitasaaren kaupungin kanssa advertoriaalin otsikolla “Etänä keskellä Suomen kauneinta
luontoa”. Julkaisun tuottaneelta Contenthouse Oy:ltä saatujen tietojen mukaan HS tabletin julkaisu
saavutti noin viisinkertaisen vaikuttavuuden vastaaviin teemaliitteiden julkaisuihin verrattuna
mitattuna sitoutumisindeksillä. Ko. indeksi kuvaa sitä, kuinka kauan lukija on viipynyt sivulla ja
kuinka paljon sivulla olevia linkkejä on klikattu. Saavutettu näkyvyys ja kiinnostus ovat omiaan
nostamaan valtakunnallisesti tietoisuutta hankealueesta hyvänä etätyön tekemisen paikkana sekä
alueella tehdyistä kehittämisponnistuksista. Toimenpide osoitti myös tarinoiden ja “human
interest” -näkökulman merkityksen viestinnässä sekä yhteistyön voiman hankkeiden
toimenpiteiden toteutuksessa.

4. Rekrykokeilut. Hankkeessa toteutetut kaksi virtuaalista/hybridirekryä tuottivat tarpeellista tietoa ja
kokemusta hyödynnettäväksi alueella jatkossa toteutettavien rekrytilaisuuksien järjestämisen
tueksi. Kokeilut tuottivat arvokasta tietoa erilaisten tietoteknisten alustojen (esim. Tavata-alusta)
soveltuvuudesta sekä osaamista niiden käyttöön. Rekrytilaisuudet mahdollistivat työnhakijoiden ja
työnantajien reaaliaikaiset kohtaamisetja niiden tuloksena solmittiin useita työsopimuksia.
Kokeilut loivat myös selkeät toimintatavat sekä tietotekniset ja tietosuojaan liittyvät reunaehdot
yhteistyöhön TE-palveluiden kanssa, mikä on oleellista rekrytointitapahtumien vaikuttavuuden
kannalta jatkossa.
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5. Webinaarit. Hanke järjesti yhteistyössä Hubittaako? -hankkeen kanssa kaksiosaisen
webinaarisarjan otsikolla “Itsensä ja muiden johtaminen etätyössä”. Webinaarien toteutuksessa oli
kiinteästi mukana myös Keski-Suomen muistiyhdistys ry:n Aivovoimaa työstä -hanke.
Webinaareissa kiteytyi hankkeen aikana kerätty tieto siitä, mihin asioihin etätyötä tekevät ja sitä
johtavat ihmiset tarvitsevat lisätietoa ja koulutusta. Webinaarien asiantuntijavalinnat olivat
selkeästi onnistuneita ja tilaisuuksista saatu palaute on ollut positiivista. Myös tässä toimenpiteessä
hankkeiden välinen yhteistyö mahdollisti mielenkiintoisen ja monipuolisen kokonaisuuden.

6. Yhteistyöverkostojen luominen. Hankkeen aikana muodostui monenlaisia yhteistyöverkostoja ja
kokoonpanoja eri toimenpiteiden ympärille. Jo ennen koronapandemiaa käynnistyneet hankkeet ja
muut kehittämisprojektit, kuten etätyöhubitja Etätyöpisteiden kokoontumisajo -verkosto, sekä
edelleen käynnissä olevat hankkeet muodostivat valmiin pohjan, jonka tekemään työhön ja
henkilöverkostoon YTY-hankkeen oli helppo tukeutua. Rekrytoinnin osalta jo aiemmin hyvin
toiminut yhteistyö Keski-Suomen TE-palveluiden kanssa kehittyi ja vahvistui entisestään. Aiemmin
mainitut kolme verkkosivustoa muodostavat niin ikään viestinnällisen kokonaisuuden, joka tukee
kaikkien niihin liittyvien hankkeiden ylemmän tason tavoitteiden, kuten seudun elinvoimaisuuden
vahvistamisen toteutumista. YTY-hankkeen toteutustapa, jossa kaksi seudullista kehittämisyhtiötä
toteuttaa hankkeen yhdessä, on mahdollistanut huomattavasti laajemman verkostoitumisen kuin
jos hanke olisi toteutettu yhden kehittämisyhtiön voimin.

Hankkeen epäonnistumiset:

Kaikki hankkeen tavoitteet eivät toteutuneet täysin hankkeen aikana. Seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet
jäävät toteutettaviksi ja seurattaviksi hankkeen jälkeen:

1. Etätyö- ja etärekrymallien jalkauttaminen alueen yrityksiin. Koska hanke oli 100%
kehittämishanke, suoraan yrityksiin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi yrityskohtaisia
etätyömalleja ei voitu tehdä. Tähän oli osaltaan vaikuttamassa myös korona, minkä vuoksi
minkäänlaisia livetapahtumia, kuten työpajoja ei pystytty järjestämään. Hankkeessa tehdyistä
toimenpiteistä on kuitenkin viestitty aktiivisesti ja esimerkiksi webinaareissa ja Etäsuomessa.fi
sivustolla jaetun tiedon voi olettaa vaikuttavan jatkossa myös yrityksissä.

2. Yritysryhmähankkeen käynnistäminen. Tehdyistä selvityksistä huolimatta hankkeessa ei noussut
esiin sellaisia etätyöhön tai etärekryyn liittyviä toimenpiteitä, jotka soveltuisivat
yritysryhmähankkeen kelpoisuusehdot täyttäville yrityksille. Havaitut kehittämistarpeet esimerkiksi
työnantajakuvan tai rekrytointiosaamisen osalta osuvat paremmin hieman suurempien yritysten ja
julkisen sektorin työnantajien tarpeisiin. Havaittuja kehittämistarpeita ja toimenpideideoita viedään
kuitenkin eteenpäin muiden hankkeiden ja kehittämisprojektien kautta.
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeen aikana tehtiin kaksi kyselyä, toinen hankkeen alussa ja toinen hankkeen lopussa. Kyselyjen
tulosten ja hankkeen aikana kerätyn tiedon ja käytyjen keskustelujen perusteella muodostui käsitys, että
etätyön tekemisen ja johtamisen sekä virtuaalisen rekrytoinnin tueksi on YTY-hankkeen ja muiden
hankkeiden toimenpiteiden myötä alueelle muodostunut riittävästi tietovarantoa ja osaamista. Myös
alueen etätyöpisteiden verkosto ja niihin liittyvät palvelut ovat kohtalaisen hyvässä tilassa ja edelleen
kehittymässä.

Jotta monipaikkaisen työn ja digitaalisuuden yleistyminen edelleen tukisivat hankealueen ja ylipäänsä
maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistaisivat jatkossa entistä enemmän kokonaisvaltaista,
kestävyyteen perustuvaa hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä, tulisi kokonaisuutta kehittää
määrätietoisesti laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Jatkotoimissa tulisi panostaa ainakin seuraaviin asioihin:

O Etätyöhön soveltuvien tilojen ja palvelujen kehittäminen laajassa mittakaavassa esim. julkisen
sektorin työpaikkojen entistä joustavamman maantieteellisen sijoittelun tueksi

O Julkisen liikenteen kehittäminen
O Kuntien peruspalveluiden kehittäminen
O Paluumuuttoa tukevien “sijoittumispalveluiden” kehittäminen niin työntekijöiden elämisen ja

asumisen, kuin yritysten ja muiden työnantajien sijoittumisen kannalta
O Digitaalisuuteen ja virtuaalisuuteen perustuvien työskentelytapojen, tekniikoiden ja palveluiden

kehittäminen
O Työnantajien rekrytointiosaamisen kehittäminen rakenteellisen työttömyyden työmarkkinoille
O Monipaikkaisen työn johtamisosaamisen jalkauttaminen
O Työhyvinvointia tukevien ja siinä ilmeneviä muutoksia ennakoivien palveluiden kehittäminen
O Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen

6. Allekirjoittajatja päiväys
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