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UUTISKIRJE
YRITYKSILLE
Uutiskirjeessä mukana:
Elinkeinoasiamies
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
p. 0400 823 471
Elinkeinokoordinaattori
Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
p. 040 489 5153

Kuvalähde: Lapin materiaalipankki I Terhi Tuovinen

Kesässä ollaan!
Poikkeuksellinen kevät on nyt ohi ja olemme siirtyneet kesään.
Epävarmuuden aika jättänee kuitenkin jälkiä, joista osa ei ole
vielä edes tullut esiin. Nauttikaamme kuitenkin kesästä!
On aika ladata akkuja, matkailla kotimaassa ja ottaa
kotimaanmatkailijoita vastaan.
Toista kertaa ilmestyvään uutiskirjeeseen olemme taas koonneet
ajankohtaiset uutisemme muoniolaisille yrityksille.
Kehittäjätahoista käymme kukin kesälaitumilla heinäkuun
aikana, joten seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa.
Alla olevan runon muodossa, hyvää kesää kaikille!
"Lapissa kaikki kukkii nopeasti,
maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin.
Tuot' olen aatellut ma useasti,
kun katson kansan tämän vaiheisiin."
Eino Leino
Lapin kesä (Kangastuksia 1902)

Matkailun verkostomainen
oppimiskenttä länsirajalla -hanke
Projektityöntekijä
Päivi Pohjolainen
paivi.pohjolainen@muonio.fi
p. 040 183 7763

Toiminnnanjohtaja
Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula
@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

Visit Muonio 2025
Projektipäällikkö
Nina Vesterinen
nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi
p. 044 235 0421

Matkailun verkostomainen
oppimiskenttä länsirajalla -hanke
Projektipäällikkö
Nina Mäki
nina.maki@lappia.fi
p. 040 596 9683
Toimipaikkapäällikkö
Simo Sova
simo.sova@lappia.fi
p. 050 571 5207
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Mobiilisti Muoniossa
-hanke kokoaa
palvelut ja
nähtävyydet
samaan pakettiin
Muonion kunnassa käynnistyy Mobiilisti
Muoniossa –hanke, jossa tehdään
mobiilisovellus.
Jatkossa nähtävyydet, käyntikohteet,
tapahtumat, palvelut ja uutiset ovat
helposti löydettävissä veloituksetta
ladattavasta mobiilisovelluksesta.
Mobiilisovellus edistää
vuorovaikutusta ja osallistaa
käyttäjjiään muun muassa erilaisin
gallupein ja toiminnallisuuksin.

Hankkeen puitteissa tullaan syksyllä 2020
järjestämään tilaisuuksia alueen yrittäjille.
Hankkeen rahoittaa Leader Tunturi-Lappi
ry (90%). Hanke kestää 28.2.2021 saakka.
Lisätiedot:
elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153

Yksinyrittäjät voivat
edelleen hakea
avustusta
Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 €:n
suuruista kertamaksuna myönnettävää
toimintatukea kunnalta
koronavirusepidemian aiheuttamasta
haastavasta taloustilanteesta
selviytymiseen.
Tukea haetaan sähköisesti yrityksen
kotikunnasta (YTJ:n mukainen kotipaikka).
Tukihakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä ja tukia
myönnetään kunnalle myönnettyjen
määrärahojen puitteissa.
Tutustu tuen hakemiseen, myöntämiseen ja
käyttöön liittyviin ehtoihin ja hakuohjeisiin
Muonion kunnan koronasivulta:
https://www.muonio.fi/koronavirus/yrityste
n-koronasivu.html
Lisätiedot:
elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153

Kausityöntekijäkyselyn
kooste luettavissa
Keväällä toteutettuun kyselyyn vastasi 30
henkilöä. Iso kiitos yrityksille, jotka
välittivät tietoa kyselystä henkilöstölleen!

Loma-ajat
Elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila viettää
vuosilomaa 22.6. – 12.7.2020.
Projektityöntekijä Päivi Pohjolainen lomailee
13-26.7.2020.

Kyselyn kooste löytyy kunnan kotisivuilta:
https://www.muonio.fi/elinkeinot/kehittam
inen-ja-hankkeet/matkailunverkostomainen-oppimiskenttalansirajalla.html
Lisätiedot: projektityöntekijä Päivi
Pohjolainen paivi.pohjolainen@muonio.fi,
p. 040 183 7763
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Teemana tuet:
väyliä rekrytointiin
Työkokeilu
-mahdollisuus molemmille

Palkkatuki
-porkkana työnantajalle

Tarjoamalla mahdollisuuden työkokeiluun
työnantaja voi auttaa työkokeilijaa
ammatinvalinnassa tai hahmottamaan omaa
osaamistaan sekä lisäkoulutuksen tarvetta.

Lapin TE-toimiston mukaan Muoniossa
käytettiin palkkatukea vain viidessä
yrityksessä vuonna 2019. Palkkatukea
käyttäneiden yritysten määrä ei ole huima,
joten tässä vinkkejä palkkatuesta:

Työkokeilija voi olla henkilö,
jolta puuttuu ammatillinen koulutus
joka suunnittelee alanvaihtoa
joka pohtii yrittäjyyden
mahdollisuutta
joka on ollut poissa työmarkkinoilta
esim. lastenhoidon tai työttömyyden
vuoksi
joka on ollut aiemmin toisen maan
työmarkkinoilla.
Työkokeilija saa useimmiten
työttömyysetuutta ja kulukorvausta sekä
mahdollisuuden kokeilla itseään
kiinnostaa työtä.
Työkokeilu ei ole työsuhde, joten sen
ajalta
ei makseta palkkaa
ei ole työsuhteen koeaikaa
ei kerry vuosilomapäiviä tai eläkettä.
Työnantaja saa tutustua työkokeilijaan,
jonka voi työkokeilun jälkeen palkata
työsuhteeseen. Valmiina on talon tavat
tunteva työntekijä ja palkkaamiseen voi
mahdollisesti hakea palkkatukea.
Työnantaja voi ilmoittaa TE-toimistolle
kiinnostuksensa tarjota
työkokeilumahdollisuutta.
Sovitaan aina TE-toimiston,
työkokeilijan ja työnantajan välillä.
Lapin TE-toimiston
työnantaja- ja yrityspalveluiden
asiakaspalvelu
tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
p. 0295 039 502

Harkinnanvarainen tuki, jolla voi palkata
työttömän työnhakijan, jonka
työttömyys on pitkittynyt
osatyökykyisen, joka haluaa käyttää
kykyjään työelämässä
nuoren, joka hakee ensimmäistä
työpaikkaansa.
Palkkatukikelpoisuus täytyy olla
työnhakijalla ja työnantajalla.
Suuruus ja kesto määräytyvät palkattavan
henkilön työttömyyden keston
perusteella:
yrityksissä 30-40-50% todellisista
palkkakustannuksista
kesto 6-24 kk
tuki voi olla enintään 1400€/kk.
Työsuhde voi olla määräaikainen tai
toistaiseksi voimassa oleva ja osaaikainen tai kokoaikainen.
Voidaan myöntää myös:
oppisopimuskoulutukseen
työsuhteeseen, johon kuuluu
ammatillista osaamista lisäävää
työvoimakoulutusta.
Yritys voi ilmoittaa TE-toimistolle, jos
haluaa palkata palkkatukityöntekijän.
Haettava aina ennen työsuhteen
alkamista!
Lapin TE-toimiston
Palkkatuki-asiakaspalvelu:
palkkatuki.lappi@te-toimisto.fi
p. 0295 039 506
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Tulossa: yhteinen
koulutuskalenteri
Muonion ja Enontekiön
yrityksille
TLK on kokoamassa yrityksille suunnattua
koulutuskalenteria yhteistyössä Leader
Tunturi-Lappi ry:n, Muonion ja Enontekiön
kuntien sekä Muonion Matkailu ry:n kanssa.
Kalenteriin kootaan yrityksille suunnatut
koulutukset helposti käytettävään muotoon.
Kalenteri tulee löytymään TLK:n sivuilta.
Kalenterin suunnittelu on käynnissä ja
tavoitteena on, että kalenteri saadaan
käyttöön kesän aikana.

SEURAA SOMESSA

Muonion kunta
https://fi-fi.facebook.com/muoniokunta/
Tunturi-Lapin Kehitys ry
https://www.facebook.com/TLKehitys/
Visit Muonio 2015-hanke
https://www.facebook.com/groups/2697
865920301958/
(Facebook-ryhmä, vaatii sisäänkirjautumisen ja
pyynnön liittyä ryhmään.)

Ammattiopisto Lappia
https://www.facebook.com/AOLappia/

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

TLK:n virtuaaliaamukahvit
kesätauolla!
Seuraavan kerran kahvitellaan
virtuaalisesti elokuussa.
Menneiden tilaisuuksien
tallenteet löytyvät
TLK:n kotisivuilta:
https://tunturilapinkehitys.fi/

Kuvaaja: Päivi Pohjolainen
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Muistutuksia
ajankohtaisista ohjeista
Työ- ja elinkeinoministeriön
ohjeet yrityksille

Elinkeinoelämän keskusliiton
opas yrityksille

Toimintaohjeita yrityksille
koronavirustilanteessa

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen:
hyviä käytäntöjä yrityksille -opas

"Koronaviruksella on merkittäviä
vaikutuksia yritystoimintaan. Hallitus
pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen,
että yritykset pystyvät jatkamaan
toimintaansa kannattavasti kriisin
jälkeen. "

Opas sisältää vinkkejä koronaviruksen
aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden
purkamiseksi. Opasta päivitetään
viranomaisohjeiden mukaan.

Sivulle pääset tästä:
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeitayrityksille

Oppaaseen:
https://ek.fi/ajankohtaista/2020/05/19/turv
allinen-tyo-asiointi-ja-liikkuminenmahdollistavat-talouden-avaamisen-opashyvista-kaytannoista-yrityksille-julkaistu/

Terveys-, hygienia- ja turvallisuusohjeita
matkailuyritysten käyttöön
"Sivustolle on koottu kattavasti tietoa ja
ohjeita suositelluista terveys-, hygienia- ja
turvallisuustoimenpiteistä erityisesti
matkailualan yritysten käyttöön."
Sivustolle tästä:
https://tem.fi/ohjeita-matkailuyritysten-jamatkailijoiden-kayttoon?
fbclid=IwAR3MWZFVgKs6rQ8QKKXOmML
NDz89U5EWnj2TfAd6629xanlC24pq0OsGPE

Kuvaaja: Päivi Pohjolainen
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Tulevia koulutuksia
Esimiehille ja johtajille
Esimiehen vuorovaikutus ja viestintä
Tavoitteena on rohkaista avoimeen ja
vastuulliseen vuorovaikutukseen
työyhteisössä. Koulutus on tarkoitettu
johtajille ja esimiehille.
Samansisältöinen koulutus toteutetaan
syksyllä kaksi kertaa:
15.9.2020 klo 9.00-15.30 Tornio
(ilmoittautuminen 8.9. mennessä)
18.11.2020 klo 9.00-15.30 Tornio
(ilmoittautuminen 11.11. mennessä)
Hinta: 120,00 € / hlö + alv 24 %
Lisätiedot:
Koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa
mirva.petajamaa@lappia.fi p. 040 705 3184

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Koulutus on tarkoitettu
päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville
lähiesimiehille ja operatiivisille
työnjohtajille. Koulutus antaa valmiuksia
suunnitella ja ohjata työyhteisön ja
työryhmien työskentelyä sekä vahvistaa
päivittäisjohtamisen osaamista.
Opinnot toteutetaan monimuotoopetuksena. Oppisopimusmahdollisuus.
Koulutus alkaa 2.9.2020.
Haku 14.8.2020 mennessä.
Lisätiedot:
Vastuukouluttaja Regina Pesonen
regina.pesonen@lappia.fi p. 040 184 7237

Yritystoiminnan kehittäminen
DigiJump auttaa yrityksiä digiloikassa
DigiJump-hanke auttaa yrityksiä
selvittämään digitasonsa ja nostamaan
osaamisen uudelle tasolle. Tulevat
koulutukset suunnitellaan osallistujien
tarpeista käsin: sähköinen markkinointi,
johtamisen digitalisaatio, verkkokaupan
toimitusketju - tai jotain muuta?
NYT on aika ilmoittautua mukaan:
https://link.webropolsurveys.com/Participa
tion/Public/452db6fa-435f-4fc8-89d3f6ee2f8e6c3f?displayId=Fin2007604

Hankkeen rahoitus ESR. Päätoteuttaja Lapin
Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat KemiTornionlaakson Koulutuskuntayhtymä
Lappia sekä Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä Redu.
Lisätiedot:
Annemari Kallio annemari.kallio@lappia.fi
Tyttu Kurtti tytti.kurtti@redu.fi

Tavoitteena kansainvälistyminen vientiyrityksen koulutusohjelma
Koulutuksen tavoitteena on kehittää
osallistujan kansainvälisen markkinoinnin
ja myynnin osaamista ja siten edistää
yrityksen menestymistä kansainvälisillä
markkinoilla.
Koulutuksen kesto 10.9.2020 - 12.3.2021.
Oppisopimusmahdollisuus myös yrittäjälle.
Lähiopetus Torniossa. Haku 26.8.2020
mennessä: https://mif.fi/ammattitutkinnot/
Lisätiedot:
Kehittämispäällikkö Rauno Logrén
rauno.logren@mif.fi , p. 0400 700 565
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Kouluta henkilökuntaasi koulutuksia myös lomautetuille
ja työnhakijoille
Matkailun moniosaaja
-monimuotokoulutus
Uupuko joltakin henkilökunnastasi
koulutus? Koulutus toteutetaan verkkoopintoina, työssäoppimisena ja
lähiopintoina Muoniossa (4vk/vuosi).
Suorittaa voi myös tutkinnon osia.
Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisina
opintoina, oppisopimuksella tai
työvoimakoulutuksena (riippuen hakijan
tilanteesta).
Lisätiedot:
Vastuukouluttaja Ilkka Mäki
ilkka.maki@lappia.fi, p. 050 596 8303

Kalastusopastuksen ABC työvoimakoulutus
Sisältö
• Perhokalastuksen ABC
• Välineet ja kalusto
• Kalastuskohteisiin tutustuminen
• Kalastusoppaan työ
• Tuotteen suunnittelu ja hinnoittelu
Koulutus alkaa 14.7.2020. Hakuaika päättyy
22.6.2020.
Lisätiedot: Kouluttaja Ilkka Mäki
ilkka.maki@lappia.fi, p. 050 596 8303

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu
ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan
alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet
oppivelvollisuutensa. Työvoimakoulutukseen
hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Työturvallisuuskoulutukset syksy 2020
Verkkototeutus seuraavissa koulutuksissa:
25.8.2020 // 3.9.2020 // 15.9.2020 //
29.10.2020 // 17.11.2020.
Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen
toteutusajankohtaa.
Well-Being and Green Care työvoimakoulutus
How to offer well-being, quality of life and
nature experiences to people in accordance
with the principles of sustainable
development.
Themes including:
• Well-being and factors that influence it
• Green Care and wellness services as an
element in tourism
• Recognizing the needs of the customers
and ensuring safety in natural
environments
• Planning and executing animal and nature
assisted customer-oriented tourism events
Online learning starting at 24 Aug 2020.
Apply before 3 Aug 2020.
Information: Teacher Riitta Pistokoski
riitta.pistokoski@lappia.fi, tel. 050 461 1337
Ensiapukoulutukset syksy 2020
EA 1- ja Hätäensiapu-kurssit verkossa:
30.9-1.10.2020 // 4-5.11.2020
Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen
toteutusajankohtaa.

Tarjoamme työelämälle
räätälöityjä koulutusratkaisuja.
Voit pyytää tarjouksen ottamalla yhteyttä:
koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa
mirva.petajamaa@lappia.fi p. 040 705 3184.

Ilmoittaudu / hae koulutuksiin
Lappian koulutuskalenterissa:
http://www.lappia.fi/koulutukset/haeoppimaan/koulutuskalenteri
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Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet

20.8.2020 10.00-13.00
Sosiaalisen median työkalut -työpaja
Kyläpirtti (Pirkantie 4B)
Sosiaalisen median avulla tavoitat, ja saat
mahdollisuuden vaikuttaa sinulle
potentiaaliseen asiakasryhmään.
Työpajassa käydään läpi erilaisia
suunnittelun ja sisällöntuotannon työkaluja
ja niiden käyttömahdollisuutta
Työpajan vetää Terhi Tuovinen (House of
Lapland).

Tulossa syksyllä 2020 (ajankohta ja
toteutustapa tarkentuu myöhemmin)
Kolmen puolen rajjaa -rekrytointia ja
koulutusta tapahtuma
Opiskelijat ja työnhakijat kohtaavat
työnantajat, rajan kolmelta puolen.
Tapahtuman järjestävät Matkailun
verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla hanke, Tornionlaakson neuvosto ja
Rajaneuvonta.
Lisätiedot: Projektipäällikkö Nina Mäki
nina.maki@lappia.fi, p. 040 596 9683

Ilmoittaudu työpajaan 14.8. mennessä
https://webropol.com/ep/sometyokalut
Työpajan järjestää Visit Muonio 2025-hanke.
Lisätiedot:
Projektipäällikkö Nina Vesterinen
nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi
p. 044 235 0421

Anna palautetta ja
kehitysehdotuksia
uutiskirjeestä
paivi.pohjolainen@
muonio.fi

Lämmintä heinäkuuta!
Seuraava uutiskirje
ilmestyy
20.8.2020.

