
Pikkuduunin palvelut
yrittäjille: 

Apukäsiä arkeen!



Mikä Pikkuduunia? 

Minkälaisia palveluita ja tukea
Pikkuduunia-hanke tarjoaa yrittäjille?

Millaisia tehtäviä pikkuduunari voi
tehdä? 

Miten saan oman pikkuduunarin
yritykseeni arjen avuksi? 

Sisältö



Mikä Pikkuduunia?

Pikkuduunia on

Limingan kunnan

toteuttama

kaksivuotinen

(2020-2022) ESR-

hanke.

 Pikkuduunia-hanke

auttaa liminkalaisia

pikkuduunin

tekijöitä ja tarjoajia

löytämään toisensa!

 

Teemme työtä

työnhakijoiden,

yritysten,

yhdistysten ja

kotitalouksien

kanssa

Tuomme esille työn

tekemisen monia

muotoja.

 

Luomme

uudenlaisia

työllistämisen ja

työnteon malleja.



Palkkaisinko pikkuduunarin?

Onko sinulla tekemätöntä työtä? 
Kaipaatko joskus apukäsiä arkeen?

Pikkuduunia-hanke auttaa löytämään sopivat
apukädet silloin kun niitä tarvitaan!



Pikkuduuneja on laidasta
laitaan: yksittäisiä tehtäviä,
satunnaisia tai kausiluontoisia
töitä, silpputyötä, "pitäis tehdä
joskus jos ehtis" -hommia,
ikuisuusprojekteja... 

 ...rutiininomaista työtä, joka ei  
vaadi erityisosaamista tai
sellaista työtä, johon itsellä ei
osaaminen riitä, avustavia
tehtäviä jne. jne.



Toimistotyöt

Myymälän/toimiston
maalaustyöt,
pikkurempat ja
huoltotehtävät

Siivoustyöt

Ulkoalueiden hoitoa ja
rakennushommia

Kierrätyshommia

Yms. yms.

Millaisia
pikkuduuneja
tarjoaisin?

Ikkunoiden tai
autonpesua

Varaston
järjestäminen

Digiapulainen

(Etä)juhliin
esiintymään

Valokuvaus

Avuksi
juokseviin

asioihin

Inventaariot

Kesäsomettaja



Pikkuduunia palvelut yrityksille 

Autamme kartoittamaan pikkuduuneja

Etsimme pikkuduuneille tekijöitä

Tuemme rekrytoinnissa (mm. pikkuduuni-
ilmoitukset, hakemusten läpikäyminen,
palkkatukihakemukset, opastus Palkka.fi /
laskutuspalvelun käyttöön)
Yksilöllinen tuki tarpeen mukaan!

Pikkuduunia Limingassa -ryhmä Facebookissa

https://www.facebook.com/groups/2393476820796584/


Sinulle helpompi arki!

Yrittäjän aikaa vapautuu omaan liiketoimintaan ja sen

kehittämiseen, saat keskittyä siihen minkä osaat parhaiten

Työ- ja sälälista tyhjenee, ikuisuusprojektit tulevat hoidetuksi

Ei tarvitse sitoutua, voit kokeilla ensin pienesti

Palkkaaminen on vaivatonta ja saat tarvitsemasi tuen

Saat auttaa paikallista nuorta tai työnhakijaa pääsemään kiinni

työelämään ja toteuttamaan omia unelmiaan

Vahvistat positiivista brändiäsi 

Opit itsekin uutta, saat tuoreita näkökulmia ja vaikka 

Saat tarvitsemaasi tukea hankkeelta ja kunnan työllisyyspalveluista

       ja mistä nautit eniten

       uusia seuraajia somekanavillesi

Hyödyt yrittäjälle



Matti on yksinyrittäjä, jolla on kädet täynnä työtä. 

 Matti on tottunut hoitamaan asiat itse ja kynnys

aputyövoiman palkkaamiseen on korkea.

Rekrytointiin ja työllistämiseen liittyvät asiat tuntuvat

vierailta ja vaivalloisiltakin. 

Matti löytää Pikkuduunin avustuksella kevytyrittäjän

tekemään pikkukeikkaa ja maksaa työstä laskulla.

Työnantajamaksuista ei tarvitse huolehtia ja Matti saa

apua joustavasti tarpeen mukaan.  Näin hänellä jää

enemmän aikaa myös oman yrityksen kehittämiseen

ja markkinointiin.

Pikkuduunit ulkoistamalla työlista
lyhenee ja aikaa vapautuu

“Kun yksin touhuilee kaikkea

niin miettii, että voi oispa joku

nyt tässä tekemässä näitä ja

näitä rutiinihommia.”



Pikkuduunari mahdollistaa helpomman
arjen ja voit keskittyä olennaiseen
Saaran yrityksessä "kaikki tekevät kaikkea", mutta

toimistotyöt ja muut sekalaiset hommat vievät paljon

aikaa. Saaralla ei kuitenkaan ole aikaa ja intoa lähteä

selvittelemään miten, mistä ja millaista apua on

saatavilla. Häntä huolettavat myös

palkkauskustannukset - kokoaikaiselle työntekijälle ei

ole tarvetta.

Pikkuduunin kautta Saaran yritykseen järjestyy osa-

aikainen arjen apuri palkkatuella. Omien työntekijöiden

aikaa vapautuu laskutettavaan työhön. Pikkuduunari

osoittautuu varsinaiseksi multitalentiksi!

“Silpputyö on suoraan jostain 

 muusta pois.”



Pikkuduunareissa on niin ensiaskeleitaan työelämässä ottavia nuoria,

perhevapailta työelämään palaavia, yrittäjyyttä kevyesti aloittelevia,

osatyökykyisiä ja muita osaavia tekijöitä, joille kokoaikainen työ ei ole omaan

elämäntilanteeseen sopivin vaihtoehto tai jotka voivat muusta syystä olla

työmarkkinoilla heikommassa asemassa. 

Pikkuduunia tarjoamalla mahdollistat
arvokkaita työelämäkokemuksia

Jokainen haluaa omalta osaltaan olla hyödyksi ja tavoitella omia

unelmia. Jokainen tarvitsee mahdollisuuden. Osa voi tarvita

työtehtävien räätälöintä tai vahvempaa tukea alkuun päästäkseen.

Tässäkin Pikkuduunia ja kunnan palvelut ovat käytettävissäsi. Voit

kokeilla työllistämistä matalalla kynnyksellä tarjoamalla

pikkuduunia tai vaikka työkokeilupaikan. Motivoituneesta

työntekijästä et ehkä haluakaan enää luopua!



Ei ole aikaa rekrytoida 

Työntekijän palkkaaminen on kallista

En tarvitse apua / minulla ei ole sopivia pikkuduuneja tarjolla 

Entä jos tekijä ei olekaan meille sopiva? 

       — Voit löytää meiltä valmiin tekijän tai autamme ilmoituksen 

           laatimessa ja valitsemme sopivimmat pikkuduunarit haastatteluun.

       — Mieti minkä arvoista oma aikasi on, voit saada pikkuduunarin 

          keikalle ehkä vain muutamalla kympillä. Voit myös saada tukea 

          palkkauskustannuksiin (palkkatuki).

       — Lähes jokaiselta löytyy tekemätöntä työtä jonka voi tehdä myös joku    

          muu, autamme kartoittamaan ulkoistettavia pikkuduuneja.

       — Tarjoa ensin yhtä keikkaa, tutustu pikkuduunariin viikon ajan tai 

          sopiva tekijä voi löytyä työkokeilun kautta.

Mietitkö näitä? 



Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen mietityttää 

En ole valmis toimimaan työnantajana

En ole aiemmin toiminut työnantajana, osaanko huomioida 

Jokin muu asia askarruttaa? 

       — Voit kokeilla ensialkuun pienesti ja kun palkkaaminen on 

          ajankohtaista, sinulla on talon tavat tunteva tekijä tiedossa.

       — Osa pikkuduunareista laskuttaa keikoista kevytyrittäjänä –     

          maksat helposti laskulla!

       kaiken tarvittavan 
       — Me autamme ihan kaikessa, ei ole tyhmiä kysymyksiä ja jos emme 

          itse tiedä otamme selvää puolestasi.

       — Kerro meille, mietitään yhdessä ratkaisut!

Mietitkö näitä? 



Kaisa Uusimäki, projektipäällikkö
kaisa.uusimaki@liminka.fi, p. 040 193 9166

Johanna Aromaa, projektityöntekijä
johanna.aromaa@liminka.fi, p. 040 620 9964

Olemme sinua
varten!

Pikkuduunia -hanke Pikkuduunia

www.liminka.fi/pikkuduunia


