
“Muutos on jatkuvaa
– vahvista yrityksesi muutoskykyä

vastaisen varalle
yritysryhmävalmennuksessa!”

Feeniks – uudistu kestävästi –valmennusohjelma
on osa LAB-ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteista projektia
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• Tavoitteenamme on muutosjoustava liiketoiminta eli toimintasi 
mahdollisen lamaantumisen jälkihoidon ja uudelleen elvyttämisen tai 
kehittämisen tukeminen:

• yrityksesi selviytymis- ja uudistumiskyvyn eli resilienssin vahvistaminen
• liiketoimintasi uudistaminen ympäristön kannalta kestävämmällä tavalla ja 

digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

• Saat uusia ajatuksia ja tutustut muihin yrittäjiin sekä toimintatapoihin, 
joita pääset kokeilemaan myös käytännössä.

Vahvista iskunkestävyyttäsi!



• Yrityksille, jotka kaipaavat tukea yritystoimintansa ylläpitämiseen tai kehittämiseen 
muutostilanteissa.

• Yrityksille, jotka haluavat verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja hyödyntää ajantasaista 
tutkimustietoa arjessaan.

• Yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kestävän kehityksen ja digitaalisten ratkaisujen 
hyödyntämisestä.

• Etsimme mukaan erityisesti Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan pk-yrityksiä; pääsääntöisesti 
pieniä ja mikroyrityksiä erityisesti matkailu-, ravitsemus- ja kulttuuritoimialoilta.

• Osallistuminen on yrityksille ilmaista (arvo 1 500 - 2 000 €/ osallistuja, valmennusohjelma kerryttää de minimis –

tukea)

Feeniks – uudistu kestävästi –
valmennusohjelma on suunnattu:



• Selviytymis- ja uudistumiskyky eli resilienssi

• Kestävä kehitys eli ympäristöystävälliset toimintamallit ja arjen ratkaisut

• Digitaaliset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa

• Toteutamme kustakin teemasta:
• Tietoiskuja, joissa asiantuntijamme kertovat lisää aiheesta
• Ryhmäkeskustelun, jossa pääset jakamaan mietteitäsi muiden yrittäjien kanssa
• Käytännön kokeilun, jossa pääsette yhdessä kokeilemaan uusia toimintamalleja ja välineitä

• Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden yrityskohtaiseen konsultaatioon valitsemastasi
pääteemasta (1-2 krt/yritys, projektin määrittelemät konsultit)

Teemat ja toteutus
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• Kaksi samansisältöistä yritysryhmävalmennusta (n. 15 yritystä/ryhmä), joista voit valita
itsellesi sopivan:

• Ryhmä I: 11/2020 – 4/2021
• Ryhmä II: 1/2021 – 5/2021



• Osallistujayritykset sitoutuvat osallistumaan valmennusohjelman teemakohtaisiin
tapahtumiin, joita järjestetään n. 2-3 krt./kk (yht. n. 20h/osallistuja koko
valmennuksen aika)

• Lisäksi mahdolliset yrityskohtaiset konsultaatiot

• Tapahtumat toteutetaan pääsääntöisesti verkkototeutuksina

• Projektin aluksi ja lopuksi järjestetään lisäksi erilliset, mahdollisuuksien mukaan
paikanpäällä pidettävät, tilaisuudet

Ajankäyttö



• Sari Niemi Muutoskyky (resilienssi) ja käytännön kokeilut (simulaatiot)

• Mari Sarvaala Kestävä kehitys

• Aki Vainio Digitaalisuus

• Annukka Heinonen Projektipäällikkö

• Antti Tykkyläinen Projektisuunnittelija

Asiantuntijat



LAB-ammattikorkeakoulu / Feeniks – uudistu kestävästi –projekti:

www.lab.fi/feeniks

annukka.heinonen@lab.fi

P. +358 44 708 5150

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
12.10. mennessä

mailto:annukka.heinonen@lab.fi
mailto:annukka.heinonen@lab.fi


• De minimis-tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on 
maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden edellisen verovuoden 
ajanjaksolla. 

• Näin pienten tukien ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen 
kauppaan, minkä takia ”de minimiksenä” myönnettävät tuet on vapautettu komissiolle 
tehtävän ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiristä.

• Hakija on velvollinen ilmoittamaan aiemmin saamansa de minimis-tuet, kun se hakee uutta 
tukea, joka myönnetään de minimis-asetuksen nojalla.

• Kysy lisää kirjanpitäjältäsi

Liite 1. De minimis–tuesta*

*Lähde: Hämeen Ely / 
https://www.rakennerahastot.fi/documents/13596/598239/Starttikoulutus+ESR+D
e+minimis/b35be750-7b66-4935-a949-78cbe06a8334?version=1.0

https://www.rakennerahastot.fi/documents/13596/598239/Starttikoulutus+ESR+De+minimis/b35be750-7b66-4935-a949-78cbe06a8334?version=1.0
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