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Tuunataan työtä –hankkeen tiedote 

7.6.2019 

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 -31.12.2019. 

Palkkatukityöllistäminen ja sen tilanne 

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

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

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

materiaaleista tehdyn tekstiilimalliston suunnittelemista ja toteuttamista Iipajalla sekä Iin Ruokahävikkiviikon 

suunnittelua.  

Palkkatukirahaa yrityksiin on vielä käytettävissä, mutta hanke ei pysty työllistämään enää uusia henkilöitä Iin 

kunnalle. Hanke on myös tarjonnut uraohjausta ja –neuvontaa noin 15 henkilölle. Henkilöasiakkaita on yh-

teensä 41, joista kolme 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. 

Iin kunnan irtaimisto on inventoitu kevään 2019 aikana ja verkkokauppapohjainen, kunnan työntekijöiden 

käyttöön tuleva järjestelmä saadaan käyttöön viimeistään syksyllä 2019. Järjestelmän juurruttaminen kunnan 

toimintaan aloitetaan hankkeessa ja järjestelmä jää pysyväksi toiminnoksi. 

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 on järjestänyt monia tilaisuuksia toimintakautensa aikana: Marras-joulukuussa 2018 järjestettiin Ii-
Tuunaa Pop Up –kauppakeskus, jossa iiläiset yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet saivat mahdollisuuden 
myydä tuotteitaan ja palveluitaan.  
 
Hanke on myös ollut mukana toteuttamassa ja kehittämässä IiRekry-messuja sekä järjestänyt kaikille kunta-
laisille avoimia työpajoja farkkujen tuunaamiseen, polkupyörien huoltamiseen ja itsensä työllistämiseen liit-
tyen. Lisäksi hanke järjesti yhdessä Kesäyrittäjä-hankkeen kanssa Liikeideasta työtä -työpajan, jonka osallis-
tujat pääsivät ideoimaan yhteisöllisesti omaa liikeideaa. Hankkeen järjestämissä tapahtumissa on ollut yh-
teensä satoja kävijöitä.  
 
Hanke on ollut esillä myös Iin lukion messuilla 6. huhtikuuta  Valtarin koululla. Messujen järjestäjänä toimi Iin 

lukion ensimmäisen luokan yrittäjyyskurssilaiset. Tämän vuoden teemana oli äänestä & vaikuta sopivasti 

eduskuntavaalien alla. Tuunataan työtä –hanke oli mukana tapahtumassa yhdessä IiPajan kanssa. 

 

http://www.turku.fi/projekti/irtaimiston-kierratysprosessin-kehittaminen
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FemtioFem+ -miniseminaari 
 

Tuunataan työtä -hanke järjesti 10.1.2019 miniseminaarin 55+ keikkatyöstä ja kevytyrittäjyydestä kiinnostu-

neille. Aluksi asiantuntija Kari Backman Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen yrityspalveluista valotti työttö-

mien mahdollisuuksia kokeilla yritystoimintaa ja saada starttirahaa. Seuraavana ohjelmassa oli 55+ -konsep-

tin yleisesittely. Iltapäivän työpaja koostui 55+ -konseptin yksityiskohtaisemmasta esittelystä, jossa kerrottiin 

yrittäjyyden edellytyksistä ja vaatimuksista sekä avattiin tarkemmin liiketoimintaprosesseja. 55+ konsepti toi-

mii franchising-periaatteella eli yrittäjä hankkii oikeuden käyttää tavaramerkkiä ja sen menetelmiä harjoitta-

massaan yritystoiminnassa. 55+ konseptia miniseminaarissa esittelivät 55+ hallituksen puheenjohtaja Ann-

Catrin Månsson sekä toimitusjohtaja Daniel Larsson. 

 

Hanke tekee edelleen yhteistyötä FemtioFem+ AB:n kanssa ja jatkotoimenpiteet ovat suunnitteilla. 

 

Yritysyhteistyö 

Hanke on ollut yhteydessä Paikallista -merkkiin liittyneisiin yrityksiin ja neuvonut heitä ympäristölupauksien 

luomisessa. Paikallista-merkkiin on tällä hetkellä liittynyt 39 iiläistä yritystä.  

IiTuunaa Pop Up -kauppakeskuksen jatkoksi hankkeessa on kehitetty IiKaapit, joissa paikalliset pienyrittäjät 

pääsevät myymään tuotteitaan kokeiluluonteisesti kolmen kuukauden ajan. IiKaapit sijoitetaan kolmeen iiläi-

seen matkailuyritykseen.  

 

Sivuvirtaselvitys on pyörähtänyt käyntiin nyt kesän kynnyksellä. Tavoitteena on aluksi selvittää teollisuusyri-

tysten sivuvirtoja, sillä niiden sivuvirrat saattaisivat olla riittävän suuria järkevään hyödyntämiseen. 

 

Työntekijävaihdos 

Hankkeessa Iin Micropoliksella projektikoordinaattorina työskennellyt Helena Ylisirniö siirtyi uusiin haastei-

siin vuodenvaihteessa ja hänen tehtävässään Tuunataan työtä -hankkeessa jatkaa projektikoordinaattori 

Petri Leppänen. Hän vastaa yritysyhteistyöstä kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden tarjo-

amien mahdollisuuksien selvittämisessä. Petri työskentelee Micropoliksella ja hänet tavoittaa puhelinnume-

rosta 040 753 8381. 

Yhteystiedot 

Projektipäällikkö Maija Rusila 
p. 040 846 5116, maija.rusila@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 
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