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Lämmittelykysymys. 
Kirjoita vastauksesi chattiin. Kirjoita  ainakin paikkakuntasi ja haluamasi etätyötilan malli.

Minkälaisen etätyötilan sinä haluaisit 

perustaa teille?
a) yhteisöllinen etätyötila avokonttorina

b) yhteisöllinen etätyötila toimistohuoneilla

c) ”itsepalveluna toimiva koppikonttori”

d) kylätalon yhteinen etätyönurkkaus 

e) jotain ihan muuta

f) en tiedä vielä



Huoli koronavirusepidemiasta on laantunut, mutta toimistolle ei haluta palata - Eva

Vain 17% haluaisi 

palata 

säännölliseen 

lähityöhön 

https://www.eva.fi/blog/2021/11/16/huoli-koronavirusepidemiasta-on-laantunut-mutta-toimistolle-ei-haluta-palata/


Etätyön vaikutus  päiväväestön 
määrään kunnittain 

Julkaisu: Monipaikkaisuus –
nykytila, tulevaisuus ja 
kestävyys (2022)

= Mitä sinisempi väri sitä, 

enemmän kunnassa asuu 

etätyöntekijöitä  suhteessa  

muuhun väestöön

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163785


Apuja etätyötilan perustamiseen:  mitä 

tulee ottaa huomioon etätyötilan 

perustamisessa.

Barhaat vinkit toisilta etätyötiloilta.

Co – kumppanuudet  etätyötilan 

perustamiseen ja pyörittämiseen. 



Tästä liikkeelle: Miten perustan etätyöpisteen?

Valitse kiinteistö/paikka

Kuka omistaa kiinteistön? Onko se esteetön? 

Tilojen fyysinen sijainti? Missä ovat muut palvelut?

Päätä, kuka toimii tilan operaattorina

Yritys, kunta, yhdistys/kylä, oppilaitos?

Millaista yhteistyötä ja kumppanuutta tarvitaan?

Onko etätyötilan käyttö tai esimerkiksi tulostaminen siellä maksullista?

Miten maksaminen tapahtuu?

Mieti, ketkä ovat työtilan asiakaskuntaa ja mitä he haluavat

Työrauhaa, työergonomiaa, nettiyhteyksiä, työyhteisön, videopalaverilaitteita, työn ja 

oman ajan erottamista, lyhyempää työmatkaa, hyviä liikenneyhteyksiä.

Miten tila tukee työntekemistä? Ihminen tekee työpäivän aikana keskimäärin 10½ erilaista 

”tilaa” vaativaa tehtävää .

Päätä, millä periaatteella tilaa varataan ja käytetään: Varaamalla vai “Hotdesk-mallilla”, 

jossa ensimmäinen tulija valitsee haluamansa pöydän. 

Tuetko yhteisöllisyyden muodostumista vai onko tila ”kylmäasema”.

Ota käyttäjät mukaan etätyötilan suunnitteluun.



Etätyötilan lyhyt oppimäärä  

1. Miten sisään?

● Mieti, miten etätyön tekijä pääsee sisälle 

etätyötilaan 

(aukioloajat/avainjärjestely/sähkölukot/koodit jne)

● Löytyykö tilaan riittävästi opasteita? 

● Löytyykö etätyötilasta tietoa helposti netistä?

● Jos ovet eivät aukea, löytääkö käyttäjä helposti 

puhelinnumeron josta voi kysyä apua? 

2. Miten ulos?

● Miten työtilasta poistutaan a) tauon ajaksi tai b) 

lähtiessä

● Pitääkö käyttäjän huolehtia ovien lukitsemisesta 

tai valojen sammuttamisesta? 

3. Missä saa istua?

● Voiko työpöytiä tai huoneita varata? 

● Onko tilassa vapaasti käytettäviä hotdesk-

pöytiä?

4. Millainen nettiyhteys tilassa on?

● Kerro millainen nettiyhteys tilassa on 

tarjolla. 

● Käyttäjä yleensä tietää itse, millaisia 

nettiyhteystarpeita hänellä on   

● Kiinteä valokuitu = katkeamaton ja nopea 

yhteys.

Neljän kohdan suunnittelulista



Toimiva etätyötila
Työtilan tulee ensisijaisesti tukea työn tekemistä. Päivän aikana tehdään valtavan monia erilaisia 
työntekoon liittyviä tehtäviä. Toimiva työtila tarjoaa tilaa mm. ajattelulle, keskittyneelle työnteolle, 
juttelulle ja suunnittelulle.

Minkälaisia kalusteita tarvitaan ja mitä muuta tarvitaan tiloihin?

Mieti myös näitä: 

● Toimiva valaistus 

● Hyvä ohjeistus tilojen ja laitteiden 

yhteiskäytöstä auttaa pitkälle. 

● Viherkasveilla viihtyvyyttä 

● Lukollinen kaappi tai muu tapa saada 

tavarat säilöön esim. lounaan ajaksi.

● Tietoturva: akustiikka, sermit, 

“puhelinkopit”

● Tulostin/skanneri, 

videoneuvottelulaitteistot, 

ulkoiset näytöt

● Videotykki ja valkokangas

Ns. Perustason tarpeet: 

● Hyvä sijainti
● Työpöydät ja tuolit - Voivatko 

kalusteet olla säädettäviä ja 
ergonomisia työtasoja ja/tai 
tuoleja?

● Tietoliikenneyhteydet
● Kahvinkeitin / vedenkeitin
● WC-tilat

Palvelut, joilla saat homman 
toimimaan

● Yhteisömanageri. Henkilö joka 
vastaa uusien käyttäjien 
opastamisesta ja 
järjestelee kivoja 
juttuja. Tämän voi hoitaa myös 
osa-aikaisesti, ostopalveluna tai 
yhteistyökumppanuutena.

● Nettipohjainen varauskalenteri 
(+ ovikoodi + varausmaksun 
suoritus) Netissä löytyy useita 
vaihtoehtoja. Osa on maksullisia, 
osa ilmaisia.

● Läheltä löytyvät palvelut: ruoka, 
atk-tuki, hyvinvointi…



Konttorikoppi, yhteinen tila vai
neukkari?

● Nykypäivän työssä on paljon puheluita ja 

webinaareja. Miten tila soveltuu näiden 

hoitamiseen? 

● Jos mahdollista, on hyvä olla tarjolla sekä avoimia 

yhteistiloja, että yksityisempiä tiloja

● Onko kokous- ja neuvottelutiloja?

● Yhteiseen tilaan yhteiset säännöt

● Miten luodaan yhteisöllisyyttä ja tilan 

omaleimainen tunnelma? 

● Miten sitouttaa ihmiset tilaan ja muihin 

työskentelijöihin? 

○ -> Onko tarpeen sitouttaa?

Tärkeintä on työnteon tunnelma!



Välikysymys

Kirjoita vastauksesi Padlettiin.

● Onko sinulla jo mielessä tila joka voisi soveltua etätyötila 

käyttöön? 

Kuvaile lyhyesti tilaa ja kenen omistuksessa/hallinnoinnissa  se tällä 

hetkellä on. 

● Oletko miettinyt kuka ja miten sitä lähdettäisiin 

kehittämään? 

Hankkeella, omalla rahoituksella, yhteistyössä kumppaneiden 

kanssa….

https://leaderaisapari.padlet.org/helitalvitie2/zjanc941c7nogc0n


Markkinointi – kuinka teen etätyötilaa tutuksi?

➢ Varmista ensin, että etätyötilan ja sen käyttämisen perustieto ja 

yhteystiedot ovat hyvin löydettävissä netissä ja muissa tarvittavissa 

paikoissa.

➢ Tee markkinointisuunnitelma ja vastuuta sen toteuttaminen.

➢ Tapahtumien kautta saat ihmiset tulemaan tutustumaan tiloihin. Esim. 
työpajat, lyhyet avoimet koulutukset eri teemoissa, verkostoitumisillat 
jne.

➢ Kerro etätyöpisteestä useissa ei tiedotuskanavissa (some, puskaradio, 
lehdet, uutiskirjeet, teippaukset…)  ja jatka kertomista sinnikkäästi.

➢ Mieti asiakashankinta. “Päivän ilmaisella kokeilulla ei vielä muuteta 
rutiineja. Viikon mittaisessa kokeilussa rutiinit jo muuttuvat”.



Palvelumuotoilutyökalu: 

Mene etätyötilaasi ja katso sitä  esim. 
tämän palvelumuotoiluharjoituksen 

kautta

Maallemuuttajat 2030-hankkeen materiaalit etätyötiloihin liittyen ja video 
palvelumuotoiluluennosta

© LAB ammattikorkeakoulu

https://www.lab.fi/sites/default/files/2021-05/Unelmien%20et%C3%A4ty%C3%B6tila%20maalla%20ty%C3%B6pajojen%20koonti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gLNJtJtI7Wo


©Maallemuuttajat- hanke/LAB ammattikorkakoulu



Kustannukset
Rahalliset panostukset eivät ole avaintekijä, vaan toimivan 

yhteistyön aikaan saaminen tilan  pyörittämiseen. 

● Moni on hyödyntänyt olemassa olevaa tai kierrätettyä kalustusta.

● Hyödynnä  kalusteiden ja laitteiden leasing sopimukset!

● Älä osta tekniikkaa varmuuden vuoksi. Täydennä valikoimaa 

asiakkaiden tarpeiden mukaan.

● Älä unohda yhteisömanagerin työpanosta 

● Jos on varaa, hyödynnä ammattilaisten apu tilasuunnittelussa ja 

ergonomiassa. 

● Tilan ylläpitokulut

● Useat etätyöpisteet ovat hankkeistaneet tilan kehittämisen.  EAKR-

hankkeissa on käytetty omia investointihankkeita. Pienemmissä 

hankkeissa kalustehankinnat on otettu flat ratesta. Kustannusarviot

1 000 eur - 37 500 eur



Liiketoiminta …”60% käyttöasteella pääset liiketoiminnassa omillesi”

● spaces must have the funds to 
run and to do that most of them 
need to have about 60% 
occupancy for break even.

● https://growremote.ie/how-we-

think-about-co-working-at-grow-

remote/

Miten saada ihmiset tilaan: 

Tästä lähdettiin Irlannissa v. 2018.
• There was no pipeline for remote workers like there is for 

companies through chambers/LEOs. There was no mailing list, 

and definitely no meetups that we could go to.

• Remote workers didn’t know one another (at our first event two 

people who had been working remotely for a large multinational 

met each other for the first time, they had been living 15 minutes 

apart for 3 years!)

• Remote workers didn’t know about the spaces, and may not see 

the value if they have a home set up.

https://growremote.ie/how-we-think-about-co-working-at-grow-remote/


Onko etätyötila liiketoimintaa vai 
lisäpalvelu?

Pelkkä etätyötilan myynti on harvoin liiketaloudellisesti 
kannattavaa. 

● Mieti mitkä ovat sinun kilpailijoitasi ja mitkä ovat niiden ja 
sinun kilpailutekijäsi?

● Älä hinnoittele itseäsi ulos. Kaupungeissa etätyötilan hinta 
200-300 eur/kk, 20-30 eur/ päivä.

● Mieti millaisissa jaksoissa asiakkaasi haluaa käyttää 
etätyötilaa? Esim. 10 kerran kortti / 2 vkon jakso/ 75h kortti/ 
päivämaksu / kuukausimaksu.

● Tuotteista:  vrt. esim. Innovation Home:n etätyöloma Levillä 
500€/vk ja Luopioisissa Kukkian kylällä etätyötila kuuluu 
vuokrapientalon hintaan. Pelkän etätyötilan vuosipaketti 250 
eur. 

● Aloita pienestä. Kasvata toimintaa käyttäjien mukaan.



Duunia ja terveyttä:  etätyötilan 

merkitys  työhyvinvointiin ja 

paikkariippumattomaan  työhön



Miksi lähtisin etätyöpisteeseen?
● Etätyöpiste on muutakin kuin fyysinen tila. Se on 

paikka, joka tuo yhteen eritaustaisia ihmisiä, töitä, 

toimintatapoja ja uusia ideoita = HUBI

● Kotona työskentely on tuonut osalle rauhaa 

työntekoon, osalle lisäpaineita koti- ja työelämän 

yhdistämisestä

● Siinä missä työmatkailussa ja lounaissa säästää 

kotona, ovat sosiaaliset suhteet jääneet 

vähemmälle.

● Mahdollisuus yhteistyölle ja arjen innovoinnille on 

suurempi kuin missään muussa 

työskentelymuodossa

● Oman kyläidentiteetin vahvistuminen; ”Miltä oma 

kylä näyttää päivänvalossa?”



Mitä voin itse tehdä työhyvinvointini parantamiseksi?

● Fyysinen hyvinvointi:

○ Taukojumppa ja työn muu tauotus

○ Liikkuminen töihin kävellen/pyörällä (Voiko etätyöhubi tukea tätäkin?)

○ Toimiva työpiste (ergonomia)

○ Vapaa-aika (yöunet jne)

● Sosiaalinen hyvinvointi:
○ Osallistuminen yhteisiin kahvitaukoihin
○ Osoittamalla avointa asennetta muita kohtaan
○ Luottamus: Arvostetaan toisten työskentelytilaa ja tietoturvaa

● Jaksaminen ja palautuminen:

○ Etätyöhubi rajaa työpäivän

○ Uudet tuttavuudet



Mitä työyhteisö(t) voi tehdä hyvinvoinnin parantamiseksi 

● Hubi tarjoaa

○ Laitteita fyysisen kunnon ylläpitoon

○ Tilan työajan rajaamiseen

○ Uusia verkostoja

○ Lähityön etuja; kahvitauot, toimivat laitteet, 
ergonomia

○ Yhteisölliset ja yhdessä hankitut 
hyvinvointipalvelut

● Hubissa työskentelevä tarjoaa omalle 
työnantajalleen

○ Uusia verkostoja

○ Innovaatioita hubi-yhteisön kautta

○ Oman osaamisensa paikasta riippumatta →
työn merkityksellisyys ja sopivuus lisää 
hyvinvointia

Etätyöhubi luo työntekijälle 2 yhteisöä: hubin ja oman työnantajan



Fiksusti ja osaamista vahvistaen: 

etätyötilat osaamisen kehittämisen 

tukipisteenä



Etätyötilat osaamisen kehittämisen tukipisteenä

● Etä-, verkko- ja hybridiopiskelumahdollisuudet ovat lisääntynyt huimasti viime 

vuosien aikana samoin kuin myös erilaiset opiskeluväylät ovat lisääntyneet.

● Koronapandemian aikana etäopiskelu on vähentänyt 

nuorten aikuisten muuttoliikettä suuriin kaupunkeihin.



Etätyötilat osaamisen kehittämisen tukipisteenä

Miten etätyöpiste voi hyötyä opiskelijoista?

● Opiskelijat tuovat uutta näkökulmaa

● Osaavaa työvoimaa

● Etätyöpisteet voivat vastata jatkuvan oppimisen

haasteisiin. Etätyöpiste voi olla myös koulutuksen ja 

jatkuvan oppimisen paikka.

● Vastata alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin

● Etätyöpiste voi olla esim. korkeakoulujen

satelliittipiste maaseudulla.

● Mitä välineitä/laitteita etätyöpisteellä voisi olla, jotka

tukisivat myös etäopiskelua?

● Entä mitä palveluita?

Miten etäopiskelija voi höytyä etätyöpisteistä?

• Jos opiskelijalla ei ole tarvittavia teknisiä tietoja ja taitoja. Tai 

jos nettiyhteys on kotona heikko.

• Etäopiskelijan tulee miettiä missä ja milloin juuri hänelle

parhaiten sopii opiskella. Selkeä työrauha ja rytmi päivään voi

helpottaa oppimista.

• Tarjoaa rauhallisen, neutraalin tilan työskentelyyn

• Etäopiskelijan residenssi

• Yhteisöllisyys, vertaistuki, opintoneuvonta



Tarvekartoituksen pohjalta Pihtiputaan etätyöpisteessä on järjestetty:

● Sosionomin polkuopinnot (Savonia amk)

● Yliopiston perusopintokokonaisuuksia: psykologia ja 

liiketoiminta (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

● Muita lyhyt koulutuksia: työturvallisuus, hygieniapassi, 

järjestysmies

● Toivottu mm. tradenomin koulutusta

Lyhyt kurssien järjestämisen kanssa tehdään yhteistyötä Pihtiputaan ja 

Viitasaaren välillä: Tinder, Excel, Word, Striimaus, Podcast….

Etätyöpisteen yhteisömanageri toimii myös koulutusten organisoijana.

Viitasaaren etätyöpisteessä: lähihoitajasta sairaanhoitajaksi opinnot 

(Jyväskylän amk)

Etäopiskelupiste voi olla myös osa oppilaitosta, kuten Äänekoskella 

ÄäneHub.

Etäopiskelu ja
etätyötila

Esimerkkejä 

Keski-Suomesta



Ei  yksin vaan yhdessä: 

etätyötilan yhteisöllisyyden 
rakentaminen



Yhteisöllisyys - rakennusvinkkejä etätyötilaan 

● Pitkäjänteisyys (Puolen vuoden kokeilu ei  riitä yhteisöllisyyden syntymiseen.) 

● Viestintä (Kerro, että tila on olemassa.  Kerro asiakastarinoita ja toivota kaikki 

tervetulleeksi.)

● Asiakkaan käyttökokemus  (Kaikki luvatut asiat toimivat. Tilan kuvaus vastaa 

todellisuutta. ) 

● Kohtaamisia ja jaettuja kokemuksia (Auta luomaan tilanteita, joissa etätyöntekijät 

kohtaavat toisiansa, spesiaali kahvihetket, käyntikorttiseinä, tms…) 

● Jatkuva toiminta esim. tapahtumat, avoimet ovet, ja teemapäivät. Ota etätyöntilan 

käyttäjät mukaan toiminnan suunnitteluun. 

● Turvallinen ilmapiiri (Fyysinen ja psykologinen turvallisuus. Selkeät ohjeet tilojen 

käyttämisestä.) 



Etätyötila esimerkkejä



HUBteekki, Pihtipudas

● HUBteekki etätyö- ja osaamiskeskus perustettu Hubittaako- hankkeen 

yhtenä työpakettina. Rahoitus saatu EAKR Kestävää kasvua ja työtä 

2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 70% (205 324€) ja 

oma rahoitusosuus 30% (Pihtiputaan kunta 75 186€ ja Jyväskylän avoin 

yliopisto 12813€).

● Pihtiputaan kunta päähakijana ja työ jakaantuu seuraavasti: Pihtiputaan 

kunta keskittyy hankkeen kohteina olevien yhteisöllisten työtilojen 

operatiivisen verkoston rakentamiseen ja yhteistyökäytänteiden 

luomiseen. Jyväskylän avoin yliopisto puolestaan tuo hankkeeseen 

laajan koulutusosaamisensa ja keskittyy siksi erityisesti hankkeessa 

toteutettavan koulutuksen kehittämiseen.

● Tila vuokrattu kalustettuna, rahoitusta myös ostopalveluihin sekä 

videoneuvottelulaitteisiin.

● Matala kynnys tulla: tilaa annettu kokouksiin yhdistyksille, opiskelijoille, 

kansalaisopiston opetukseen, eri alojen työntekijät käy piipahtamassa 

töissä, yritykset ja muut etätyöläiset käyttää...

● Lue lisää HUBteekin omilta nettisivuilta

https://hubteekki.fi/


Lennätin, Viitasaari

● Toiminta alkoi Keski-Suomen liiton Alueelliset innovaatiokokeilut 

(Aiko) -rahoituksella keväällä 2018.

- Toiminta käynnistettiin hyvin matalalla kynnyksellä, pientä 

kunnostusta tilaan ja kaupungin varastoista / muista tiloista 

kalusteita.

- Aktiivipoika-Tatu (Tuohimetsä) järjesti tapahtumia, toimintaa 

ja innosti käyttäjiä

- 2 kk -käyttöjaksosta tuli n. puolen vuoden mittainen

● Kiinnostusta niin paljon, että Viitasaaren kaupunki haki kahden 

vuoden EAKR-rahoitteista hanketta, joka alkoi keväällä 2019

- Investointeja tilaan ja kalusteisiin vuoden 2019 aikana, 

muutokset ja hankinnat tehtiin käyttäjiltä saadun palautteen 

perusteella

- Toiminnassa panostettu etätyön lisäksi 

korkeakouluyhteistyöhön sekä lyhyisiin koulutuksiin ja 

työpajoihin

● Etätyöhön panostaminen perustuu Viitasaaren kaupunkistrategiaan

● Lue lisää Lennättimen omilta nettisivuilta

https://viitasaari.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrittaminen/lennatin/


Muita esimerkkejä etätyötiloista

• Jämsä tehdas, Jämsä

• Koko kylän konttori 

Lapinjärvellä:

• Messi, Uudessakaupungissa

● Vuolijoen kylän etätyötilan 

aistietätyötilan taideseinän 

maalauksen video 

● Äänehub, Äänekoskella 

● Kuusamon Co-working

● Crazy Town 

● Mothership of work

● Teho-osasto Tampereella

● Innovation home

● Ja monia muita etätyötiloja 

ympäri Suomen. Katso lisää: 

www.etatyotilat.fi

https://www.investinjamsa.fi/asumaan-ja-toihin-jamsaan/jamsatehdas/
https://www.lapinjarvi.fi/tyo-ja-elinkeino/elinkeinopalvelut-ja-yrittaminen/vapaat-toimitilat/koko-kylan-konttori/?fbclid=IwAR37p4dtcLRwskAwlWbhO0lzzCu9IFS-LJBj-KRu_LnWEkQsk2sz6tW-Dao
https://uusikaupunki.fi/tyo-ja-yrittaminen/co-working-ja-etatyotila-messi
https://youtu.be/nJBzEKY-3q0
https://aanehub.fi/
https://kuusamocoworking.fi/
https://www.crazytown.fi/
https://mow.fi/
https://www.teho-osasto.fi/
https://coworkinghome.com/
http://www.etatyotilat.fi/


Linkkejä ja vinkkejä  etätyötilan perustajalle

● Tilastokeskus, Etätyötyö yleistyy  

● Malli käyttäjäsopimukselle:  

● Muistilista tilatarkasteluun

● Leesman:  Activity Based

Working

● Ilmoita oma tilasi sivustolle 

www.etatyotilat.fi .   
Tälle sivustolle rakentuu materiaali- ja 

linkkipankki etätyötilan perustajille vuoden 

2022 aikana. 

● Työterveyslaitos: Miljoona 

suomalaista loikkasi etätöihin

● Suomen ympäristökeskus:  

monipaikkaisuuskortit

● Eurostatin tilasto etätyöntekijöistä

● Julkaisu:  Monipaikkaisuus –

nykytila, tulevaisuus ja kestävyys

● Linkkejä ja vinkkejä etätyöpisteen 

suunnittelun tueksi (koonnut Leader 

Aisaparin Rural Working Hub hanke) 

https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/etatyo-yleistyi-eniten-aloilla-ja-alueilla-joilla-sita-ennen-tehtiin-vahiten/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIIxYlfMLgQd8MIw1cip4LWvY0yyw_3I/edit?usp=sharing&ouid=101152796546183422878&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sl3-VvaPJPfUdXUiRuMKwMNx_naHqhoG/edit?usp=sharing&ouid=101152796546183422878&rtpof=true&sd=true
https://www.leesmanindex.com/our-research/
http://www.etatyotilat.fi/
https://www.ttl.fi/miljoona-suomalaista-loikkasi-etatoihin/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Elinvoimainen_ja_kestava_monipaikkainen_Suomi_VN_TEAS_Monipaikkaisuus
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210923-1
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-150-6
https://www.aisapari.net/kansainvalisyys/rural-working-hubs/


Haluatko kuulla lisää ja verkottua? 

Ilmoittaudu mukaan etätyöpisteiden  sähköpostilistalle. 

Saat tiedon tulevista  sparrauksista ja muista tapahtumista: 

Liity mukaan Facebook-ryhmään Etätyötilat

https://forms.office.com/r/xw7S0BbygY


Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina

TEM:n alueiden kehittämisen teemaverkostohanke

Hankeaika: 1.9.2020 – 31.12.2023

Hankekumppanit: Aisapari ry, Centria AMK, Seinäjoen AMK, Kaustisen seutukunta.

Verkoston jäsenet: Kuudestaan ry, Jämsän kaupunki, Teuvan kunta, Lappilaiset kylät ry, Witas

Oy, Rautjärven kunta ja Äänekosken kehitys oy (Äänehub).

Leena Toivanen, TKI-koordinaattori, Centria

Ammattikorkeakoulu,

p. 040 701 3221, Leena.toivanen@centria.fi

Laura Palovuori

TKI-asiantuntija,  Centria-ammattikorkeakoulu ,

p. 040 6260028,  laura.palovuori@centria.fi

Heli Talvitie, projektipäällikkö, Leader Aisapari 

p. 0442382014, heli.talvitie@aisapari.net

Tytti Pohjola, alueellinen koordinaattori, Kaustisen seutukunta

p. 0401821989, tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi

Marjo Vistiaho, korkeakouluasiamies, Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu

p. 040 830 2127, marjo.vistiaho@seamk.fi
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