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Tuunataan työtä –hankkeen tiedote 

11.10.2019 

Tuunataan työtä on ESR-rahoitteinen Iin kunnan ja Micropoliksen hallinnoima kehittämishanke. Hanke toimii ajalla 

01.09.2018 - 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi työllistämisen toimintamalli osallistamalla ja työllistä-

mällä iiläisiä kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kan-

nustetaan itsensä työllistämiseen, kevytyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen. 

Tuunataan työtä -hankkeen kanssa toimii ESR-rahoitteinen rinnakkaishanke, jossa on varattu rahaa palkkatukityöllistä-

miseen sekä työvoimakoulutukseen. Palkkatukirahaa voivat hyödyntää kunnan lisäksi yksityiset työnantajat. Rahoitus 

palkkatukeen on myönnetty ajalle 01.09.2018-31.5.2020 saakka. 

Palkkatukityöllistäminen ja sen tilanne 

Tuunataan työtä –ESR-hanke on työllistänyt rinnakkaishankkeen palkkatukirahoituksella syyskuun alkuun 

mennessä yhteensä n. 15 henkilöä, joista enemmistö on työllistynyt Iin kunnalle. Kaikki työtehtävät ovat liit-

tyneet jollakin tavalla kiertotalouteen. Tehtäviin on kuulunut mm. kunnan varastojen inventointia, kierrätys-

materiaaleista tehtyjen puutuotteiden suunnittelua sekä Iin Hävikkiviikon toteutusta ja suunnittelua. 

Palkkatukirahaa yrityksiin on vielä käytettävissä 31.5.2020 saakka, mutta hanke ei pysty työllistämään enää 

uusia henkilöitä Iin kunnalle. Hanke on myös tarjonnut uraohjausta ja –neuvontaa noin 20 henkilölle. Henki-

löasiakkaita on yhteensä 57, joista neljä on jo työllistynyt avoimille työmarkkinoille. 

Varastonhallintajärjestelmä 

Iin kunta on Tuunataan työtä -hankkeen kanssa mukana Turun kaupungin kehittämän irtaimistonhallintajär-

jestelmän yhteiskehittämisessä. Kunta on sitoutunut yhteiskehittämismalliin ajalle 2019-2020. Varastonhal-

lintajärjestelmä on suuri ponnistus hankkeelta ja kunnalta, johon kunta kaikkine osastoineen on sitoutunut 

jo strategiassaan. Juurruttamistyötä järjestelmän maksimaalisen hyödyn saamiseksi tehdään palvelumuotoi-

lun keinoin syksyllä 2019. 

Iin kunta sai digitaalisen varastonhallintajärjestelmän toteutuksen heinäkuussa 2019 ja perehdytys pääkäyt-

täjille on parhaillaan menossa. Keväällä 2019 inventoitu kalusto siirretään keskusvarastolle, jossa hoidetaan 

tuotteiden kunnostus, jatkojalostuksen arviointi, kunnostus, valokuvaus ja syöttö digitaaliseen järjestelmään.  

Järjestelmä tukee Iin kunnan strategiaa ja erityisesti kestävää kehitystä sekä kiertotaloutta. Vanhojen tava-

roiden kunnostuksessa ja logistiikassa on mukana IiPaja. Lue lisää järjestelmästä: http://www.turku.fi/pro-

jekti/irtaimiston-kierratysprosessin-kehittaminen 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

Hanke oli kesäkauden aikana esillä monissa eri tilaisuuksissa ja mediassa, jossa pääsimme lähelle kuntalaisia: 
 

 Luonnollisesti kaunis -luonnonkosmetiikkatapahtuma 11.5.2019 

 Tukkilaiskisat 28.6.2019 

 Kotiseutuviikot (24.6.-7.7.2019) – hanke esillä useampana päivänä Huilingin alueella ja kuntalaisten tavoitetta-
vissa 

 Kuivaniemen pitäjämarkkinat 20.-21.7.2019 

 IlmastoAreena 23.-24.8.2019 

 Hankeinnostamo 21.5.2019 

 ESR-video (ELY-keskuksen mainoksissa talvikaudella 2019-2020) 

 Radio France  
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Koulutukset ja valmennukset 
 
Tuunataan työtä –rinnakkaishankkeen mahdollistamat koulutukset ovat käynnistyneet syyskuun lopussa. 
Kahdeksan arkipäivän mittainen Sähköistä työnhakua –koulutus järjestettiin Iin Micropoliksella 30.9.-
9.10.2019. 
 
Lisäksi hanke järjestää lokakuun aikana kohderyhmälle EA1- sekä työturvakorttikoulutukset, jotka ovat tällä 
hetkellä täyteenvarattuja. 
 
Hankkeen verkkosivuilta voi seurata tulevia koulutuksia ja valmennuksia, joita ovat esim. hygienia- ja annis-
kelupassikoulutus, tulityökorttikoulutus ja Työllistä itsesi –valmennus.  
 

Yritysyhteistyö 

Yrityspuolella on kesän aikana paneuduttu muun muassa iiläisten muoviteollisuusyritysten sivuvirtojen kar-

toittamiseen. Muovin kierrätys vaikutti olevan teollisuusyrityksillä todella hyvin hallussa, mutta yhtenä haas-

teena voidaan pitää silikonia. Se päätyy tällä hetkellä polttoon, koska sitä ei voida uudelleen käyttää kuten 

muita muovituotteita. Hankkeessa pohditaan parhaillaan jatkojalostusmahdollisuuksia eri toimijoiden 

kanssa, jotta silikoni ei päätyisi polttoon. 

 

Kesän aikana iiläisissä matkailualan yrityksissä on ollut kolme IiKaappia, joissa on ollut myynnissä iiläisten 

pienyrittäjien tuotteita. Tavoitteena tällä oli tarjota matkailijoille mahdollisuus ostaa paikallisesti tuotettuja 

tuotteita. IiKaappi-toiminalle mietitään jatkoa ja mahdollisia uusia sijoituspaikkoja. 

 

Paikallista-merkkiin on kesän aikana liittynyt viisi uutta yrittäjää, joiden kanssa on mietitty ympäristölupauk-

sia. Niissä yritykset ovat muun muassa luvanneet vähentää muovimukien käyttöä, siirtyä pahvisiin pakkauk-

siin ja lisätä kierrätystä. Lue lisää Paikallista-merkistä: https://www.greenpolis.fi/paikallista/ 

Yhteystiedot 

Projektipäällikkö Maija Tahkola 
p. 040 846 5116, maija.tahkola@ii.fi 

Projektisuunnittelija Veli-Pekka Korhonen 
p. 040 674 7662, veli-pekka.korhonen@ii.fi 

Projektikoordinaattori Elli Heikinmatti 
p. 050 3950 356, elli.heikinmatti@ii.fi 

Projektikoordinaattori Petri Leppänen 
p. 040 753 8381, petri.leppanen@micropolis.fi 

 

https://www.greenpolis.fi/paikallista/
mailto:maija.tahkola@ii.fi
mailto:veli-pekka.korhonen@ii.fi
mailto:elli.heikinmatti@ii.fi
mailto:petri.leppanen@micropolis.fi

