
Matkalla kasvuun -
yhteistyöhanke

1.9.2016 – 31.12.2018



Hanke on tarkoitettu

Maaseudulla toimiville majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalveluja 
tarjoaville yrityksille ja -toimijoille Kanta-Hämeessä pois lukien 
Hämeenlinnan ja Riihimäen ydinkeskustassa sijaitsevat yritykset 

Osallistumisen kriteerit: liikevaihto alle 2 miljoonaa euroa ja 
työllistää alle 10 henkilötyövuotta



Hankkeen tarve ja tausta

Keväällä 2016 toteutettiin Vanaja Koulutus Oy:n toimesta                 
tarvekysely Kanta-Hämeen maaseutumatkailuyrityksille

n. 40 vastausta, joista 29 oli kiinnostunut osallistumaan 
hankkeeseen



Hankkeen tarve ja tausta

Esiinnousseita tarpeita olivat mm.

• uusien asiakasryhmien hankinta

• markkinointi- ja myyntiosaamisen päivittäminen

• somen ja digitaalisen markkinointiosaamisen lisääminen

• tuotekehitys

• laatutietoisuuden lisääminen

• kansainvälisten asiakkaiden kulttuuritaustoihin tutustuminen

• paikkakuntatietouden lisääminen

• kestävän kehityksen edistäminen



Hankkeen haku- ja käynnistämisprosessi
• keväällä 3 neuvottelua hankesuunnitelmasta rahoittajan edustajien kanssa.

• yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa kevään aikana

• 30.5.2016 jätettiin hakemus 

• 29.6.2016 saatiin ”välipäätös” - > vaadittiin budjettimuutokset elokuun 
puoleenväliin mennessä

• 17.8.2016 hyväksyttiin budjettimuutokset -> vienti Hyrrään

• 19.8. – 29.8.2016 projektipäällikön ja suunnittelijan paikat auki julkisesti 
www.mol.fi, KKT nettisivut ja virallinen ilmoitustaulu sekä intra

• 2.9.2016 rahoittajalta lupa aloittaa hanketyö

• 20.9.2016 Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus, lupa palkata projektihenkilöt

• 4.10.2016 virallinen päätös rahoittajalta

http://www.mol.fi/


Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

1. VERKOSTOITUMINEN JA YHTEISTYÖ

2. SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

3. TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

4. MARKKINOINTIVALMIUKSIEN EDISTÄMINEN

5. KESTÄVÄ KEHITYS



1. Verkostoituminen ja yhteistyö

Edistää kohderyhmän toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista oman 
alan ja toimialat ylittävien yritysten, oppilaitosten ja muiden 
toimijoiden kanssa.

Mittarit

Uusien kumppanuuksien määrä 10 kpl

Uusia mentor-suhteita 5 kpl

Uusia kesätyöpaikkoja opiskelijoille 5 kpl



2. Sähköinen liiketoiminta

Kehittää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja sähköisiä 
liiketoimintamalleja hyödyntämällä ja digitalisoinnin avulla. 

Mittarit

Kaikilla lisääntyy heille uusien sähköisten työkalujen käyttö ja liiketoimintaa 
helpottavien menetelmien käyttöön otto ja osaaminen

-> kartoitettu lähtötilanne



3. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Edistää uusien, laadukkaiden luonto-, ruoka-, kulttuuri- ja 
hyvinvointimatkailupalveluiden ja –tuotteiden syntymistä Kanta-Hämeeseen ja 
löytää niille oikeat kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat ja jakelukanavat 
huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. 

Mittarit

• 40 uutta matkailutuotetta ja -palvelua, vähintään 1 kpl / yritys 

• Vähintään 12 kpl kv-kriteerit täyttävää tuotetta, jotka saadaan Visit Finlandin My Stay –
tuotetietokantaan

• 7 kpl toimijoiden välisiä yhteisiä tuotteita 

• 5 kpl lähiruokaan liittyviä tuotteita

• Vähintään 12 yrittäjää löytää uuden kv-tuotteiden ostajan/yhteistyökumppanin

• Kv-asiakkaiden määrä kasvaa 3 %



4. Markkinointivalmiuksien edistäminen

Edistää markkinoinnin valmiuksia ja sitä kautta uusien, kilpailukykyisten tuotteiden 
ja palveluiden lanseeraamista kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille 
markkinointiviestinnän keinoin. 

Mittarit

Uusien tuotteiden lanseeraaminen markkinoille

-> 20 yritystä saa uusia kotimaisia ostajia/yhteistyökumppaneita

Tuotetut materiaalit uusille asiakkaille

Asiakashankintatilaisuudet 



5. Kestävä kehitys

Luodaan maaseutumatkailuyrityksille kestävän matkailun kriteeristö 

ja/tai hyödynnetään jo aikaisemmin luotuja kriteeristöjä yritysten 

kehittämisessä. 

Mittarit

Verrataan muutokset alkukartoituksessa vastattuihin väitteisiin 



Hankkeen tiedottaminen
Infotilaisuudet lokakuussa 2016 Paikalla 

Forssa 3.10. Taidehalli Maakunta 17 yrityksestä 21 hlöä 

Hämeenlinna      11.10. Koulutuskuntayhtymä Tavastia         19 yrityksestä 23 hlöä 

Riihimäki             12.10. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy                 2 yrityksestä  2 hlöä 

Loppi 19.10. Lopen Erähuvilat                                   12 yrityksestä 15 hlöä

Sähköpostit n. 250 kpl

Yhteydenotot puhelimitse   40 yritystä

Lehdistötilaisuus 13.12.2016

Hämeen Sanomat ja Kaupunkiuutiset, Keski-Häme pyysi materiaalit etukäteen

Jutut: Keski-Häme ja Hämeen Sanomat



Hankkeessa mukana

Forssan seutu 4 yritystä

Hämeenlinnan seutu 24 yritystä

Riihimäen seutu/Loppi 5 yritystä

Yhteensä 33 yritystä ja toimijaa

Miksi ei mukana, 40 kpl yhteydenottoja

•10 kpl aika ei riitä, 8 kpl ei vastausta, 7 kpl ei halua/jaksa, 4 kpl toinen 
hanke, 2 kpl ei keksi hyötyä, 1 kpl liian kallis ja 8 kpl yksittäisiä muita syitä



Toimenpiteet 
Alkukartoitus/loppukartoitus

Tasokkaat valmennukset ja työpajat
• Yhteistyö Visit Finlandin kanssa; tuoteteemat, matkanjärjestäjä- ja 

mediavierailut, valmennukset
• Laatutonni-valmennus, Haaga-Perho -yhteistyö

Tutustumiskäynnit hankkeessa mukana oleviin yrityksiin, 4-5 päivää

Opintomatkat 
• 2 (3)ulkomaan matkaa ja 2 kotimaan matkaa

Asiakashankintamatkat; messut, workshopit, vierailut

Tuotemanuaali uusista tuotteista ja kartta 

Kestävän kehityksen kriteerit



Toteutuneita toimenpiteitä
• Alkukartoitukset

• Nettisivujen kartoitus

• Tiedottaminen

• Yrityskohtaiset soitot

• Infotilaisuudet

• Digitaalinen markkinointi ja sähköinen liiketoiminta, 

kilpailutus, aikataulutus ja käynnistäminen

• Verkostoitumismatka Viroon 9.-10.1.2017 valmistelu ja kilpailutukset

• Valtakunnallisen Maaseutumatkailuseminaarin järjestettävän opintomatkan 
suunnittelu 

• Oppilaitos- ja yritysyhteistyön selvityksen käynnistäminen



Toteutuneita toimenpiteitä

Yhteydenpitoa muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa

• VisitFinland; Terhi Hook ja Liisa Renfors

• Rural Finland, Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke, Raija Ruusunen

• HAMK, DigiCoach –hanke, Kirsi Meriläinen

• Länsi Uudenmaan Matkailu Oy – Lumo, Caito –hanke, Jukka Punamäki

• Lasten Liikunnan Tuki ry, Luonnollisesti ulkona –hanke, Anu Saarinen, 
tutustumismatka Kulttuurikeskus Sofiaan

• Suomen Yrittäjäopisto, Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan 

Ammatinharjoittajille –hanke, Johanna Kokkomäki ja Ulla Haukijärvi

• GoHäme –tilaisuudet, Hämeen liitto, Minna Takala



Hankerahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 € 

Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000 €

Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020

Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Hämeen ammattikorkeakoulu,

10 %, 45 000 €

Yksityinen rahoitusosuus, 20 %, 90 000 €



Yksityinen rahoitusosuus

Osallistumismaksu 1200 €/yritys (alv 0 %), joka laskutetaan kolmessa osassa

Opintomatkat 50 % matkakuluista 1hlö, muut 100 %

Asiakashankintamatkat

Laatutonni 50 %

Mahdolliset sponsorit

Loppuseminaari 

Toimenpiteet käynnistyvät verkostoitumismatkalla Viroon 



Päätoteuttaja
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

• Ammattiopisto Tavastia

• Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto

• Lukioliikelaitos Tavastia

• Vanaja Koulutus Oy 

• Vanajaveden Opisto

Konsernin vakituista henkilökuntaa on 460 ja tuntiopettajia n. 250. 
Liikevaihto on 42 milj. €



Osatoteuttaja
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Neljä tutkimusyksikköä:

• Ammatillinen osaaminen

• Biotalous

• Ohutlevykeskus

• Älykkäät palvelut

Työelämälähtöisiä, opetusta tukevia

Viisi yksikköä:

• Ammatillinen opettajakorkeakoulu

• Biotalous

• Hyvinvointiosaaminen

• Teknologiaosaaminen

• Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen

Hankkeessa mukana teknologiaosaamisen ja biotalouden yksiköt. Yhtiössä on n. 700 
työntekijää ja sen liikevaihto on n. 60 milj. € 



Hankehenkilöstö
- ammattilaiset apunasi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektipäällikkö Leena Puumalainen

Suunnittelija Anne Ojanen

Asiantuntija, opettaja Maritta Sandler

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola

Lehtori Sanna Hakkarainen

Lehtori Ulla-Maija Knuutti


