
Inari monipaikkaisuuden huippukohteeksi -hanke

Tiivistelmä, hankeaika 17.5.2021-30.4.2022



Värikästä yhteisöllisyyttä

Inarissa on seitsemisen tuhatta 
vahvaa persoonaa. Oletko sinä 

seuraava?



Taustaa monipaikkaisuudesta

• Monipaikkaisuus ja etätyön tekeminen ovat nousseet koronapandemian aikana 
suosituksi, mitä Pohjois-Lapissakin tulee edistää ja hyödyntää pohjoisen elinvoiman 
kasvattamiseksi. Monipaikkaisuus ja etätyö ovat tärkeitä tekijöitä sekä Inarin kunnan 
elinvoimaisuudelle että paikallisväestön hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Inarin 
kunnassa halutaan olla mukana kehittämässä etätyön mahdollisuuksien kartoittamista 
ja mahdollisuuksien viestinnässä.

• Sitra on käsitellyt etätyöskentelyä ja monipaikkaisuutta vuonna 2017 ilmestyneessä 
selvityksessään “Monipaikkaisuus - ilmiö ja tulevaisuus” 
(https://media.sitra.fi/2017/02/27172901/SelvityksiC3A454-2.pdf). Monipaikkaisuus 
on ihmisten jokapäiväisiä elinympäristöjä yhä useammin leimaavan, monien 
merkityksellisten paikkojen ja niiden välillä tapahtuvan liikkumisen kokonaisuus. Se 
koostuu eri paikoissa tapahtuvasta liikkumisesta, palveluista, työstä, harrastuksista, 
kokemuksista ja asumisesta. Monipaikkaisuus on myös elämäntapa, kulttuuri ja 
jokapäiväisten rutiinien rakenne. Fyysisen monipaikkaisuuden lisäksi virtuaalinen 
ympäristö on nousemassa mukaan keskusteluun.



Inari-strategian kulmakivet

• Inarin kunnan uuden kuntastrategian kulmakivet ovat arktinen luonto, ainutlaatuinen 
kulttuuri, voimakas identiteetti ja yhteisö sekä inarilainen toimintatapa. Etätyön 
kehittäminen kiteytyy Inarin kunnan strategiassa voimakkaaseen identiteettiin ja 
yhteisöön, jonka mukaan uudet asukkaat otetaan avosylin vastaan ja toisaalta 
inarilaiseen toimintatapaan, jossa aluetta halutaan kehittää vetovoimaisuuden 
näkökulmasta. Tulijan näkökulmasta merkittävänä vetovoimatekijänä on Inarin 
ainutlaatuinen luonto, joka halutaan elää ja kokea vaikka hetken aikaa. Unelma 
kahdeksasta vuodenajasta, monipuolisesta luonnosta ja omintakeisesta inarilaisesta 
elämäntavasta elää muuttajan mielissä. Inarin kunnan ja alueen toimijoiden tulee 
kannustaa heidät tulemaan ja löytämään oman sielunmaisemansa sekä 
voimaantumaan ympäristöstään.



Hankkeen kokonaisuudet

1. 1. Etätyön edistäminen

2. 2. Monipaikkaisuuden 
kehittäminen



Hankkeen päätavoitteet

Tavoitteena on etätyön osalta vapaan ajan 

majoituskapasiteetin hyödyntäminen uudella tavalla 

ja etätyömahdollisuuksien tuotteistaminen sekä 

viestinään kehittäminen. Monipaikkaisuuden 

edistämisen tavoitteena on saada Inarin kuntaan lisää 

asukkaita, saada ihmiset kokeilemaan Inarissa 

asumista, talon rakentamista ja asunnon hankkimista 

Inarin kunnasta sekä työskentelemään täällä, vaikka 

muuallakin on koti sekä saada toimintamalli.



Hankkeen päätoimenpiteet

Toimenpiteinä ovat toimintamallin tai 

strategian teettäminen, tiedon 

hankkiminen infotilaisuuksien kautta, 

viestintäsuunnitelman tekeminen, 

pilotoinnin toteuttaminen sekä 

hankehallinnointi.



Etätyöosion asiakaslähtöinen prosessi

• 1. Inari monipaikkaisuuden huippukohde, USPit/argumenttien laadinta, imago

”Miksi tulisin töihin Inariin?”
• O kohderyhmän täsmentäminen ja määrittely
• O paikallisyhteisön näkökulma sosiaalisen kestävyyden nimissä

• 2. Etätyöskentelykohteet Pohjois-Lapissa

”Mitä palveluja Inarissa on tarjolla etätyöskentelijälle?”
• o palvelujen ja tuotteiden kartoitus yrityksiltä, tuotekehittelyä tarvittaessa

• 3. Miten asetun Inariin, saavutettavuus

”Onko asettuminen Inariin sujuvaa ja vaivatonta? Mitä minun pitää tehdä päästäkseni Inariin?”
• o helpotetaan saapumista, keinot

• 4. Miten saan tietoa
• ”Mistä minä saan tietoa Inarin mahdollisuuksista etätyöskentelijälle?”
• o houkutteluviestintä, digitaalisuus ennen kaikkea



Hankeen toimenpiteet prosesseittain

• - 5-7/2021: Hankkeen aloittaminen (rekrytointi, 1. ohjausryhmän kokous, hankesuunnitelman 
toimenpiteiden tarkennus, hankehallinnointi, tiedottaminen)

• - 7-10/2021: Analysointivaihe (etätyökohteiden kapasiteetin kartoitus, kansainvälinen- ja kotimaan 
markkinoiden tilannekartoitus, kunnan palvelujen tämän hetkisen tilanteen kartoitus 
(monipaikkaisuuden näkökulmasta), viestinnän analysointi, kyselyn/haastattelun toteuttaminen, 
raportointi

• - 9-12/2021; Suunnittelu- ja toimenpidevaihevaihe (käsitteiden avaaminen (etätyö, monipaikkaisuus) 
etäluentoina, päätetään pilottiteema ja –kohderyhmä, tehdään pilotointisuunnitelma,  tuotekehitystä 
(nykyiset palvelut, uudet palvelut, uudistetut palvelut), yhteisen etätyön ja monipaikkaisuuden 
toimintamallin luominen työryhmätyönä, ks. asiakaslähtöinen teemoitus, sisältää myös kunnan 
palvelujen suunnittelun, raportointi)

• - 11/21-02/2022: Pilotointivaihe (teemoitus, testaajat, videot, artikkelit, viestintää, raportointi 
• - 3-4-/2022: Pohjois-Lappi monipaikkaisuuden huippukohde -toimintamalli valmis (analysointi ( 

parannetaan toimintamallia tarvittaessa, tehdään päätös jatkosta)
• - 4/2022; Hankkeen päättäminen (loppuseminaari, tiedottaminen, hankehallinnointi)



Kohderyhmät

Tarkennus: Pääkohderyhmänä on suuret 

kansainväliset yritykset ja etätyöpalvelujen tarjoajat 

tai toimijat (ns. etätyön DMC:t) Suomessa. 

Alkuperäinen: Matkailuyritykset, alueellinen 

matkailuorganisaatio, Inarin kunnan eri toimialat ja 

sekä alueelliset asuntojen tarjoajat. Välilliset 

kohderyhmät ovat etätyömahdollisuuksia etsivät 

ihmiset Suomessa. Hankkeessa varaudutaan myös 

tarjoamaan ulkomaalaisille etätyömahdollisuuksia, 
mikäli rajat aukeavat hankkeen aikana.



Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena valmistuu Pohjois-Lapille 

monipaikkaisuuden ja etätyön tekemisen 

toimintamalli ja strategia, joka on suunniteltu 

yhdessä eri sidosryhmien ja yritysten kanssa 

työpajatyönä. Hankkeen tulokset ovat vastuullista, 

koska toimenpiteitä on testattu hankkeen aikana ja 

mahdolliset virheet korjattu. Työ on yhteistoimin-

nallista yritysten, julkisen hallinnon ja poten-

tiaalisten kohderyhmien välillä. Pilotoidaan

hankkeen alussa päätetty toimenpide ja saadaan 

markkinoinnista palautetta ja päätetään 

jatkotoimenpiteistä.



Reunaehdot

Hankkeen kokonaisbudjetti on 46.500 €, 
josta Lapin liitolta 37.000€ (80 %) 
Maakunnan omaehtoisen kehittämisen 
rahoitustukea (AKKE-rahoitus) ja Inarin 
kunnalta 9.300 € (20 %) kuntarahoitusta. 

Hanke toteutetaan Inari-Saariselkä-
matkailualueella ajalla 17.5.2021 –
30.4.2022. 

Hankkeeseen palkataan määräaikainen 
hankekoordinaattori kuudeksi kuukaudeksi 
ja hanketyötä tehdään Inarin kunnan yritys-
ja kehittämispalveluissa myös oman työn 
ohella.



Hankkeen budjetti

• Kustannukset:
• Henkilöstökustannukset 22.720 euroa
• Ostopalvelut 18.352 euroa
• -kysely, workshopit, pilotointi, raportit , viestintä 18.352 euroa
• Matkakulut (ovat flatratessa) 0 euroa
• Kone- ja laitehankinnat 0 euroa
• Toimisto- ja vuokrakustannukset (flatratessa) 0 euroa
• Muut kustannukset 0 euroa
• Välilliset kustannukset (=flat rate 24 %) 5 448 euroa
• KUSTANNUKSET yhteensä 46. 500 euroa
• Rahoitus:
• Maakunnan omaehtoisen kehittämisen Akke-tuki 80 % 37.200 euroa
• Kunta ja yksityinen rahoitus 20 % 9.300 euroa
• RAHOITUS YHTEENSÄ 46.500 euroa



Etätyön tavoitteet

• - Vapaan majoituskapasiteetin hyödyntäminen 
• • Etätyötilojen kartoittaminen ja potentiaalisten yritysten kartoittaminen
• •Tuotteistaminen
• •Jakelukanavien kartoitus
• •Ympärivuotisen matkailun kehittäminen
• • Digitaalisuuden kehittäminen markkinoinnissa ja tuotannossa

• Lisäksi: 
• - Analysoidaan nykytilanne
• - Määritellään pääkohderyhmät, kartoitetaan palvelut ja kohteet, määritellään 

tavoiteimago. Osa toimintamallia.
• - Etsitään valtakunnallisia / kansainvälisiä etätyöpalveluja tarjoavia toimijoita.
• - Viestitään sovituille kohderyhmille
• - Toteutetaan pilotti



Monipaikkaisuuden tavoitteet

• - Inarin kuntapalvelujen tarjonnan lisääminen

• •Tulijalla mahdollisuus kokeilla Inarissa asumista, rakentamista tai kiinteistön hankkimista
• •Kunnan asukasmäärän kasvu
• •Työllisyyden paraneminen
• •Kunnan verotulojen lisääminen
• •Kunnan imagon kirkastuminen
• • Suunnitelmallisuuden lisääminen
• • Yhteistyön lisääminen yritysten ja kunnan välillä
• • Uudenlaisen toimintamallin aikaansaaminen

• - Parannetaan tietoliikenneyhteyksiä.
• - Tarve saada työntekijöitä sote-alalle ja matkailuelinkeinoon
• - Tarjotaan elinympäristölaatua ja erilaisuutta arktisessa ympäristössä.
• - Saavutettavuuden 
• - Kasvatetaan omaa ymmärrystä monipaikkaisuuteen, mietitään palvelujen toimivuutta ja sujuvuutta.
• - Muuttaja itse voi valita asuinpaikkansa, voi tehdä työtä muualla kuin kaupungeissa
• - Edistetään vieraskielisten asukkaiden palveluja (asettautuminen, kotoutuminen).



Monipaikkaisuuden pilotti eli testauskohde

• Pilotoidaan eli testataan hankkeen aikana tehdyn toimintamallin tuotteistaminen 
ja toimenpiteet kohderyhmittäin tai teemoittain. Hankesuunnitelman aikana 
työryhmässä yhdessä päätetään pilotointikohde ja sen tarkempi kohderyhmä. 
Hankesuunnittelun aikana teemoitusta mietittiin seuraavaksi kohderyhmien 
harrasteiden näkökulmasta. Teemoitus vahvistetaan hankkeen alussa 
ensimmäisessä workshopissa. 



Monipaikkaisuuden pilotti eli testauskohde

1. 1.    Teemoitetaan harrastuksen tms. mukaisesti
2. 2.    Etsitään ja valitaan teemoihin sopivat testihenkilöt. 
3. Testihenkilöt antavat palautetta kirjoittaen, videoiden tai muulla tavalla.
4. 3. Etätyön majoituskohteiden kartoitus
5. 4. Muiden etätyökohteiden (toimistojen, työntekopaikkojen) kartoitus
6. 5. Asuminen Pohjois-Lapissa, vetovoimatekijöiden määrittely 
7. 6. Kirjallinen tuotos, toimintamalli
8. 7.    Viestintää



Teemoitus voi olla esim. harrasteiden mukainen





YHTEYSTIEDOT

• Lisätietoa Inarin kunta / Marja Männistö, marja.mannisto@inari.fi

• Hankekoordinaattorin valinta kesken, työn aloitus n. 15.8.2021

• Ohjausryhmä: Inarin kunta/Jaana Seipiharju, Inarin yrittäjät ry/Ida Katajamaa, 
Ivalon yrittäjät ry/Susan Vuoriaro, Inari-Saariselkä Matkailu Oy/ Marja 
Kumpuniemi, Lapin liitto/Marika Ikäläinen. Esittelijä: Marja Männistö/Inarin kunta

mailto:marja.mannisto@inari.fi


Kiitos


