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1 Toteuttajan nimi 
Yritysryhmärahoituksen hakijana, hallinnoijana ja toteuttaja toimi Hämeen ammattikorkeakoulun 

(HAMK) HAMK Bio -tutkimusyksikkö. 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Kilpailukykyä laadulla -yritysryhmähanke, hankenumero 101746 

3. Yhteenveto hankkeesta 
Pienten yritysten tärkein kilpailuvaltti on laatu. Laatu koetaan usein hyvinä tuotteina, palveluina tai 
toiminnan laatuna. Tulevaisuuden asiakkaat ovat yhä tiedostavampia ja vaativat enemmän tietoa 
yrityksestä ja niiden tuotteista. Kuluttajat kiinnittävät myös ympäristönäkökohtiin yhä enemmän 
huomiota, esim. välttämällä muovituotteiden käyttöä. Yritykset joutuvat miettimään tarkasti 
tuotteitaan ja toimintaprosessiaan, jotta ne voivat vastata kannattavasti asiakkaiden muuttuviin 
tarpeisiin. 
 
Tehokkaan ja toimivan toimintaprosessin lisäksi tuotteiden tulee olla laadukkaita ja kiinnostavia. 
Tuotekehityksen tulee olla osa yrityksen strategiaa ja suunnitelmallista toimintaa. 
Tuotekehitysprosessissa asiantuntijayhteistyö ja verkostot korostuvat. Kilpailukykyä laadulla – 
elintarvikealan yritysryhmän kehittämishanke auttoi yrityksiä suunnittelemaan, parantamaan ja 
kehittämään tuotteita ja prosesseja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.  
 
Tuotekehitysprosessit vaihtelivat yrityksittäin. Yritykset lisäsivät osaamistaan ja oman toiminnan 
tuntemusta, kehittivät uusia tuotteita ja pakkauksia, paransivat liiketoimintaprosessejaan sekä saivat 
uusia kontakteja ja verkostoja toiminnan jatkokehittämiseen. 
 
Toimenpiteet sisälsivät tuote-, reseptiikka-, prosessi- ja pakkaussuunnittelua, toimintatapaselvitystä 
sekä elintarvikelainsäädäntöön ja kuluttajatutkimuksiin liittyvää osaamisen lisäämistä. Yritykset 
selvittivät elintarviketurvallisuusjärjestelmien sopivuutta toimintaansa, rakensivat erilaisia 
laatutyökaluja kuten työohjeita ja dokumentointia työprosessien hallintaa varten. Yksi yritys rakensi 
elintarviketurvallisuusjärjestelmän jo sertifiointivaiheeseen saakka. Kehittämistoimenpiteet koskivat 
myös uusien tuotteiden ja tuotevalikoiman kehittämistä, pakkausmateriaalien ja sopivien 
pakkaustapojen selvitystä, sopimusvalmistuksen mahdollisuuksien selvittämistä ja oman toiminnan 
järkeistämistä. 
 
Yritykset saavuttivat hyvin omat tavoitteensa. Hankkeen tuella oli suuri merkitys yritysryhmän 
toiminnan kehittymisessä ja se antoi paljon uusia kontakteja ja ideoita, jotka edesauttavat 
kehittämistyön jatkamista hankkeen jälkeenkin. 
 

4. Raportti 

4.1 Hankeen tavoitteet 

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
Hanke edisti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisesti yritysten 

kilpailukykyä ja toimintaympäristöä sekä edisti yritysten yhteistyötä. Hanke toteutti Vihreän kasvun 

Häme ohjelmaa ja sen ruokaketjustrategiaa, erityisesti sen tavoitetta ruokaketjun yhteistyön ja 

liiketoimintaosaamisen paraneminen, elintarviketurvallisuuden ja laadun kehittäminen.  
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Hanke toteutti Kasvua Hämeessä teemaohjelman tavoitteita; kannattavan ja asiakaslähtöisen 

yritystoiminnan tukeminen, yhteistyön tiivistäminen sekä uusien tuotteiden ja toimintatapojen 

kehittämiseen kannustaminen. 

b. hankkeen tavoitteet 
Yritysryhmähankkeen tavoitteena oli tuotteiden jalostusasteen ja pakkausten lisäarvon nostaminen 

sekä prosessien toiminnan suunnittelu sekä laadun kehittäminen liiketoiminnallisesti järkeväksi. 

4.2 Toteutus 

a. toimenpiteet 
Toimenpiteet sisälsivät yhteisiä koulutuspäiviä sekä yrityskohtaisia asiantuntijapalveluita. Ennen 

yhteisiä työpajoja yritykset tarkensivat nykytilannettaan ja kehittämistarpeitaan. 

Kehittämistoimenpiteitä tarkennettiin koko hankkeen ajan. Hankkeen alussa järjestettiin 

yritysryhmähankkeen aloitustyöpaja 8.10.2019 Hämeenlinnassa, jossa tutustuttiin toisiinsa, käytiin 

läpi kehittämisajatuksia ja hankkeen toimintaa sekä saatiin asiantuntijaluento 

tuotekehitysprosessista kokonaisuutena sekä tietoa erilaisista laatujärjestelmistä. Toinen 

tapaaminen järjestettiin ryhmän yrityksen luona 15.1.2020 Sysmän Luomuherkuilla. Aiheena oli 

tuotekehitys ja pakkaus vähittäiskaupan näkökulmasta sekä sopimusvalmistus. 

Hankkeen toimintasuunnitelmassa oli yksi tutustumiskäynti alan messuille. Messuiksi valittiin 
PacTec, FoodTec ja PlastExpo Nordic sekä samaan aikaan järjestetty Gastro 11.–13.3.2020, 
Messukeskuksessa Helsingissä. Hankkeen projektipäällikkö ja yksi yrittäjistä ehtivät käydä messuilla 
ensimmäisenä näyttelypäivänä, mutta COVID-19 pandemian alkamisen vuoksi (11.3.2020), messut 
suljettiin seuraavan päivän aikana. Pandemia muutti toiminnan luonteen etäyhteyksin pidettäväksi 
ja toinen suunniteltu yritysvierailu jäi pois.  
 

18.3.2020 järjestettiin messuteemaan eli pakkauksiin liittyvä 3. tapaaminen verkossa, aiheena 

pakkaaminen prosessina. Yritysten oli myös mahdollisuus hyödyntää ko. pakkausasiantuntijaa 

yhdellä henkilökohtaisella konsultointitapaamisella. 

Yritysryhmän tuotteet olivat mukana HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden 
Laadunhallinta moduulin Tuotelaatu-osiossa. Opiskelijat opiskelivat tuotteen elintarvikehygieeniseen 
laatuun liittyviä asioita yritysryhmän esimerkkituotteiden kautta. Samalla yritykset saivat heiltä 
raportin ja sen esittelyn 16.4.2020 etäyhteydellä. Syyskuussa 2020 opiskelijat tekivät vielä pieniä 
mikrobiologisia määrityksiä ko. tuotteille.  
 
29.4.2020 järjestettiin etätapaaminen aiheena elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämiin 
liittyvä markkinointiviestintä, jotta trendikkäiden terveellisten tuotteiden suunnittelussa osataan 
huomioida tähän liittyvä lainsäädäntö.  
 

29.10.2020 pidettiin etänä palaute- ja arviointitilaisuus, jossa yritykset kertoivat toisilleen omista 

kehittämiskokemuksistaan ja -tavoitteistaan sekä niissä onnistumisista. Samalla kuultiin 

asiantuntijaluento kuluttajatutkimuksista tuotekehityksen eri vaiheissa. 

Yrityksille luotiin oma WhatsApp-ryhmä yhteiseen viestintään, sekä yhteisille dokumenteille 
GoogleDrive-kansio. Hankkeesta luotiin nettisivu HAMKin sivustolle; 
www.hamk.fi/kilpailukykyalaadulla.  
 

b. aikataulu 
Hankkeen toteutusaika oli 12.8.2019–31.12.2020.  
 

file://///HAMKFS1/staff_homes/homes/SLento/aYritysryhmahanke%20Kilpailukykyä%20laadulla/Kilpailukykya%20laadulla%202019-2020/Raportointi/Loppuraportointi/www.hamk.fi/kilpailukykyalaadulla
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c. resurssit 
Projektipäällikkö, projektikirjanpitäjä ja muut tarvittavat HAMKin asiantuntijat työskentelivät 
hankkeessa yhteensä n. 20 prosentin työaikapanoksella. Projektipäällikön roolina oli käynnistää 
yritysryhmälle suunnitellut toimenpiteet ja varmistaa, että kaikki etenevät sovitussa aikataulussa ja 
asiantuntijat saavat tarvittavat taustatiedot palvelunsa tuottamiseen. Projektipäällikkö kilpailutti 
tarvittavat palveluntuottajat sekä teki kilpailutuksista yhteenvedot yritysten käsiteltäväksi. Hän 
vastasi myös projektin hallinnosta, sidosryhmäyhteistyöstä, alan seurannasta ja sen viestimisestä 
yrityksille.  
 

d. toteutuksen organisaatio 
Yritysryhmärahoituksen hakijana ja hallinnoijana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). HAMK 
on laaja-alainen koulutusta antava ja tutkimusta tekevä ammattikorkeakoulu, joka toimii seitsemällä 
eri kampuksella Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pirkanmaalla. HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, jotka 
tekevät soveltavaa tutkimusta, tukevat opetusta ja edistävät aluevaikuttavuutta painoalueidensa 
mukaisesti. Yritysryhmähankkeen toteutus oli osa HAMK Bio -tutkimusyksikön toteutusta, jonka 
kiinnostuksen kohteena on kestävä elintarvikeketju. HAMKin T&K-toiminnassa on mukana noin 280 
henkilöä ja sen volyymi on noin 108 henkilötyövuotta. 
 

e. kustannukset ja rahoitus 
Kokonaiskustannukset olivat 45 667 euroa (sisältäen arvonlisäveron). Kustannukset koostuivat 
palkoista, yhteisistä ja yrityskohtaisista ostopalveluista sekä yleiskustannuksista. Hankkeen yksityisen 
rahoituksen osuus 25 % (11 417 e) kerättiin hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä. Julkisen tuen osuus 
oli 34 250 e (75%). 
 

f. raportointi ja seuranta 
Hankkeen maksatusraportointi tehtiin kolmessa erässä; 12.8. - 31.12.2019, 1.1. - 30.6.2020 sekä 
loppumaksatuksena helmikuussa 2021. Seurantaindikaattorit raportoitiin ohjeistuksen mukaan aina 
tammikuussa. 
 
Yritysryhmän yritysten odotuksia ja yrityskohtaisia tavoitteita kerättiin hankevalmisteluvaiheessa ja 
niitä tarkennettiin koko hankkeen ajan yhdessä yritysten kanssa. Toimenpiteiden toteutumista 
seurattiin koko toteutuksen ajan. Yrittäjien palautetta kerättiin yhteisissä työpajoissa ja 
keskusteluissa.  
 

g. toteutusoletukset ja riskit 
Riskien hallinta, niiden tunnistaminen, analysointi ja seuranta kuuluivat projektihenkilöstön 
tehtäviin. Tarvittavat päätökset toimenpiteistä riskien välttämiseksi tai niiden vaikutusten 
pienentämiseksi tehtiin projektipäällikön ja yritysten kesken.  
 
Toteutukseen vaikuttivat odotettua enemmän erikoisosaamista tarvittavien asiantuntijoiden 
löytäminen, tarjouspyyntöprosessit ja erilaiset sopimusasiat. Yritysten kehittämistyön ajankäytölliset 
haasteet olivat tiedossa ja niistä selvittiin hyvin. Yrityskohtaisiin pieniin suunnitelmamuutoksiin oli 
varauduttu hyvällä hankesuunnittelulla.  Hankkeen aikana alkanut koronapandemia muutti 
toiminnan luonnetta, mutta ei vaikuttanut yritysten kehittämistyöhön. Jatkuva talousseuranta auttoi 
pysymään budjetissa.   
 

4.3 Yhteistyökumppanit 
Hankkeen yritysryhmän muodostivat Kankaisten tila, Vihdas Oy/Natural Nordic, Orastava Aurinko Oy 
sekä Sysmän Luomuherkut Oy. 
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Toteutuksessa yhteistyökumppaneina olivat seuraavat yritykset; Arctic Warriors Oy, Aistila Oy, Elap 
Oy, Xylon Oy/Inpack, Kauppavalmennus Oy, Laatusilta, MJ cate&ing/Mika Jokela, Malifood Oy, 
Sandyn Akupunktio & Yrtit, Mokkermeija Oy ja Auto-Elvis Oy/Potkukelkka.com. 
 

4.4 Tulokset ja vaikutukset  
Yritysryhmähankkeen tuloksena yritykset kehittivät omaa toimintaansa laadun ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi. Yritykset löysivät heille sopivia pakkausmateriaaleja sekä kehittivät uusia tuotteita 
myyntivalikoimiinsa. Yritysryhmässä syntyi yritysten välistä verkostoitumista, tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä.   
 
Yhteisissä tapaamisissa kävi ilmi, kuinka kokonaisvaltainen prosessi tuotekehitys ja laadun 

kehittäminen on. Se on osa yrityksen strategiaa, siihen vaikuttaa myyntikanavat ja asiakasryhmä. 

Vähittäiskauppaan myytäessä myymäläerälaatikolla on iso merkitys osana pakkaussuunnittelua. 

Saimme tästä konkreettisia esimerkkejä ja palautetta suoraan kaupan näkökulmasta, mm. miten 

kaupan kanssa toimiessa tulee huomioida myymäläerälaatikoiden koko, tuotteiden näkyvyys 

tarjottimella, myymäläpakkauksen avattavuus hyllytyksessä jne. Yritykset huomasivat, että 

pakkausta pitäisikin miettiä jo uuden tuotteen suunnitteluvaiheessa, koska pakkauksella ja 

pakkausmenetelmällä on iso merkitys tuotteen valmistustapaan ja mahdollisesti valmistajaan. 

Yritykset pohtivat paljon pakkausten ympäristö- ja kierrätysvaatimuksia ja selvittivät mm. 

muovittomien pakkausmateriaalien saatavuutta. 

Yhä useammalla yrityksellä on tarve saada apua oman työn sujuvuuteen ja kannattavuuteen. 

Sopimusvalmistus ja -pakkaus olivatkin yksi teema, joita käsittelimme. Haasteiksi muodostui 

palveluntarjoajien vähäinen määrä pienille yrityksille ja niiden löydettävyys.  

Tuotekehitys-teemaa käytiin läpi melko monipuolisesti ja se rakentui yhteisten ja yrityskohtaisten 

tarpeiden pohjalta. Tuotekohtainen kehittäminen oli yrityksillä uusien tuotteiden ideointia ja 

testausta, olemassa olevien jatkokehittämistä tai se liittyi valmistustapoihin tai pakkausten 

kehittämiseen. Tuotekehitykseen liittyi paljon tiedonhankintaa, hankintaselvityksiä, 

palveluntarjoajien etsimistä, tarjouspyyntöjä, markkinatietoutta sekä sopimusasioita. Uusien 

tuotteiden ideointi, reseptiikka ja koevalmistus osoittautuivat haastavaksi. Parhaiten apua 

tuotteiden kehittämiseen saatiin saman toimialan toisilta yrityksiltä, jotka tarjosivat omaa 

asiantuntemustaan ostopalveluina. Pelkästään tutkimus- ja tuotekehityspalveluja tarjoavat tahot 

osoittautuivat tässä vaiheessa liian kalliiksi ja se olisi vaatinut lisärahoituksen hankkimista muualta. 

Yritykset saivat tietoa elintarviketurvallisuuteen liittyvistä laatutyökaluista ja laatustandardeista ja 

niiden rakentamisesta. Tämän tuloksena jotkut yritykset huomasivat, että laatujärjestelmätyöhön 

lähteminen ei ollut heidän kannaltaan tässä vaiheessa järkevää. Toisaalta yritys, jonka 

päätavoitteena oli lähteä rakentamaan laatujärjestelmää, sai sen asiantuntijatyön ja opiskelijoiden 

lisäapuna rakennettua jo niin valmiiksi, että sille voi hakea myöhemmin auditointia ja 

laatusertifikaattia. Laatutyö oli yrityksen mukaan helpompaa, mitä aluksi oli odottanut. Työ on 

tuonut ryhtiä omaan toimintaan, ja sen vaikutus voi näkyä jo seuraavassa yrityksen OIVA-

tarkastuksessa.   

Elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa yritykset saivat lisätietoa alan opiskelijoilta, jotka 

perehtyivät kyseisiin tuotteisiin ja tuotteiden turvallisuuteen. Yritykset saivat myös tietoa tuotteiden 

mikrobiologisesta laadusta analyysien kautta. Raportteja yritykset voivat hyödyntää mm. omassa 
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omavalvontasuunnitelmassaan ja laadun parantamisessa. Hankkeen aikana tuli esille, että 

elintarviketurvallisuusvaatimus on korkeampi vientiin tarkoitetuilla tuotteilla myös kotimaassa.   

Yritysyhteistyö käynnistyi hyvin jo ensimmäisen tapaamisen aikana. Ryhmä toimi toistensa tukena 

sekä kokemusten ja tiedon jakajina. Yhteistyö saattaa tulevaisuudessa poikia uusia yhteistyön 

paikkoja, mikä huomattiin yhteisissä tapaamisissa. Hankkeen aikana yrityksille tiedotettiin aiheeseen 

liittyvistä tapahtumista, materiaaleista ja asiantuntijoista, ja niitä kerättiin myös yhteiselle Google 

Drive-alustalle. Yhteistyökontakteja välitettiin yrityksille. Yritykset ovat aktiivisesti hyödyntäneet 

näitä kontakteja, ja löytäneet myös uusia. Liiketoiminnan kehittäminen yrityksissä jatkuu. 

Palautteessa yritykset antoivat positiivisia kommentteja hankkeen organisoimisesta ja sen 
vetämisestä. Yrityskohtainen kehittämismahdollisuus nähtiin isona etuna tässä hanketyypissä. 
Tässäkin, kuten yleisesti hanketoiminnassa on oltava valmiita muuttamaan ketterästi suunnitelmia, 
koska pienyritystoimintaan liittyy niin paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat myös yritysten 
liiketoiminnan suunnitteluun, ja sitä kautta kehittämistyöhön. Hankesuunnitelma oli riittävän 
joustava, että tiedon ja ajatusten kypsyessä myös yritysten alkuperäisiä tavoitteita voitiin muokata 
heille paremmin sopiviksi.  
 
Hanke osoitti tarpeellisuutensa, mitä vahvisti yritysten oma halu ja taloudellinen sitoutuminen 

kehittämistyöhön. Kehittämisessä tuli esille asiantuntijatyön merkitys ja erilaiset verkostot yritysten 

tukena. Julkisella tuella ja hankkeen kannustuksella saatiin yrityksissä paljon aikaiseksi. Yritysten 

oman kehittämistavoitteen asettaminen osana yritysryhmän kehittämiskokonaisuutta loi positiivista 

painetta ja näkyi yritysten saavutuksissa. 

Jatkossa on hyvä kirjata myös hakijaorganisaatiolta yrityskohtaisia asiantuntijapalveluita, jos se on 

mahdollista. Tuotekehitystyön haastavuus tuli toimenpiteissä esille, asia vaatii paljon eri alojen 

osaamista sekä laajaa kokonaisymmärrystä. Oma haasteensa on asiantuntijapalveluiden kalleus 

pienille yrityksille sekä sopivien koelaitteiden ja -tilojen löytäminen. Sopimusvalmistajien ja -

pakkaajien vähyys yllätti. Sopivien palveluntarjoajien löytäminen oli yllättävän vaikeaa, eikö niitä 

osata markkinoida, vai eivätkö he halua toimia pienten yritysten kanssa? 

 
Seurantaindikaattorit raportointiin: 

Hankkeessa kehitetyt uudet tuotteet ja menetelmät; 

1. Elintarviketurvallisuuden laatujärjestelmän rakentaminen käyttöönottovalmiiksi  

2. Laatujärjestelmätyön vaikutuksesta uusi toimintatapa elintarviketurvallisuuden hallintaan  

3. Uuden take-a-way tuotteen suunnittelu käynnistetty – tuotetyypin muuttaminen 

pakkauksella 

4. Tuoteperheen laajentamisideointi; kehitetty uusia reseptejä 

5. Alihankintaverkoston kehittäminen, aloitettu koemarkkinointituotteiden valmistuttaminen 

ja jatkokehitys toisella yrityksellä 

6. Uuden tuoteinnovaation edistäminen ja sen makuvarianttien kehitys 

7. Oman toiminnan laatuasioiden tarkennukset ja järkeistäminen, mm. alihankintavaatimukset 

toimittajille sekä oman vs. sopimusvalmistuksen kriteerit 

8. Pakkausselvitystä ja testaamista uusilla tuotteilla (materiaalit ja pakkausvalinnoissa 

huomioitavat asiat) 

9. Liiketoimintakonseptin kokonaistarkastelu – kahvilaliiketoiminnan kehittäminen; liikeidea, 

asiakasanalyysi, tuotteet ja tilat - uudistuksia järkevien toimintojen kannalta, reseptejä ja 
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ruokatuotteita mietitty kokonaisuutena ja sisältöinä asiakkaiden näkökulmasta, 

kannattavuutta tarkasteltu, tavoitteita ja toimenpiteitä mietitty 

10. Uuden laatutyökalun käyttöönotto; kirjalliset toiminta- ja työohjeet yrityksen työntekijöille 

11. Juhlatilojen nettisivujen ja varausjärjestelmän kehittäminen (suunnittelu, koulutus, oman 

päivityksen mahdollistaminen) 

12. Uusia reseptejä (kahvilatuotteet) ja uutta palveluntarjontaa mm. brunssia kehitelty 

13. Oman toiminnan järkeistämistä, toimintatapojen kehittämistä mm. yhteistyökumppaneiden 

etsintää korvaamaan henkilöstöpulaa/tuottamaan tuotteiden valmistamista ostopalveluna 

 

Yritysten yhteisten uusien palveluiden/tuotteiden määrä 

1. Yhteinen tiedonvaihtopaikka WhatsApp 

2. Uusi yritysten yhteistyömuoto kehittämiseen – yritysryhmä kehittämistoiminnan tukena 

3. Aihioita yhteistyöhön esim. vientiyhteistyöhön, hyödynnetään jo yrityksillä olemassa olevia 

yhteistyötahoja  

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
Yritysryhmän kehittämishanke osoittautui hyväksi kehittämisvälineeksi viedä yrityksen omaa 

tavoitetta eteenpäin ryhmän kanssa. Yritysryhmähanke voisi toimia yhtenä kehittämiskokeiluna 

tuottaa elintarvikkeita esim. ”tuoteperheinä” tai samalla tuotenimellä suurempina tuotantomäärinä, 

jolloin kustannustaso pystyttäisiin pitämään alhaisena ja tehokkuus nousisi.  

Yritysryhmän kehittämishankkeissa on tärkeää löytää sopivat yritykset jo 

hankesuunnitteluvaiheessa, varsinkin jos yritykset lähtevät yhdessä kehittämään yhteistä myytävää 

tuotetta tai palvelua. Yhteiskehittämisen kannalta voi olla hyvä, jos ryhmässä on mukana eri alojen 

toimijoita, jokainen omalla osaamisalueellaan toimien.  

Yritysryhmän kehittämishankkeita kannattaa jatkaa, haasteina ovat niiden valmistelun viemä työaika 

ja sen resurssointi. 
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