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1. Hankkeen toteuttaja 

Itä-Lapin kuntayhtymä 

Kuumaniemenkatu 2 A 

98100 KEMIJÄRVI 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Osta paikallista – Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke, 70991 

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Osta paikallista -hanke vahvisti alueen asukkaiden, yritysten ja julkisten organisaatioiden 

tietoa ja tietoisuutta paikallisten tuotteiden ja palveluiden hankintojen ja ostojen 

merkityksestä paikalliselle hyvinvoinnille ja elinvoimalle. Hankeen aikana toteutettiin 

paikallisten tuotteiden ja palvelujen huomioarvoa parantava Kotoisin – From East-Lapland 

tunnus. Asiakkaat etsivät paikallisia tuotteita ja palveluita, tunnuksella helpotetaan 

paikallisuuden tunnistamista. Alueen yrittäjät voivat pyytää tunnuksia paikkakuntansa 

elinkeinotoimistosta tai yrittäjäyhdistykseltä käyttöönsä. 

 

Osta paikallista - hanke vahvisti viestinnällä ja ohjausryhmätyöllä alueella toimivien 

paikallisten yrittäjäyhdistysten keskinäistä, yrittäjäyhdistysten ja kuntien sekä yritysten 

välistä yhteistyötä. 

 

 

             Itä-Lapin kuntajohtajia ja elinkeinotiimin yritysasiamiehiä, alueen yrittäjäyhdistysten puheenjohtajia ja 

              kuntayhtymän henkilöstä elinvoimaohjelman työpajassa Posiolla 5.9.2019 Himmerkissä. 
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Hankkeen tavoite oli vahvistaa ja kehittää yrittäjille toimintatapa, jonka avulla he voivat 

vahvistaa Itä-Lapissa yhteistyötään ja osallistua toimijoina yhteistyössä julkisten 

organisaatioiden kanssa alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin strategioiden kehittämiseen, 

seurantaan ja toteuttamiseen: paikallisten tuotteiden ja palveluiden menestyksen 

kehittämiseen. 

 

Itä-Lapin yrittäjäyhdistysten edustajat kutsuttiin Itä-Lapin elinvoimaohjelman valmisteluun 

yhdessä kuntajohtajien ja alueen elinkeinotoimien työntekijöiden kanssa. 

Yrittäjäyhdistykset, kuntien elinkeinotoimijat ja kuntajohtajat seuraavat tästä lähtien 

yhteistyössä Itä-Lapin elinvoimaohjelman toteutumista ja kokoontuvat yhteiseen 

tapaamiseen kaksi kertaa vuodessa. Yrittäjäyhdistysten vuosikellon laadinta ja toteutus ei 

onnistunut eri vaiheissa olevan yhdistystoiminnan takia. 

 

Itä-Lapin yrittäjäyhdistykset osallistuivat ensimmäistä kertaa 2019 seutukunnan yhteiseen, 

vuotuiseen seutuseminaariin, johon kuntien valtuutetut ja virkamiehet kokoontuvat 

vuosittain perehtymään Itä-Lapin ajankohtaisiin kehittämisasioihin. Vastaisuudessa 

yrittäjäyhdistykset kutsutaan seutuseminaariin joka vuosi. Yrittäjäyhdistysten keskinäisiä 

vuotuisia tapaamisia ohjaavat yritystoiminnan aikataulut, yrittäjäjärjestöjen asiat sekä 

alueella toimivien yrittäjäyhdistysten resurssit, jotka ovat keskenään poikkeavia. Pienin 

resurssein toimiville yhdistyksille seudullisen yhteistyön organisointi on haasteellista mutta 

vuotuiset tapaamiset elinvoimaohjelman seurantatyössä ja seutuseminaarissa ovat kaikille 

mahdollisia. Elinvoimaohjelmatyö ja seutuseminaari kuntapäättäjien kanssa kokoavat 

elinvoimakehittäjät vastaisuudessa vähintään kolme kertaa vuodessa yhteiseen 

tapaamiseen. 

 

Osta paikallista - hanke järjesti kuntien päättäjille ja virkamiehille tilaisuuksia 3-4 kpl/kunta. 

Tilaisuuksissa nostettiin uudistuneen hankintalain ja kuntalain mahdollisuuksia myös 

paikallisesti kestävien hankintojen ja ostojen toteuttamiseen. Mm. lähiruuan käytön 

lisääminen kuntien keittiöissä kohti 30 % kirjoitettiin hankkeen toiminta-aikana 

päivitettyihin hankintaohjeisiin, kilpailutuksien järjestämisessä siirryttiin kahdessa kunnassa 

sähköiseen järjestelmään, kirjoitettiin hankintastrategioita ja otettiin aktiivisempaan 

käyttöön oston/hankinnan vaikutuksen ennakkoarviointi ja myös yritysvaikutusten 

arviointi. Uusien lakien mahdollisuuksien käyttöönotto ja toimintakulttuurin uudistaminen 

on nyt lähtenyt liikkeelle. Kukin alueella toimiva kunta etenee elinvoiman vahvistamisessa 

parhaaksi katsomallaan tavalla. Osta paikallista –hankkeen tilaisuuksien innostamana 

kunnissa ja paikkakunnilla  ollaan selkeästi uudistamassa  toimintaa ja kulttuuria 

elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämisessä.  Itä-Lapin kuntien vuotuisten ostojen määrä on 

noin 30 miljoonaa euroa, joten kuntien osto- ja hankintaratkaisut ovat alueen kannalta 

merkittäviä elinvoimapäätöksiä. 
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Hankkeen alkuvaiheessa syntynyt idea ostojen ja hankintojen vaikuttavuusmittariston 

toteuttamisesta annettiin Lapin ammattikorkeakoulun työstettäväksi hankkeeksi. 

Mittariston kehittäminen rahoitettiin EAKR:sta (n. 600 000) ja kolmevuotiseen 

hankkeeseen osallistuvat korkeakoulun kanssa mm. LUKE ja Metla, Lapin yliopisto. 

Mittariston pilotoi julkisen toimijan tarpeiden näkökulmasta Kemijärven Kehitys Oy ja 

yksityiset yritykset yritysten tarpeiden tietotarpeita varten. Tavoitteena on rakentaa 

sovellus, jonka avulla voidaan helposti nähdä, mitä vaikutusta hankinnalla on esim. 

työllisyyteen, verotuloihin, hiilijalanjälkeen, kiinteistöjen arvoon jne. 

 

 

 
 

 

Hankkeessa kehitettiin kyselykonsepti yrittäjien käyttöön asiakkaiden ostopaikan valintaan 

vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Kysely voidaan toteuttaa sekä sähköisesti että 

manuaalina. Kysely testattiin viikon ajan Kemijärvellä yhden kaupan asiakkaille ja 

sähköisenä kyselynä se lähetettiin sähköpostilla ja Facebookissa. Vastauksia viikossa kertyi 

250, suurin osa työikäisiltä paikkakuntalaisilta. Kyselyn toteutti tradenomiopiskelija Paula 

Smirnoff Kemijärveltä. 
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Osta paikallista – Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanketta toteutti kuntayhtymässä 

hankevetäjä Anita Ruokamo. Hanketta hallinnoin Itä-Lapin kuntayhtymä ja hankkeen 

rahoittivat Leader Pohjoisin Lappi, Leader Koillismaa, Kemijärven kaupunki, Savukosken, 

Sallan, Pelkosenniemen ja Posion kunnat. Yksityisrahoituksen osuudesta hankkeessa 

vastasivat paikkakunnilla toimivat yritykset ja Kemijärven, Posion, Sallan, Savukosken ja 

Pelkosenniemen yrittäjäyhdistykset. Hankkeelle myönnetty kokonaisbudjetti oli 79 435,20 

euroa, josta edellytettiin 20 % yksityisrahoituksen osuutta eli 15887,04 euroa.  Hankkeen 

yksityisrahoitusta saatiin kerättyä alueelta 12 500 euroa, joten hankeen kokonaisbudjetti 

toteutuu vastaavassa suhteessa pienempänä myös rahoittajien myöntämän rahoituksen 

osalta. 

 

Hankkeen riskiksi arvioitu rahoitus ja resurssit osoittautuivat haasteeksi hankkeen aikana. 

Hankkeelta edellytetty 20 % yksityisrahoitusosuus ja hankkeelle myönnetty 80 % 

työaikapanos osoittautuivat mitoituksina haasteelliseksi tavoitteisiin nähden alueen 

laajuuden ja paikallisten kehitystilanteiden erilaisuus huomioon ottaen. 

 

Itä-Lapin alueella yksityisrahoitusosuuden kattaminen on erittäin haasteellista. Osta 

paikallista -hanke tavoitteet koettiin erittäin tarpeelliseksi mutta hankkeelle määritellyt 

talous- ja työaikaresurssit riittämättömiksi. Hankkeessa yhteistyökumppaneilta ja 

kohdealueelta saadun palautteen perusteella Osta paikallista -hanke olisi kannattanut 

rahoittaa lähes kokonaan julkisella rahoituksella, varaamalla täysiaikainen 

työntekijäresurssi ja pitempi hankeaika. 

 

 

4. Toimintaraportti 

 

 4.1. Hankkeen tavoitteet: 

 

 4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet 

 

Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 tavoitteita 

(3, 3.1, 3.2,3.4, 3.5 mm.) ja Leader Pohjoisin Lapin ohjelmaa ja rahoitustavoitteita jakamalla 

tietoa ostamisen ja hankintojen vaikutuksesta paikalliseen elinvoimaan, elinkeinoelämään, 

työllisyyteen, kestävään talouteen ja kohdealueen paikkakuntien asukkaiden, yritysten ja 

yhteisöjen palveluihin. 

Peloton Pohjoisin 2014-2020 kehittämisstrategiassa tähdätään paikallisten 

elinkeinojen ja yrittäjyyden vahvistumiseen, jota silmälläpitäen Osta paikallista -hankkeessa 

nostettiin esille paikallisten ostojen ja hankintojen merkitys, eteenkin kuntahankintojen 

merkitys paikallisille elinkeinoille ja yrittäjyydelle, luonnonvarojen kestävälle käytölle ja 

maaseudun yrityksille. Paikallisten elinkeinojen vahvistamiseen tähdätään myös Itä-Lapin 



7 
 

tuotteille ja palveluille luodulla tunnuksella, jonka avulla ne nousevat esille ja ovat 

helpommin havaittavissa. 

 

Hanke kehitti yhteistyöverkostoja edistämällä alueen yrittäjäyhdistysten, Itä-Lapin 

kuntanyhtymän vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Yrittäjät kutsuttiin mukaan elinkeinotiimin 

ja kuntien yhteistyöhön Itä-Lapin elinvoimaohjelman laatimiseen ja seurantaan. Itä-Lapin 

elinvoimaohjelma kokoaa jatkossa em. tahot vuosittain 2-3 yhteistyötapaamiseen. 

Yritysten verkostoitumista ja yhteistyön kehittämistä kuntien ja yritysten kesken edistettiin 

tilaisuuksissa kullakin paikkakunnalla tiedottamalla yrittäjille, virkamiehille ja päättäjille 

uudistuneen hankintalain suomista mahdollisuuksista ja velvoitteista, innostettiin kuntia 

julkaisemaan hankintakalenteria ja näkemään ostot sekä hankinnat voimakkaasti 

kokonaistalouteen vaikuttavana tekijänä sekä mahdollisuutena vahvistaa monialaista ja 

elinvoimaista pohjoista maaseutua. 

 

Hanke edisti kehittämistyötä (3.1.) ideoimalla ja ohjaamalla hankintavaikutusten 

digitaalisen mittausjärjestelmän kehittämistyön LAMK kehitettäväksi alustayhteistyössä 

tutkimuslaitosten kanssa. Mittariston avulla asiakas, yritys tai kunta voi tarkastella ostonsa 

tai hankintansa vaikutusta elinympäristönsä hyvinvointia ja elinvoimaisuutta ilmaiseviin 

indikaattoreihin (verotulot, hiilijalanjälki, kiinteistöjen arvo, työllisyys, ym. vaikutukset 

kestävään kehitykseen).  

 

Osta paikallista -hanke toteutti Lapin Maaseutustrategian 1.2. kohtaa elinkeinorakenteen ja 

talouskehityksen edistämistä julkisella tiedottamisella ja erilaisissa tilaisuuksissa avaamalla 

ostamisen ja hankintojen merkitystä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kehitykselle, 

eritoten kuntien ja muiden suurten toimijoiden hankintojen merkitystä. 

 

 

4.1.2. Hankekohtaiset tavoitteet 

 

Hankeen tavoitteena oli vahvistaa ostajien ja hankkijoiden (asukkaat, yritykset, yhteisöt) 

tietoisuutta oston/hankinnan vaikutuksista asuinympäristön elinvoimaan ja hyvinvointiin, 

monipuolisiin kehitysmahdollisuuksiin (esim. työllisyys, verotulot, investoinnit, 

luontoympäristön kestävä kehitys).  Hankeen tavoitteena oli myös edistää uusia 

toimintatapoja, vahvistaa yrittäjien kesken sekä yrittäjien ja kuntien välistä yhteistoimintaa 

kehittämällä konsepti yhteistyölle.  Hankeen kohderyhmänä olivat yrittäjät, asukkaat ja 

paikalliset sekä alueelliset yhteisöt ja yritykset. 
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4.2. Toteutus 
 
4.2.1. Toimenpiteet 
 

Hankkeeseen palkattiin hankevetäjäksi Anita Ruokamo 1.10.2018 – 30.9.2019 ( 80% 

työajalla ) ja hankkeelle vuokrattiin työtilat työvälineineen Kemijärveltä Toritalosta 

(Kuumaniemenkatu 2), jossa myös hankkeen hakijan Itä-Lapin kuntayhtymän toimisto 

sijaitsee.  Hankkeen taloussihteerinä toimii kuntayhtymän johdon assistentti.  

Hankeen toiminta ulottuu Posiolle, Sallaan, Savukoskelle, Pelkosenniemelle ja Kemijärvelle. 

Näiden paikkakuntien yrittäjäyhdistykset, kuntien elinkeinotoimet, kuntien poliittinen ja 

virkamiesjohto ja kuntayhtymän hallitus informoitiin hankkeesta, sen tavoitteista ja 

yhteistyötarpeista lokakuussa 2018. Alueen asukkaille hankkeen käynnistymisestä 

tiedotettiin paikallislehdissä. 

Tutustumismatka Pudasjärvelle uudenlaiseen verkostomaiseen toimintaan (4.-5.10.2018), 

Itä-Lapin seutuseminaari (11.-12.10.2018), Arctic Smartness seminaari (6.11.2018), Lapin 

Yrittäjien Kestävät hankinnat –seminaari (7.10.2018), ELY-keskus/hankekoulutus Pyhällä 

8.11.2018,  perehtyminen Lapin maaseutuohjelmaan ja siihen liittyvät selvitykset sekä 

yhteistyön käynnistäminen Lapin yrittäjien hankinta-asiamiehen kanssa tapahtuivat 

toimenpiteinä loka-marraskuussa 2018. Päivittäistavarakaupan asiakkaille laadittavasta ja 

toteutettavasta kyselystä sovittiin opiskelijan kanssa 2.10.2018. 

Ensimmäiset käynnit kussakin kunnassa elinkeinotoimien, kuntien johdon ja paikallisen 

yrittäjäyhdistysten luona hankeen tavoitteiden informoinnissa ja paikkakuntakohtaisten 

tarpeiden sekä tavoitteiden kuulemisessa tapahtuivat loka-marras-joulukuun aikana 2018. 

Hankeen asioissa käyntejä toteutettiin kussakin kunnassa hankeen aikana 3-4/kunta. 

Lisäksi hankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksiaan Kemijärvellä, Posiolla ja 

Pelkosenniemellä sekä Sallassa tutustuen samalla kokouspaikkakunnan yrityselämään, 

elinkeinotoimen työntekijöihin ja paikalliseen elinvoimatilanteeseen. Tämän koettiin 

edistävän verkostoitumista ja toinen toisensa olosuhteiden tuntemusta ja tietämystä. 

Hankkeen toteutuksessa työmenetelminä olivat tiedottaminen, osapuolien 

kohtauttaminen, tiedon jakaminen verkostoissa, kysely, kuuntelu, tiedon kartoittaminen, 

uusien ideoiden edistäminen mm. digitalisaation käyttöönotossa ja paikallisuuden 

huomioarvoa nostavan tunnuksen prosessointi. 

 

 

Yhteisöjen ostot ja hankinnat elinvoiman vipuna 

 

Miniseminaarien kierros alueen viidelle paikkakunnalle toteutettiin vuoden 2019 aikana. 

Kuntakohtaisiin paikallisen ostamisen ja hankkimisen vaikutuksia avaaviin tilaisuuksiin 

kutsuttiin kunnissa ostoja ja hankintoja päättäviä, paikallisia yrittäjiä ja kuntien virkamiehiä 

ja poliitikkoja. 
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Kohderyhmä valittiin syksyn kartoituskierrokselta saatujen palautteiden perusteella. 

Palautteessa toivottiin suurkeittiöiden kunnissa hankkivan paikallisilta tuottajilta ja 

viljelijöiltä, keruutuottajilta huomattavasti nykyistä enemmän ruuan raaka-aineita. Ostoja 

ja hankintoja toteuttavat toimivat kunnissa annettujen ohjeiden ja omaksutun kulttuurin 

mukaan, jotka perustuvat sektorikohtaiseen ajatteluun. Kiinnostusta, tarvetta ja innostusta 

hankintojen ja ostojen kokonaisvaikutusten perusteellisemmalle elinvoima-arvioinnille 

ilmeni jokaisella paikkakunnalla.  

 

Hankeen kutsumana asiantuntijana Lapin Yrittäjien hankinta-asiamies Susanna-Sofia 

Keskinarkaus avasi näissä kullakin paikkakunnalla järjestetyssä miniseminaaritilaisuuksissa 

uudistuneen hankintalain, kilpailutuksen ja markkinavuoropuhelun merkitystä, vaatimuksia 

ja mahdollisuuksia. Keskustelu aiheesta kävi tilaisuuksissa vilkkaana ja värikkäänä. 

Yhteisissä tapaamisissa sekä julkiset ostajat että tuotteiden ja palveluiden tarjoajat 

huomasivat parannettavia ja kehitettäviä asioita. Parempi tiedontila puolin ja toisin on 

avain parempaa elinvoimaa tuottaviin osto- ja hankintaratkaisuihin. Ajantasaisen 

tilannekuvan puute haittaa sekä yrityksiä että yhteisöjä ostoissa ja hankinnoissa. 

Ratkaisuna esitettiin kuntien hankintakalenterin julkaisemista kunnan nettisivuille. 

 

Kunnat kiinnostuivat hankintakalenterista työkaluna ja kannustivat yrityksiä päivittämään 

tietojaan kunnan julkaisemaan yrityshakemistoon. Seudullisesti yritysten osalta ajantasaisia 

hakemistoja ylläpitää myös Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoima Forest In –hanke. Yrityksiä 

kannustettiin ilmoittamaan toimiala- ja yhteystietonsa myös Forest In -hankkeelle. 

Hankintoja harkitsevilta puuttuu ajantasainen tilannekuva siitä, mitä paikkakunnalla tai 

seudulla on tarjolla. 

 

Markkinavuoropuhelu toimintatapana palvelutarjonnan ja sen laatutekijöiden 

kartoittamiseksi on tiedossa mutta sen soveltaminen täysimääräisesti aluillaan, samoin 

kuin hankintapäätöksen vaikutusten laajempi ennakkoarviointi koko paikkakunnan tai 

alueen elinvoimaan.  

Yrittäjät viestittivät, että kunnissa osto- ja hankintapäätökset syntyvät yhä usein pelkästään 

hintaa vertaillen, kun kannattaisi tarkastella ratkaisun vaikutusta kokonaistalouteen 

laajempien laadun kriteereiden avulla. Yrityksissä hankintapäätöksiä tehdään ensisijaisesti 

yrityksen menestys kärkenä, mutta yhä useammin myös toimintaympäristön 

kokonaistarkastelua arvotetaan myös ratkaisun vaikutuksia arvioitaessa. Näihin teemoihin, 

uuden lain suomiin mahdollisuuksiin ja toimintapatojen uudistamisen 

elinvoimavaikutuksiin tartuttiin kuntakohtaisissa tapaamisissa joka kerta.  

 

Paikallisten tuotteiden ja palveluiden tuottajat sekä elinkeinotoimien edustajat korostavat 

kuntien ja muiden paikkakunnalla sijaitsevien suurempien organisaatioiden avainroolista 

paikallisten tuotteiden ja palveluiden ostajina – elinvoimaisuuden vipuvoimana.  



10 
 

Ostojen ja hankintojen euromääristä kolmen viimeisen vuoden toteutuneen tilinpäätöksen 

ajalta (2016-2018) kysyttiin hankkeen kohdealueen kunnilta. Kemijärveltä saatiin vastaus. 

Hankkeessa selviteltiin puhelimitse kysellen ja tilinpäätöksistä seudun kuntien vuotuisten 

hankintojen ja ostojen olevan noin 25- 30 miljoonaa euroa.  

 

Kunnittain järjestetyt miniseminaarit, vuoropuhelu yrittäjien ja kuntien välillä sekä 

asiantuntijan sparraukset innostivat kunnissa tarttumaan hankintojen uudistamiseen ja 

hankintalain suomiin mahdollisuuksiin. Uuden hankintalain suomat mahdollisuudet, 

sähköiset hankintajärjestelmät organisaatioiden ja tuotteita tarjoavien välillä sekä 

lähiruuan raaka-ainetavoitteen nostaminen kussakin kunnassa 30 prosenttiin käytetyistä 

raaka-aineista nousivat kuntien hankintaohjeissa ja – strategiavalmistelussa keskeisiksi 

tavoitteiksi. 

 

Tilaisuuksissa kunnissa kävi selvästi esille, että Itä-Lapin kuntapäättäjillä ja 

kuntaorganisaatioissa on kiinnostusta kehittää yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa ja 

esimerkiksi tuottajien kanssa paikallisia elintarvikealan arvoketjuja. Yrittäjien ja 

kuntapäättäjien yhteisissä tilaisuuksissa alustusten ja keskustelun myötä hahmottui ja 

selkeni omien valintojen ja päätösten merkitys elinvoimaisuuden kehittämisessä. Kunnalle 

200 euron ostos voi tuntua pieneltä mutta paikalliselle pienyrittäjälle se on suuri raha.  

Halvin hinta hankintarenkaan kautta tai muutoin hankittuna ei välttämättä olekaan 

paikallisten yritysten, kuntien ja asukkaiden kannalta katsottuna kokonaistaloudellisesti 

edullisin ja elinvoimaa ja hyvinvointia vahvistavin valinta (esimerkki hake-energian 

hankinnasta).  Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa kuulijoille kirkastui ajatus siitä, että 

samoilla hankinta- ja ostosrahoilla voidaan toisin toimien virkistää oman paikkakunnan 

elämää ja työllisyyttä sekä vaikuttaa mm. kiinteistöjen arvoon ja paikkakunnan 

kiinnostavuuteen. 

Jotta riittävät määrät tarpeen mukaisesti voidaan tuottaa esimerkiksi lähiruokaa 

suurkeittiöiden tarpeisiin itälappilaisessa alkutuotannossa, se edellyttää investointeja. Jotta 

niitä voidaan tuotannossa toteuttaa, tarvitaan pitkäaikaisia sopimuksia optioineen ja 

toimivaa seudullista logistiikkaa tuotannosta jalostukseen ja keittiöille. Tämän voivat 

mahdollistaa esimerkiksi kunnat määrittelemällä kuntastrategiaan monialaisten 

maaseutuelinkeinojen määrälliset ja laadulliset kehitystavoitteet ja purkamalla ne 

esimerkiksi lähiruuan tai lähienergian käyttöä edistäviksi toimenpiteiksi talousarvioihinsa. 

Kemijärvi, Posio ja Salla ovat nostamassa lähiruuan käyttötavoitettaan Lapin 

maaseutuohjelman mukaisesti 30 %:iin mutta investoinnit tuotantoon edellyttävät 

yrittäjien mukaan kokonaisia elinkeino- ja hankintastrategisia linjauksia sekä niiden 

toteuttamista budjetoinnin ja talousohjelmien avulla pitkäjänteisesti. 

 

Osaamisen vahvistamista tarvitaan niin yrityksissä kuin julkisyhteisöissäkin sähköisten osto-

, hankinta- ja kilpailutusjärjestelmien käyttöönottoon. Kunnista Posio ja Kemijärvi ovat 

siirtyneet kilpailutuksen jälkeen Claudian sähköiseen järjestelmään, Salla harkitsee ja 
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Pelkosenniemi ja Savukoski jatkavat toimintaa nykyisellä menetelmällä. Hankintojen ja 

ostojen uudenlainen johtaminen, vastuuttaminen ja niiden seuraaminen tulevat kuntiin. 

Hankealueen kunnille hankintalain suomat mahdollisuudet aktiivisesti käytettynä ovat 

elinvoiman mahdollisuus, joka edellyttää kunnilta ja suurilta hankkijoilta muutosta 

ajattelussa, mikä se nyt loppujen lopuksi on kokonaisuuden kannalta kannattavaa.  

 

Kaikki alueen kunnat ovat hankevuoden aikana joko laatineet tai päivittäneet 

hankintaohjeitaan, niin pienien ostojen osalta kuin suurten hankintojenkin osalta. Kunnista 

Pelkosenniemi on laatinut hankintastrategian, jota se ryhtyy purkamaan toimenpiteiksi 

mm. kunnan talousarvioprosessissa. Sallassa on aloitettu hankintastrategian valmistelu. 

Posiolla on ohjeet päivitetty hankintojen osalta, laadittu erilliset ohjeet ja lomakkeet 

kunnan kaavailemien päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin sekä yritysvaikutusten 

arviointiin. Lapin Yrittäjät ry hankinta-asiamiehen ja Osta paikallista -hankeen 

miniseminaarien vaikutukset näkyvät kuntien halussa uudistaa toimintaansa ottamalla 

käyttöön aikaisempaa enemmän kestävää kehitystä ja elinvoimaa vahvistavia 

toimenpiteitä. 

 

Yrittäjä mukaan elinvoimaohjelman suunnitteluun ja seurantaan 

 

Hankkeen tehtävä oli kehittää yrittäjien, yrittäjäjärjestön ja kuntien yhteistyötä. Kunnissa ja  

Itä-Lapin kuntayhtymässä on suunnitteilla elinvoimaohjelmia, joissa kuntakohtaisesti  

vuoropuhellaan paikallisten yrittäjien kanssa valmisteluvaiheessa. 

 

Hanke esitti, että yrittäjät kutsutaan Itä-Lapin kuntayhtymässä luonnostellun alueen 

elinvoimaohjelman valmisteluun elinkeinotiimin ja kuntajohdon kanssa. Yrittäjien edustajat 

osallistuivat Itä-Lapin elinvoimaohjelman työpajaan, joka järjestettiin Posiolla syyskuussa 

2019. Yrittäjät pääsevät nyt tuomaan elinkeinojen tietoa ja näkemystä ohjelmaan 

valmisteluvaiheessa, seurannassa ja päivityksessä. 

 

Työpajassa sovittiin, että Itä-Lapin kuntayhtymän, elinkeinotiimin ja yrittäjien edustajat 

kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa tarkastelemaan elinvoimaohjelman 

toteutumistilannetta. Itä-Lapin kuntayhtymä kutsuu alueen yrittäjäyhdistykset vuosittain 

järjestettävään kuntapäättäjien ja virkamiesten seutuseminaariin tuomaan 

elinkeinoelämän terveiset ja osallistumaan keskusteluun ajankohtaisista alueen 

kehittämisasioista. Uusi yhteistyömalli kannustaa yrittäjiä organisaatioita nyt 

systemaattisempaan elinvoimayhteistyöhön. 

 

Posion työpajan yhteydessä julkistettiin myös hankkeen toimenpiteenä toteutetut 

tunnukset paikallisten tuotteiden ja palveluiden esilletuomiseksi. 

Hankeen yhteistyö elinkeinotiimin kanssa toteutui hankkeen aikana tapaamisina, 

yhteydenpitona puhelimitse tai sähköpostilla. Hanke kutsuttiin elinkeinotiimin 
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tapaamiseen kerran. Yhteydenpito onnistui kiireisten elinkeinotiimiläisten kanssa 

parhaimmin sähköpostilla. 

 

Hankkeessa ilmeni kuntien resurssien rajallisuus elinkeinotoiminnan kehittämisessä, mikä 

on keskeisin haaste, johon voidaan löytää vastauksia seudullisilla kehittämisresursseilla -  

esimerkiksi alueen alkutuotannon, ruuan raaka-aineiden jalostuksen, varastoinnin ja 

logistiikan sekä volyymin turvaamiseksi. Suurahankkijoiden, yrittäjien ja 

elinkeinokehittäjien koordinaatiota, tehokkaampaa tiedonkulua ja tiiviimpää yhteisyötä 

verkostoissa sekä talouden resursseja tarvitaan, kun tavoitellaan parempaa 

elinvoimaisuutta - esimerkiksi lähiruuan käytön lisäystä julkisissa keittiöissä tai 

matkailukeskusten ravintoloissa. 

 

Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken elinvoiman kehittämiseen 

tähtäävä Itä-Lapin elinvoimaohjelma ja sen toimenpiteet tarvitsevat resursseja. Niitä 

kannattaa ja voi hakea erilaisista rahoituslähteistä seudullisesti yhdessä, jotta yhteisesti 

voidaan myös paremmin koordinoida hankkeissa tapahtuvaa kehittämistyötä. 

Yrityskohtaiset hankkeet on perusteltua toteuttaa kunnan elinkeinotoimen ja yrityksen 

työnä, tai seudullisena yritysryhmähankkeena alasta riippuen.   

 

Mittari, lomakkeet ja sähköiset järjestelmät 

Kestävien, elinvoimaa vahvistavien hankintojen toteuttamiseksi sekä paikallisten yritysten, 

yhteisöjen että asukkaiden tarpeita varten tarvitaan ostopäätöstä harkittaessa 

ratkaisuvaihtoehtojen vertailutietoa. Tällaisen tiedon ts. kestävien hankintojen ja ostojen 

mittariston kehittämisestä hankkeessa on tuotettu kehitysidea digitaalisesta mittarista.  

Hanke järjesti asiasta palaverin Lapin ammattikorkeakoulun b-Lapin kanssa lokakuussa 

2018. Korkeakoulu on saanut mittariston kehittämiseksi kolmen vuoden rahoituksen 

EAKR:n n. 630 000 e (kokonaisbudjetti n. 800 000 e) keväällä 2019. Mittariston pilotoi 

Kemijärven Kehitys Oy ja tarvittava määrä paikallisia yrityksiä Itä-Lapista.  

 

Osaamisen vahvistamista tarvitaan niin yrityksissä kuin julkisyhteisöissäkin sähköisten osto-

, hankinta- ja kilpailutusjärjestelmien käyttöönottoon. Kunnista Posio ja Kemijärvi ovat 

siirtyneet kilpailutuksen jälkeen Claudian sähköiseen järjestelmään, Salla harkitsee ja 

Pelkosenniemi ja Savukoski jatkavat toimintaa nykyisellä menetelmällä. Hankintojen ja 

ostojen uudenlainen ja uuden lain mukainen johtaminen, vastuuttaminen ja niiden 

seuraaminen ovat tulossa kuntiin sitä mukaa, kun kirkastuu hankintojen ja ostojen merkitys 

paikalliseen talouteen ja elinvoimaisuuteen. Maaseudun kunnille hankintalain suomat 

mahdollisuudet aktiivisesti käytettynä ovat elinvoiman mahdollisuus, joka edellyttää 

kunnilta ja suurilta hankkijoilta muutosta ajattelussa siitä, mikä on kokonaisuuden kannalta 

kannattavaa.  
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Kaikki alueen kunnat ovat hankevuoden aikana joko laatineet tai päivittäneet 

hankintaohjeitaan, niin pienien ostojen osalta kuin suurten hankintojenkin osalta. Kunnista 

Pelkosenniemi on laatinut hankintastrategian, jota se ryhtyy purkamaan toimenpiteiksi 

mm. kunnan talousarvioprosessissa. Sallassa on aloitettu juuri pitäjän elinvoimaisuuden ja 

hyvinvoinnin huomioon ottava hankintastrategian valmistelu. Posiolla on ohjeet päivitetty 

hankintojen osalta, laadittu erilliset ohjeet ja lomakkeet kunnan kaavailemien päätösten 

vaikutusten ennakkoarviointiin sekä yritysvaikutusten arviointiin. Kunnat alueella 

uudistavat hankintatapojaan ja ottavat huomioon paremmin kuin ennen hanketta ostojen 

ja hankintojen merkityksen elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin sekä palveluiden 

saatavuuteen. 

 

Rakasta  rahoillasi -  Osta paikallista : paikallisuuden ja kestävän kehityksen merkityksen 

esille nostaminen monialaisen, elävän maaseudun kehittämiseksi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotteiden ja palveluiden itälappilaista alkuperää voidaan tuoda esille Kotoistin – täältä Local – 

tunnuksilla. 
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Kotoisin – From East Lappland             

             

Paikallisten palveluiden ja tuotteiden huomioarvon parantamiseksi erialojen yrittäjät 

toivoivat hankkeelta toimia hankeen alussa toteutetun kuntakierrokselta kerätyssä 

palautteessa. Hankkeessa oli kaavailtu toteutettavaksi omat tunnukset kullekin 

paikkakunnalle mutta kuntakohtaisesti tunnuksia on kunkin paikkakunnan brändiin liittyen 

jo vaihtelevalla tavalla toteutettuna tai oltiin uudistamassa. Keskusteluissa 

elinkeinotoimijoiden ja ohjausryhmän kanssa sekä myös heidän kauttaan yrityskentältä 

saadun palautteen perusteella päädyttiin etsimään ratkaisu seudullisen tunnuksen 

suunnitteluun.   

 

Ennen tarjouspyyntövaihetta tunnuksen suunnittelusta selvitettiin alueen yrittäjiltä toiveita 

tunnukseen liittyen ja selvitettiin kuntien brändien ja tunnusten visuaaliset ilmeet ja 

värimaailma.  Keskustelujen ym. selvittelyjen jälkeen päädyttiin tunnuskriteereihin, joiden 

perusteella järjestettiin tarjouskilpailu lähettämällä tarjouspyyntö viidelle graafisen 

suunnittelun toimistolle.  Kilpailutuksessa suunnittelutoimistoksi valikoitui Seven-1. 

Tunnukset valmistuivat kesäkuun alussa, mutta ohjausryhmän ohjeiden mukaan niiden 

julkistaminen, erilaisia painopintoja varten tehtyjen värierottelujen jako kuntien 

elinkeinotoimijoille ja yrittäjäyhdistyksille päätettiin siirtää syksyyn. Julkistaminen 

toteutettiin Posiolla seudun elinvoimatyöpajan yhteydessä 5.9. 

 

Tunnusten copy right on rekisteröity Itä-Lapin kuntayhtymälle ja ne on tarkoitettu 

paikallisten tuotteiden ja palveluiden huomioarvon parantamiseen. Asiakkaat toivovat 

yrittäjiltä ja ohjausryhmältä saadun ohjeistuksen mukaan tuotteeseen tai palveluun 

merkintää, jonka avulla voi helposti löytää esim. päivittäistavarakaupoista tai ravintoloiden 

ruokalistoilta paikallisesti tuotettuja tuotteita. Kotoisin – From East Lappland tunnukseen 

voidaan liittää myös tuotteen tuottajayrityksestä informaatiota qr-koodin alle (esim. 

ravintoloissa tarjottavat ruuat, kaupassa myytävät juurekset jne.) Osta paikallista -

tunnusten luomiseksi hanke on kartoittanut mainostoimistojen mahdollisuuksia toteuttaa 

tunnukset. Paikallisia tuotteita ja palveluita kullakin paikkakunnalla halutaan tuoda esille 

niin, että se soveltuu kunkin paikkakunnan omaan brändiin saumattomasti. Tämä asettaa 

haasteita suunnittelulle samoin kuin se, että paikallisista raaka-aineista valmistettujen 

tuotteiden lisäksi myös paikkakunnilla toimivat eri alojen yritykset haluavat mukaan 

yrityksensä Osta paikallista tunnuksen käyttäjäksi. Tunnusten visualisoinnin 

suunnittelutyön jälkeen tunnusten suunnittelu kilpailutettiin, minkä perusteella 

toteuttajaksi valikoitui Seven-1:n graafisen suunnittelun toimisto. Kotoisin täältä – Local tai 

Kotoisin – From East Lapland tunnukset rekisteröitiin kuntayhtymälle ja jaettiin 

kohdealueen elinkeinotoimille ja yrittäjäyhdistyksille, maaseututoimelle, joiden kautta 

tuottajat ja yrittäjät saavat ne käytettäväksi paikallisten tuotteiden ja palveluiden 

huomioarvon parantamiseen. 
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Hanke on julkaissut paikallisia ostoja ja hankintoja käsittelevän aukeaman, juttuja ja tietoa 

hankkeesta ja sen tavoitteista sekä muita kirjoituksia aiheesta Koti-Lappi lehdessä, Kuriiri-

lehdessä, Lapin Kansassa. Hankkeesta on informoitu Itä-Lapin kuntayhtymän sivuilla, jaettu 

hankejulisteita paikkakunnille ja eri tilaisuuksissa. Toukokuussa 2019 Osta paikallista -

hankkeesta tehtiin radiohaastattelu valtakunnallisesti kuuluvaan Aito-Kajauksen 

radiolähetykseen ja Youtube- video Osta paikallista -teemalla.  

 

 

Ostopaikkakysely 

Hankeen aikana laadittiin ja testattiin tradenomiopiskelija Paula Smirnoffin opintoihin 

liittyvänä näytetyönä Osta paikallista -kyselykonsepti päivittäistavarakaupan asiakkaille 

Kemijärvellä syksyllä 2019. Hanke tuki opiskelijaa haastattelun kysymysten valmistelussa ja 

laatimisessa, sähköisen kyselyn ja manuaalisen kyselyn toteuttamisessa, yhteistyössä 

oppilaitoksen kanssa.  

 

Hankeen aikataulutuksen mukaisesti kysely oli tarkoitus toteuttaa vuodenvaihteen 2018 -

2019 tuntumassa mutta opiskelijan oppilaitosohjauksessa tapahtui muutoksia ja näin ollen 

kyselyn laatiminen vei aikaa arvioitua enemmän. Kyselykonseptin testaaminen toteutettiin 

syksyllä 2019. 

 

Konsepti todettiin toimivaksi sekä rakenteeltaan että toteutustavaltaan. Se soveltuu 

käyttöön erilaisissa yrityksissä.  Kemijärvellä ostopaikkakyselyyn vastasi viikon kestäneen 

vastausaikana 248 henkilöä ja vaihtoehtovastausten lisäksi vapaaehtoista omin sanoin 

ilmaistua palautetta kyselyssä antoi 102 vastaajaa. Vastauksia saatiin manuaaleina 

Koillismaan Osuuskaupan Uitto-marketista ja sähköisesti jakamalla kyselylinkkiä 

Facebookissa, postittamalla kyselylinkki Kemijärven kaupungin työntekijöille ja Kemijärven 

lukion opiskelijoille. 
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Ostopaikan valintaan vaikuttaa kyselyyn vastanneiden joukossa eniten tarjolla oleva valikoima,  

asiakaspalvelu ja tuotteen nopea saatavuus. 

 

Kyselyyn vastanneet toivovat asiakaspalvelulta mm. aukioloaikojen tarkastelua 

työssäkäyviä ajatellen, tuotteiden ja palveluiden mainonnan ajoituksen kohdistamista, 

yritysten näkyvyyden vahvistamista somessa, huomiota tuotevalikoimaan ja tuotteiden 

esillepanoon.  

Kemijärvelle kaivataan mm. parempaa tarjontaa nuorten vaatteista ja kengistä, enemmän 

lähiruuan raaka-aineita ja paikallisia tuotteitta ostettavaksi (liha, kala, marjat, juurekset) 
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Yhteistyö paikallisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa 

 

Paikallisten tuotteiden verkostomaista toimitus- ja toiminta logistiikkaa viriteltiin 

alkuvuodesta 2019  REKO-rinkiä varten yhteistyössä alueen elinkeino- ja 

maaseututoimijoiden kanssa. Osta paikallista - hanke osallistui Lapin maaseutuohjelman 

tilaisuuteen ja työpajaan Kemijärvellä maaliskuussa 2019. Kevään aikana Osta paikallista -

hankkeen hankevetäjän ja Lapin elintarvikelogistiikka -hankkeen Krista Staufferin kanssa 

toteutettiin hankeyhteistyötä tietoja jakamalla  ja tapaaminen, keskusteltiin Kimmo 

Kuparisen kanssa useita kertoja lähiruuan raaka-aineiden käytön lisäämisestä Itä-Lapin 

alueen ravintoloiden ja matkailukeskusten tarjonnassa uutuustuotteita kehittämällä. 

Kemijärven Kehitys Oy ryhtyi työstämään Kuparisen kanssa Lähi-hanketta. Yrityksistä 

Kemijärven Leipomopalvelut, Pyhätunturilla toimivat ravintolat ja esimerkiksi Kemijärven 

ammattikalastajat / kalahalli ovat keväästä 2019 lähtien kehittäneet ja testanneet 

tahoillaan uutuustuotteita. Peloton Pohjoinen hankevetäjä Marika Ollosen ja 

maaseutusihteeri Markku Heikkilän kanssa selviteltiin Reko-rinkiä. Puhelimella ja 

sähköisesti tiedustellen tehty kartoitus osoitti ringin perustamisen haasteelliseksi toimivan 

ylläpidon ja logistiikan vuoksi. Alueella perinteinen lähiruoka-, keräys-, erästys- ja 

riistakulttuuri on ajansaatossa muodostanut paikkakunnittain omat jakelukanavansa, joita 

tulomuuttajan tai matkailijan on haasteellista löytää.  

Kuntakeskuksiin muuttaneet ikäihmiset haluaisivat hankkia paikallisia marjoja, juureksia, 

lihaa ja kalaa sekä muita tuotteita tarpeisiinsa, kuten useat muutkin paikkakunnalla asuvat 

perheet ja työikäiset.  Tällaiseen tarpeeseen voi vastata esimerkiksi määräajoin 

järjestettävien toripäivien avulla. Paikalliset asukkaat toivovat, että paikalliset 

päivittäistavarakaupat ja ruokakaupat voisivat hankkia valikoimaansa enemmän paikallisia 

tuotteita ja asettelisivat niitä myymälöihinsä helposti löydettävästi esille (Kotoisin -

tunnusten käyttöönotto).  
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Osta paikallista hankkeen toimintaa ja tulokset esiteltiin 2019 syksyn aikana itälappilaisille 

valtuustoille ja virkamiehille sekä Lapin keskeisille aluekehittäjille Itä-Lapin 

seutuseminaarissa 7.-8.11 Kemijärvellä. Toiminta ja tulokset on esitelty myös Posion, 

Sallan, Pelkosenniemen ja Kemijärven valtuustoille sekä Kemijärven kylien kyläillassa. 

Ostopaikkakyselyn tulokset esiteltiin Kemijärven yrittäjien hallitukselle ja kyselykonsepti 

jaettiin käyttöön yrityksiä varten kunkin paikkakunnan yrittäjäyhdistykselle.  

 

Hankeen vaikutuksesta kunnissa kohdealueella on lisääntynyt tietoisuus kuntien ostojen 

merkityksestä paikkakunnan asukkaiden hyvinvoinnille ja palveluille sekä tieto siitä, että 

uusi hankintalaki antaa mahdollisuuksia elinvoimakehittämiselle, kestävän kehityksen 

rakentamiselle. Kunnissa päättäjät ja organisaatiot uudistavat nyt strategista toimintaansa 

talouden, luonnon ja sosiaalisen ympäristön kannalta kohti kestävämpiä hankintoja. 

Ostojen ja hankintojen, päätösten ennakkovaikutusten lakisääteinen EVAus on 

käyttöönotossa. 

 

           

4.2.2. Aikataulu 

Hankkeen toteuttamisaika oli hankesuunnitelman mukaan 1.8.2018 – 30.9.2019. 

Hankkeelle jatkoaikaa hankkeen keskeneräisten tehtävien takia 30.11.2019 saakka. 

Rahoittaja myönsi jatkoajan. 

Hankkeen alussa 2018 hankevetäjä kiersi jokaisella paikkakunnalla tapaamassa kuntien 

elinkeinotoimen ja yrittäjien edustajia selvittämässä kuntakohtaisesti, mitä asioita hankeen 

myötä olisi hyvä kehittää. Tämän jälkeen hankevetäjä osallistui tilaisuuksiin ja 

seminaareihin seudulla ja maakunnassa, joissa kertyi ajantasaista informaatiota meneillään 

olevista kehittämiskohteista ja toimenpiteistä.  Yhteenvetona hankkeen aikataulu ja 

resurssit huomioon ottaen hankevetäjä ohjausryhmän kanssa keskustellen kiteytti 

hankkeen toimenpiteet hankintojen elinvoimavaikutusta esille nostavien tilaisuuksien 

järjestämiseen kuntien hankinnoista päättäville, muille virkamiehille ja kuntien päättäjille 

sekä paikkakunnilla toimiville yrittäjille. Kunnat ovat suuria hankkijoita, joten niiden 

mahdollisuudet vaikuttaa elinvoimaan ovat merkittävät paikallistaloutta ajatellen. Tätä 

tiedonjakoa ja tapaamisia toteutettiin koko hankkeen ajan tilaisuuksissa, tiedottaen 

yrittäjäyhdistyksiä ja median kautta yleisöä.  

Yrittäjien, alueen kuntien elinkeino- ja virkajohdon sekä päättäjien yhteistyötä vahvistettiin 

hankeen myötävaikutuksella niin, että vastaisuudessa yrittäjäjärjestöt kutsutaan mukaan 

vuotuiseen seutuseminaariin.  Yrittäjät osallistuivat myös ensimmäisen seudullisen 

elinvoimaohjelman valmisteluun, jonka päivittämistä ja seurantaa yrittäjät, elinkeinotiimi, 

kuntajohto ja Itä-Lapin kuntayhtymä kokoontuvat tarkastelemaan työkokouksiin vuosittain. 

Hankkeen aikana valmistui ostopaikkakyselystä konsepti, toteutettiin paikallisuutta esille 

nostava Kotoisin – tunnus ja ideoitiin liikkeelle digitaalisen ostovaikutusten mittariston 

suunnittelutyö LAMK:issa. Suunnittelutyötä päästiin toteuttamaan syyskesästä 2019 
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Kemijärven Kehitys Oy:n ja paikallisten yritysten kanssa EAKR-hankkeen avulla. Mukana 

suunnittelussa ovat mm. Luonnonvarakeskus, Metla ja Lapin yliopisto mittariston 

ajantasaisten alustatietotarpeiden tuottajina.  

Hankevetäjän työ painottui tiedottamiseen hankintojen elinvoimavaikutuksista, ostajan ja 

hankkijan omien ratkaisujen merkityksestä mm. tarjolla oleviin julkisiin ja yksityisiin 

palveluihin, työllisyyteen, kestävään kehitykseen. 

Haasteita aikataulujen rakentamiseen hankeen toteuttamiselle loi aikataulujen sovittelu, 

toimintarakenteiden dynamiikka ja omaksutut toimintakulttuurit sekä alueen 

yksityiskentän esurssien vuoksi vaihteleva sitoutuminen yksityisen rahoitusosuuden 

kattamiseen.   

 

4.2.3. Resurssit 

 

Hankkeeseen palkattiin hankevetäjä Anita Ruokamo 80-prosenttisella työajalla aluksi 12 

kuukaudeksi. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa kaksi kuukautta, koska rahoitus oli myönnetty 

14 kuukaudeksi ja voitiin aloittaa kaksi kuukautta myöhemmin kuin rahoitushakemukseen 

ja –päätökseen oli merkitty. 

Hankevetäjä suunnitteli hankkeen toimintaa ja toteuttamista hakehakemukseen 

kirjoitettujen tavoitteiden, toimintaympäristöstä nousseiden tarpeiden ja ohjausryhmältä 

saatujen ohjeiden perusteella. Hankevetäjä huolehti tiedottamisesta, yhteydenpidosta 

rahoittajiin ja sidosryhmiin, hankeen raportoinnista ja aikatauluista. 

Itä-Lapin kuntayhtymän johdon assistentti Kaarina Imponen vastasi hankeen hallinnointi- ja 

talousohjauksesta sekä hankeen maksatushakemusten laadinnasta. Hän laskutti hanketta 

omasta työstään tuntikirjanpidon mukaisesti. 

 

Hankkeelle ostopalveluna työskenteli mainostoimisto Seven-1 suunnittelemalla 

paikallisuutta esille tuovat Kotoisin tunnukset alueen tuotteiden ja palveluiden 

huomioarvon parantamiseksi. 

 

 

 

4.2.4. Toteutuksen organisaatio 

 

Hankkeen hallinnoijana toimi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankeen vastuuhenkilönä sekä 

nimenkirjoittajana toimi kuntayhtymän johtaja Dina Solatie. Kuntayhtymän johdon 

assistentti Kaarina Imponen toimi hankeen kirjanpitäjänä ja hankevetäjä Anita Ruokamo 

vastasi hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaan. 
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                Kari Kilpimaa, Soile Holopainen, Anna-Kaisa Luoma-Aho, Tauno Luukinen, Anita Ruokamo,  

                Timo Tuominen ja Milla Saarela ohjausryhmän kokouksessa. 

 

 

Hankeen ohjausryhmän muodostivat Itä-Lapin yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat Timo 

Tuominen Kemijärveltä, Anna-Kaisa Luoma-aho Pelkosenniemeltä, Kari Kilpimaa 

Savukoskelta, Tauno Luukinen Sallasta, Milla Saarela Posiolta sekä johtaja Dina Solatie Itä-

Lapin kuntayhtymästä, Itä-Lapin elinkeinotiimin edustajan yritysneuvoja Soile Holopainen 

Kemijärveltä, rahoittajan edustajina Kauko Karppinen Leader Pohjoisin Lappi ja Anne Pätsi 

Leader Koillismaa. Hanketta kommentoi johtaja Mari Törmälä ohjausryhmän ulkopuolisena 

yhteistyöhenkilönä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Kemijärven yrittäjien 

puheenjohtaja Timo Tuominen ja sihteerinä hankevetäjä Anita Ruokamo. 
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4.2.5. Kustannukset ja rahoitus 

 

Hankkeen kustannukset olivat 63 301,41 euroa. Budjetti alittui 16 133,79 euroa, koska 

yksityisrahoituksen osuutta ei saatu katetuksi täysimääräisesti. 

 

           Osta paikallista – Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke (70991) 

             
 

 

Hankeen yksityisrahoitukseen osallistuivat Kodinkone Apaja Oy, Kemijärven 

Ammattikalastajat ry, Koillismaan Osuuskauppa, Kauppapaikka Koivuniemi, K-Market 

Pelkosenniemi, Korvatunturinmaan Osuuskunta, Kemijärven Yrittäjät ry, Sallan Yrittäjät ry, 

Posion Yrittäjät ry, Sallan Rautatori, Urheilu Sivakka, Osuuspankki Kemijärvi, Osuuspankki 

Salla, Osuuspankki Posio, Kaarisilta Ky, Asuste Kenkä-Pesonen /Ilona, Paapero Ky, 

Kangaspuoti Palttina Ky, Tuccapaja Oy, Hirvasniemen Paliskunta, Sallan Paliskunta, Kemi-

Sompion Paliskunta, Aapalappi Osuuskunta, Kemijärven Leipomopalvelut Oy, Peteson Oy, 

Kemijärven Yhteismetsä, Kemijärven Metsänhoitoyhdistys, Simpsetti, Kemijärven Apteekki, 

Sallan Apteekki, Himmerkkilahti Oy, Juhan Auto Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 

Kotipalvelu Hopiahelmi Oy. 

 

Hankkeessa tehtiin kaksi maksatushakemusta, ensimmäinen ajalta 1.10.2018 – 31.3.2019 

ja toinen ajalta 1.4.2019 – 30.11. 2019. 

  

Kustannukset   Hankkeen
Toteutuneet 

kustannukset Erotus

budjetti 1.10.2018-30.11.2019

Palkkakustannukset 46 480,00         45 617,79            862,21         

Ostopalvelut 21 800,00         6 735,35              15 064,65     

Flat rate 24% 11 155,20         10 948,27            206,93         

Kustannukset yhteensä 79 435,20            63 301,41               16 133,79    

Tulot -                    -                       0

Nettokustannukset 79 435,20            63 301,41               16 133,79    

Rahoitus Budjetti Toteutunut rahoitus Erotus

1.10.2018-30.11.2019

EU:n (33,6) ja valtion (30,4) rahoitus yht (64%) 50 838,53         40 512,90            10 325,63       

Omarahoitus (kuntaraha toimintaryhmältä) (16%) 12 709,63         10 128,23            2 581,41         

Yksityinen rahallinen osuus (20%) 15 887,04         12 500,00            3 387,04         

Yhteensä 79 435,20            63 141,13               16 294,07       
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4.2.6. Raportointi ja seuranta 

Hankkeen raportointi ja seuranta toteutettiin rahoituspäätöksen mukaisesti. Hankevetäjä 

laati väliraportin ja antoi seurantatiedot rahoittajalla maaliskuussa 2019 sekä hankkeen 

lopussa laati loppuraportin ja antoi seurantatiedot. 

 

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa ja kuudes kokous pidettiin 

sähköpostikokouksena. Kokoukset pidettiin 26.10.2018 Kemijärvellä, 17.12.2018 Posiolla, 

14.2.2019 Pelkosenniemellä, 10.5.2019 Kemijärvellä ja 16.8.2019 Sallassa. Ohjausryhmän 

viimeinen kokous pidettiin sähköpostikokouksena. 

Ohjausryhmän jäsenet pitivät kokousjärjestämistä eri paikkakunnilla hyvänä, koska silloin 

saatiin hyvin tietoa paikkakunnan elinkeinotoiminnasta ja kuultiin kokousten yhteydessä 

myös kunnan katsaus ajankohtaisiin asioihin sekä tuleviin tavoitteisiin.  

Ohjausryhmän jäsenet antoivat työtä tukevaa palautetta ja välittivät yrittäjäyhdistyksille ja 

yrittäjille paikkakunnillaan tietoa hankeen etenemisestä ja toimista elinvoimaisuuden 

kehittämiseksi alueella. 

 

Hankevetäjä tiedotti hankkeen etenemisestä kuntayhtymän hallitusta valmistelemalla 

tiedotteen jokaiseen hallituksen kokoukseen hankkeen aikana. Hankevetäjä kutsuttiin 

puhujaksi kestävistä hankinnoista ja paikallisten tuotteiden sekä palveluiden merkityksestä 

mm. Lapin Liiton maaseutuohjelman tilaisuuteen, kuntayhtymän seminaareihin, 

Kemijärven kylien iltaan ja Eläkeliiton tilaisuuteen Kemijärvellä. 

 

Hankkeen aikana paikallisille asukkaille Osta paikallista – elinvoiman kehittämiseksi 

tiedotettiin Koti-lappi lehdessä, Kuriiri –lehdessä, Lapin Kansassa, Radio Kajauksessa, 

Youtubessa ja Facebookissa. Tämän lisäksi tietoa jaettiin aiheeseen liittyvistä asioista 

sähköpostilla ohjausryhmälle, yrittäjäyhdistyksille ja elinkeinotiimiläisille. Hankevetäjä teki 

lehtijuttua ja otti valokuvia mediaan, ja toimittajat ottivat yhteyttä hankkeeseen ja tekivät 

juttua Osta paikallista –aiheesta. Koti-Lappi –lehti on ottanut käyttöönsä lehtensä 

etusivulla Kotoisin-tunnukset, muistutuksena paikallisen palvelun, työn ja toiminnan 

merkityksestä, elinvoimaisuuden vaalimisesta. 

 

4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit 

Hankeen toimenpiteet rajattiin hankeohjelmaa toteuttavaksi hankevetäjän ja 

ohjausryhmän yhteisratkaisulla siten, että keskeinen teema Osta paikallista – Itä-lapin 

elinvoiman kehittäminen voitaisiin istuttaa jokapäiväiseen tapaan toimia kullakin 

hankkeessa mukana olevalla paikkakunnalla. Koska kunnat ovat suuria hankkijoita alueella, 

niiden hankintojen elinvoimavaikutuksen merkitys on aluetaloudelle, yritystoiminnalle ja 
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monialaisille maaseutuelinkeinoille hyvin tärkeä; kuten myös yritysten, kuntien ja 

seutukunnan elinvoimayhteistyö.   

Tueksi hankintojen ja ostojen elinvoimavaikutusten parantamiseksi kannustettiin kuntia 

valmistelemaa hankintastrategiat ja muuntamaan ne konkreettisiksi toimenpiteiksi 

vuosittain talousarvioiden valmistelussa. Kuntia kannustettiin päivittämään hankintaohjeet, 

vastuuttamaan, johtamaan ja seuraamaan hankintoja sekä niiden elinvoimavaikutuksia.  

Digitalisaation hyötykäyttö paikallisten palveluiden ja tuotteiden on vaihteleva sekä 

yrityksissä että kunnissa. Nopeasti uusituvat tekniset ratkaisut ja alueella käytettävissä 

olevat taloudelliset resurssit eivät kohtaa ts. kunnilta ja yrityksiltä puuttuu resursseja 

hyödyntää teknologian mahdollisuuksia.   

Toimintakulttuuria, yhteistä tiedontilaa ja vuorovaikutusta on tarpeen päivittää ts muistaa, 

että hinta kerro hankinnan kokonaisvaikutuksista toimintaympäristössään vain osan.   

Markkinatarjonnan perusteellisemmalla selvittelyllä paikallisten yrittäjien ja kuntien kesken 

päästään kohti kestävämpiä osto- ja hankintapäätöksiä ja suotuisia elinvoimavaikutuksia. 

Riski on siinä, ettei lain suomia uudenlaisia mahdollisuuksia oteta käyttöön vaan toimitaan 

kuten aina ennenkin ja jätetään hankintojen kestävän kehityksen elementit 

hyödyntämättä. Se nousi esille hankkeen tilaisuuksissa puheenvoroissa sekä 

varovaisuutena toimijoiden hankeyhteistyössä. 

 

4.3. Hankeen yhteistyökumppanit 

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Kemijärven kaupunki, Sallan, Savukosken, 

Pelkosenniemen ja Posion kunnat, Lapin Yrittäjät, Kemijärven Yrittäjät ry, Pelkosenniemen 

Yrittäjät ry, Savukosken Yrittäjät ry, Sallan Yrittäjät ry, Posion Yrittäjät, Itä-Lapin 

kuntayhtymän elinkeinotiimi, maaseutusihteeri ja kyläasiamies Markku Heikkilä, 

Kemijärven Kehitys Oy, Parasta Pohjoisesta -hanke, Itä-Lapin kuntayhtymän Forest In-, Väri, 

VähäC- ja High Five- hankkeet, Lapin tulevan Maaseutuohjelman valmistelijat ja Lapin 

Ammattikorkeakoulu. 

 

Yhteistyökumppaneiden kanssa ostojen ja hankintojen merkitystä paikallisen talouden, 

luonnon ja paikallisten asukkaiden hyvinvointiin ja elinvoimaan on käyty läpi tapaamisissa 

siten, että Osta paikallista – hanke on nostanut puheeksi kestävät hankinnat ja asiaa on 

tarkasteltu yhteistyökumppanin toimialan näkökulmasta, kuinka se toimiala voi ottaa 

huomioon toiminnassaan potentiaalin elinvoiman kehittämiseksi Itä-Lapissa.  Puheeksi 

ottaminen on sytyttänyt liikkeelle uusia ideoita, kehittänyt seudulla yhteistyötä 

kokonaisuuksien hahmottamisessa ja saanut liikkeelle uuden kehityskokonaisuuden mm. 

mittaristohankkeen LAMK:ssa sekä pienempiä selvityskokonaisuuksia mm. Kemijärven 

Kehitys Oy:ssä. Paikallisuuden ja elinvoimaisuuden näkökulmaa, tieteen, digitalisaation ja 

tutkimustulosten käyttömahdollisuuksia paikallisesta luonnosta nousevana 

toimeentulolähteenä avattiin nuorille mm. Väri-hankkeessa Savukoskella Osa paikallista -
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hankeen ja Väri-hankeen yhteistyössä syntyneen idean pohjalta. Väri-hanke järjesti retken 

nuorille Värriön tutkimusasemalle. 

 

Paikallisten raaka-aineiden, yritysten ja tuotekehityksen yhteistyössä valmistui Parasta 

Pohjoisessa hankkeessa Kemijärvelle uusia tuotteita ravintola- ja ruokakäyttöön. Osta 

paikallista -hanke sai olla mukana hankeyhteistyössä em. prosessissa mukana jakamassa 

tietoa ja korostamassa uudenlaisen tekemisen elinvoimavaikutuksia sidosryhmille. 

Lapin elintarviketaloverkoston ja elintarvikelogistiikan sekä paikallisten tuottajien ja 

ravintoloiden parissa tehtävässä työssä Osta paikallista -hanke teki yhteistyötä mm Krista 

Staufferin, Kimmo Kuparisen, Soile Holopaisen ja Markku Heikkilän kanssa jakamalla tietoa 

Itä-Lapin alueella em. aloilla toimijoista, jotka kannattaisi kutsua mukaan yhteistyöhön, 

esim. erilaisiin työpajoihin ja hankkeisiin. Selvisi, että tilannekuva eri kehittäjillä paikallisten 

tuotteiden ja palveluiden mahdollisuuksista menestyä on samansuuntainen: elinvoiman 

kehittämismahdollisuuksia on, pitää sitoutua ja resursoida, nostaa puhtaan alueen 

erinomaiset laatutekijät esille ja tietoisuuteen. Tarvitaan ja halutaan lisää paikallisia 

uutuustuotteita ja palveluita jalostuksen kautta. Tarvitaan pitkäjänteistä kehitystyötä, 

jalostusta ja markkinointia. Kysyntä elämänlaatua parantaville, ylläpitäville tuotteille ja 

palveluille kasvaa sitä mukaa kun epäterveelliset ja ympäristön ja terveyden kannalta 

kestämättömät tavat kuluttaa tulevat hylätyksi.   

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Kaikissa viidessä Itä-Lapin kunnassa innostuttiin päättäjien keskuudessa, yrityskentällä ja 

organisaatioissa miettimään kunnan ostojen ja hankintojen merkitystä paikkakunnan 

elinvoimaisuuteen. Samalla rahalla toisin toimien voidaan tehdä kestävämpiä ostoja ja 

hankintoja – vahvistaa oman paikkakunnan, seudun ja Lapin elinvoimaa. Innostus ja 

uudistaminen virisi. 

 

Kaikissa kunnissa tartuttiin kunnan hankintaohjeiden läpikäyntiin ja päivittämiseen 

tarvittavilta osin uuden hankintalain ja elinvoimaisuuden näkökulma huomioon ottaen. 

Pelkosenniemellä ja Sallassa valmisteltiin kunnalle hankintastrategia. Posiolla ja 

Kemijärvellä hankittiin ja otetaan käyttöön Claudia - hankintajärjestelmät. 

 

Kukin kunta miettii keinoja lähiruuan käyttöasteen nostamiseksi 30%:n kunnan keittiöissä.  

Alueella mietitään lähiruuan raaka-aineiden varastointia, jalostusta ja logistiikkaa eri 

hankkeiden, toimijoiden ja yritysten kesken elinkeinotoimien tuella entistä enemmän 

paikallisten tuotteiden ja palveluiden arvon kautta, koko alueen elinvoimatekijänä.  

Paikallisen ostamisen ja hankkimisen sekä yrittäjien ja kunnan yhteistyön arvo ja 

mahdollisuudet kirkastuivat yhä enemmän toimijoille Osta paikallista – hankkeen 

tilaisuuksien avulla ja em. toimijoiden vuorovaikutuksessa.   
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Luottamus paikallisten ruuan raaka-aineiden kysyntään ja niistä tuotettujen tuotteiden 

kysyntään hankkeen aikana vahvistui, kun tietoisuus ruuan puhtauden ja alkuperän 

markkina-arvostuksesta ja kysynnästä parani. Kemijärvellä yritysneuvoja Soile Holopaisen 

ja hanketyöntekijän yhteistyöllä verkostossa innostuttiin esimerkiksi raaka-aineista ja 

uusien reseptien kehittämisestä ja testauksesta. Näin syntyi uusia ruokatuotteita 

paikallisista raaka-aineista ja niitä on tulossa markkinoille lisää. Myös kuntien ja 

ravintoloiden keittiöissä käytetään monipuolisemmin ja enemmän esim. paikallista kalaa ja 

kalamassaa mm. Kemijärvellä ja Sallassa. Pelkosenniemellä kasvatetusta kaskinauriista 

valmistetun chutneypurkin kyljessä kerrotaan tuotteen paikallisuudesta Kotoisin- From East 

Lapland –tunnuksella.  

 

Markkinavuoropuhelun mahdollisuudet ja merkitys avautuivat kuntien päättäjille, ostajille 

ja hankkijoille sekä paikallisille yrittäjille mahdollisuutena tiedon saamiseen markkinoilla 

olevasta tarjonnasta ja kysynnästä. Viestiä markkinavuoropuhelusta vievät nyt 

paikallistasolla käytäntöön yrittäjäyhdistykset ja paikalliset yrittäjät. 

 

Hanke innosti paikallisesti miettimään mm. lähiruokatarjonnan lisäämistä paikallisten 

tuottajien, nuorten työpajan ja kunnan keittiöiden yhteistyöllä. Tyhjilleen jääneen koulun 

keittiön mahdollisuutta esim. juuresten esikäsittelypaikkana nuorten työpajatoimintana 

ryhdyttiin selvittämään.  

 

Osta paikallista hanke tuotti tunnukset Itä-Lapissa tuotetuille tuotteille ja palveluille, jotka 

paikalliset yrittäjät saavat käyttöönsä kuntien elinkeinotoimen ja paikallisen 

yrittäjäyhdistyksen kautta paikallisuuden korostamiseksi. Hankkeen aikana Koti-Lappi lehti 

otti tunnuksen käyttöön etusivulleen, kaksi muuta yritystä ottaa sen käyttöön 

tuotepakkauksissaan. 

 

Läheltä saatavien ruoan raaka-aineiden oma arvostus vahvistui tilaisuuksien ja median 

avulla. Niitä halutaan saataville entistä enemmän paikallisiin ruokakauppoihin siten, että ne 

ovat helposti löydettävissä (Kotoisin – From East Lapland). Paikallisten raaka-aineiden 

merkitys alueen keskusten ravintoloissa nähdään vetovoimatekijänä, jolle on kasvava 

kysyntää ja hinnoittelumahdollisuuksia.  

 

Hankkeessa syntynyt idea ostomittaristosta esiteltiin Lapin Ammattikorkeakoululle, joka 

kirjoitti hankkeen mittariston kehittämiseksi ja sai siihen kolmivuotisen EAKR rahoituksen 

2019. Hankintojen kestävyyttä kuvaava mittaristo pilotoidaan Kemijärven Kehitys Oy:n ja 

paikallisten yritysten yhteistyössä. Ostopaikkakyselystä valmistui kyselykonsepti, jota 

yritykset voivat käyttää asiakaspalvelunsa kehittämiseen paikallisen elinvoimavaikutuksen 

ja kestävien hankintojen vahvistamiseksi. 
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Alueen asukkaiden tietoisuus ostojen vaikutuksista parani lehtijuttujen ja tilaisuuksien 

kautta. Niissä avattiin hankevetäjän ja asiantuntijoiden avulla ostojen ja hankintojen 

merkitystä työllisyyteen, verotuloihin, ympäristöön, kiinteistöjen arvoon ym. esimerkkien 

avulla ja uuden hankintalain suomia mahdollisuuksia esitellen esimerkkien avulla. 

Organisaatioissa ja henkilöillä vahvistui käsitys, että hankinnat ja ostot ovat aina myös 

elinvoimapäätöksiä, jolla on vaikutuksensa monella tavalla omaan elämänpiiriin. 

Tiedostetaan paremmin, että vain kauppahinta ei ole aina ratkaiseva tekijä esim. julkisissa 

tai yksityisissä ostoissa.  Kokonaistaloudellisesti edullisemman hinnan rakenne ja siihen 

vaikuttavat laatu, työllisyys, luonto ym. kriteerit otetaan entistä tietoisemmin huomioon 

hankinnoissa. Kunnissa otetaan käyttöön vaikutuksen ennakkoarviointilomakkeita ennen 

päätöksentekoa. 

 

Itä-Lapin yrittäjäjärjestöt, kuntien johtajat ja elinkeinotiimi tapaavat kolme kertaa vuodessa 

säännöllisesti Itä-Lapin elinvoimaohjelman seurantatyön ja seudun kehitystilanteen 

tarkastelua varten. 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi  
 

1. Kestävien hankintojen ostomittariston käyttäjäominaisuuksien varmistamiseksi 

elinkeinotoimijat hankkivat yrittäjäyhdistysten kanssa paikallisia yrityksiä riittävän määrän 

mukaan hankkeeseen kehittäjäyrityksiksi. 

 

2. Alueella tuotetaan ja varastoidaan, jalostetaan lihaa, kalaa, marjoja, leipää, juustoa ja 

muita luonnontuotteita, joiden käyttömäärää alueen suurkeittiöissä kunnissa ja ravintola- 

ja ruokapalveluyrityksissä voidaan lisätä organisoimalla varastointi, jalostus ja logistiikka. 

Tarvittavat lisäinvestoinnit tuotannon kehittymiseen voi varmistaa pitkäaikaisilla 

hankintasopimuksilla 4-5 vuotta/sopimus + optiot. (+)  

 

3. Alueella alkutuotannon elinkeinojen ja luonnonvara-alan tukena työskentelevät 

kutsutaan elinkeinotiimien, kuntien, yritysten ja hankkeiden yhteistyöhön, joka valmistelee 

ja hakee rahoituksen seudun yhteiseen 3-4 vuoden kehitysponnistukseen lähiruuan raaka-

aineiden käytön pysyvään vahvistamiseen (kohta2 (+).  

 

4. Kunnissa hankinnat tukeutuvat elinkeinostrategiaan ja elinvoimavaikutukset 

huomioonottavaan hankintastrategiaan, jonka perusteella laaditaan hankintaohjeet ja joka 

muutetaan kunakin vuonna talousarviossa ja sen täytäntöönpano-ohjeissa konkreettisiksi 

toimenpiteiksi. Kuntien elinvoimaohjelmien ydin asuu paikallisissa ostoissa ja hankinnoissa 

– niiden työllisyys- ja yritysvaikutuksissa. Hankintastrategiat, hankinta- ja osto-ohjeet, 

kuntien julkiset hankintakalenterit, hankintojen vastuuttaminen, johtaminen ja 

seuraaminen ovat työkaluja, joilla kunnat voivat edistää paikallisten tuotteiden ja 
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palveluiden elinvoimaa. Nämä uudistukset alkavat tuottaa heti, kun ne otetaan käyttöön. 

Hankintavaikutusten ennakkoon arviointi tarjolla olevien EVAus lomakkeiden pohjalta 

perustuu lain vaatimukseen. 

 

5.Yritysryhmien tarjousten valmistelua kannattaa tukea uuden hankintalain suomien 

elinvoimamahdollisuuksien käyttöönottamiseksi esim. kuntien elinkeinotoimien ja 

yrittäjäyhdistysten toimilla. 

 

6. Yrittäjien tukemista digitalisaation hyötykäyttöön tarjousasioissa, markkinoinnissa ja 

viestinnässä kannattaa tukea elinkeinotiimin, hankkeiden ja yrittäjäyhdistysten kautta. 

 

 

6. Allekirjoittaja ja päiväys 

Loppuraportin kirjoitti hankevetäjä Anita Ruokamo 

 

Kemijärvellä 3.12.2019 

 

 

 

Liitteet: 

Lehtijutut 



Osta paikallista (hankenumero 70991   Loppuraportin liite; lehtijutut 

Koti-Lappi lehti 18.10.2018 

 

 

 

 

 

 



Koti-Lappi lehti 18.10.2018 

 



Koti-Lappi lehti 25.10.2018 

 

 

  



Koti-Lappi 29.11.2018 

 



 

  



Koti-Lappi lehti 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koti-Lappi lehti 27.12.2018 

 

 

 

  



Kuriiri lehti 3.1.2019 

 

 

 

Koti-Lappi 4.4.2019 

 



Koti-Lappi 4.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Koillissanomat 3.9.2019 

 

  



Kuriiri lehti 11.9.2019 

 

  



Koti-Lappi 12.9.2019, Kotoisin tunnus näkyviin lehden etusivulle 

 



 

  



Koti-Lappi 12.9.2019 

 

 

  



Koti-Lappi pääkirjoitus 10.10.2019 

 

 


