
Työllistävä maaseutu -hanke 
on ProAgria Etelä-Savon hallinnoima, Etelä-Savon alueella, maaseutuyrityksissä toteutettava työllistämistä ja 
hyvinvointia edistävä hanke. Hanke toteutetaan konsultoinnin, valmennusten, koulutusten ja työpajojen avulla. 
Tervetuloa mukaan! 

 

Tilakohtaiset kartoitukset ja laskelmat (veloituksetta) 

Osaamis- ja työllistämistarvekartoitukset sekä kannattavuuslaskelmat 

 

Työntekijöiden etsintä (veloituksetta) 

Osaamiskartoitukset ja työhaastattelut sekä työnhakijaehdokkaiden esittely työnantajalle 

 

Kaikille avoimet koulutuspäivät ja työpajat 2016 - 2017 (veloituksetta) 

 

Osaajat esiin!  -kiertue (14 paikkakuntaa) 

syyskuu 2016 – maaliskuu 2017 

Alueellinen työpaja, jossa paikallinen osaaminen ja osaamistarpeet nostetaan yhdessä pohtien ja keskustellen esiin. 
Tavoitteena tekemättömän työn ja työntekijän kohtaaminen sekä täten maaseudun pysyminen virkeänä ja 
työllistävänä. Työpajojen kohderyhmänä ovat maaseudun työllistäjät, yrittäjät ja työnhakijat.  

 

Kevytyrittäjyys ja osuuskuntatoiminta - vaihtoehtoinen tapa tehdä töitä 

17.11.2016 Mikkeli / 15.03.2017 Pieksämäki / 16.03.2017 Savonlinna 

Työelämä on pirstaloitunut, ja työtulot kootaan yhä yleistyvämmin useasta eri lähteestä, useaa eri työnantajaa ja 
toimeksiantajaa hyödyntäen. Kevytyrittäjä työskentelee yrittäjämäisesti, mutta verokortillaan laskutusosuuskunnan 
kautta. Laskutusosuuskunta hoitaa kevytyrittäjän puolesta paperityöt, laskutuksen ja lakisääteiset maksut. 
Koulutuspäivä soveltuu hyvin sivutoimista tai osa-aikaista tekeville, keikkatyöläisille, freelancereille sekä omaa 
yritystoimintaa pohtiville ja suunnitteleville. Kevytyrittäjyys on myös mainio tapa testata oman liikeidean 
toimivuutta!   

 

Hyvinvoiva maaseutuyrittäjä 

31.01.2017 Mikkeli / 21.02.2017 Pieksämäki / 07.03.2017 Savonlinna 

Hyvinvointia lisäävä toiminnallinen seminaaripäivä maaseutuyrittäjille. Paikalla asiantuntijoita jakamassa tietoa ja 
vinkkejä hyvinvointiin / työhyvinvointiin liittyen sekä tukemassa hyvinvointisuunnitelman teossa. 

 

Lisää tapahtumia tulossa vuodelle 2017.  

Hanketapahtumista tiedotamme esimerkiksi Työllistävä maaseutu -hankesivulla 
www.proagria.fi/tyollistavamaaseutu sekä facebook -ryhmässä, facebook.com/groups/tyollistavamaaseutu 

 

 

http://www.proagria.fi/tyollistavamaaseutu
http://facebook.com/groups/tyollistavamaaseutu


Johtamistaito -valmennuskokonaisuus 

 

TEEMA 1 – ITSENSÄ JOHTAMISEN TAIDOT (lähipäivät 25.11. ja 16.12.2016)   

Ryhmävalmennus, jossa paneudutaan itsensä johtamisen taitoihin, kuten esimerkiksi vahvuuksien, voimavarojen ja 
potentiaalin tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, mielekkääseen ajan käyttöön ja työn tuunaamiseen sekä 
stressinhallintaan ja hyvinvointia lisääviin teemoihin. Valmennuksessa tunnistetaan sisäiset motivaatiotekijät sekä 
tehdään toimintasuunnitelma omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Taitava itsensä johtaja osaa johtaa ja motivoida 
myös muita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutus lähipäivien lisäksi osin verkossa.   

TEEMA 2 – MUUTOSVALMENNUS (lähipäivät 27.01. ja 17.02.2017)  

Ryhmävalmennus, jossa paneudutaan syvällisesti muutosprosessiin, muutosvalmiuksiin sekä muutoksen johtamiseen 
ja läpiviemiseen. Muutosvalmennuksessa paneudutaan muutossuunnitelman käytännön toimenpiteisiin, toiminnan 
kehityskohteisiin sekä muutokseen osallistamiseen ja sitoutumiseen. Muutosvalmennuksen tavoitteena on sujuva 
muutos – oli päämäärä sitten mikä hyvänsä. Muutosvalmennus soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisissa 
muutostilanteissa oleville henkilöille, maatiloille ja yrityksille, kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksiin, 
tuotantosuunnan muutoksiin ja toiminnan kehittämiseen. Toteutus lähipäivien lisäksi osin verkossa.   

TEEMA 3 – ESIMIESVALMENNUS (lähipäivät 10.03. ja 31.03.2017) 

Ryhmävalmennus, jossa paneudutaan esimiehen ja työnantajan rooliin, vastuisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä 
arkijohtamiseen liittyviin teemoihin, kuten esimerkiksi perehdytykseen, sujuvaan vuorovaikutukseen, 
palaverikäytäntöihin ja kehityskeskusteluihin. Esimiesvalmennuksessa saadaan työkaluja johtamistaitojen 
kehittämiseen, kuten esimerkiksi osaamisen johtamiseen, rekrytoinnissa onnistumiseen sekä motivointiin ja 
tuotteliaan työilmapiirin luomiseen.  Toteutus lähipäivien lisäksi osin verkossa.   

  

Voit valita tarpeisiisi sopivimman teeman tai kerralla edullisesti kaikki kolme teemaa. 

 

Konsultointipalvelut 

Hankkeessa tehdään yrityskohtaista konsultointia toiminnan kannattavuuteen, työllistämiseen, 
henkilöstöjohtamiseen, työhyvinvointiin sekä muuhun yritystoiminnan ja henkilöstön kehittämiseen liittyen. 
Henkilöstöasiantuntija voi olla apuasi myös työyhteisövalmentajana työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä erilaisissa 
ristiriitatilanteissa työyhteisösovittelijan roolissa.   

 

 

Lisätietoja:  Niina Koponen, henkilöstöasiantuntija, p. 043 826 7883, niina.koponen@proagria.fi  

Päivi Purhonen, hankevastaava, p. 040 161 8290, paivi.purhonen@proagria.fi 

 

Työllistävä maaseutu -hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo 

Yhteistyössä mukana: Etelä-Savon TE-toimisto, kuntien työllistämisyksiköt ja MTK Etelä-Savo 

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja kunnat 

Hankkeen kesto: 1.1.2016-31.12.2017. 

 

     


