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Biotalouden mahdollisuudet Hämeessä - uudet yritysideat ja 
miten niihin päästään

13.00 Ennakoivaa ja osallistavaa maaseutupolitiikkaa –
PoliRural-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski, HAMK Bio

13.20 Versoja ja yhteistyötä - luonnonkosmetiikkaa 
Janakkalasta, Annastiina Rönn, Påre Skincare

13.30 - 14.00 kahvit

14.00 - 15.30 Maaseudun yrittäjyysmahdollisuudet Hämeessä -
ideamylly pyörimään, Tuula Löytty, Smart&Lean
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PoliRural - Future Oriented Collaborative Policy Development
for Rural Areas and People

• Tavoite: Maaseutualueet ovat kiinnostavia paikkoja elää, tehdä töitä ja 
aloittaa yritystoimintaa niin nykyisille kuin erityisesti uusille asukkaille ja 
yrityksille 

• Toimenpiteet: Tavoitteeseen päästään uudenlaisella, tulevaisuuteen 
katsovalla maaseudun eri toimijoiden yhteistyöllä sekä tekoälyä ja erilaisia 
tutkimusmenetelmiä hyödyntävillä kokeiluilla 12 eri pilottialueella ympäri 
Eurooppaa. Tuloksena syntyy monitieteelliseen tutkimukseen perustuvaa 
uutta tietoa maaseutualueiden vetovoiman lisäämiseksi sekä päätöksenteon 
tueksi.

Kuvat © Maaseutuverkosto ja Sanna Lento
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PoliRural

• Toteuttajat: Hanketta koordinoi Prahan yliopisto ja mukana on 37 partneria 17 
maasta. Suomesta HAMK ja Smart & Lean (S&L)

• Budjetti: Hankkeen kokonaisbudjetti on 6 miljoonaa, josta HAMKin osuus on    
211 000€

• Kesto: 3 vuotta, 1.6.2019 - 31.5.2022
• Rahoittaja: EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti2020
• Hankkeen nettisivut: http://polirural.eu ja suomeksi www.hamk.fi/polirural
• Video: https://polirural.eu/resources/videos/

http://polirural.eu/
http://www.hamk.fi/polirural
https://polirural.eu/resources/videos/


Hankkeen 
sisältö 
työpaketittain; 
WP1-WP8

Pilottien 
toiminta 
työpaketeissa  
WP4-WP6 



Pilottialueet uusien toimintatapojen ja työkalujen testaajina

• 12 pilottialuetta eri puolilta Eurooppaa ja Israelista
• Suomen pilottina Häme (Kanta- ja Päijät-Häme)

• Alueille kootaan monialaiset asiantuntijaryhmät 
maaseudun eri sidosryhmistä (päättäjät, maaseudun 
asukkaat, potentiaaliset maallemuuttajat, 
maaseudun asiantuntijat jne.)

• Ryhmät osallistuvat maaseudun nykytilan 
kartoitukseen, tulevaisuuden ennakointiin ja 
toimintasuunnitelman laadintaan sekä hankkeessa 
kehitettävien työkalujen ja menetelmien 
testaamiseen.
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Pilottiryhmän kokoaminen 

• Pilottiryhmän kokoaminen aloitettiin syksyllä 2019. Alkuvaiheessa mukaan
asiantuntijaorganisaatioita (mm. maakuntaliitot, MTK, ProAgria, alueelliset
kyläyhdistykset, ELY-keskus), ryhmää täydennetään hankkeen edetessä.

• Pilottiryhmän kokoonpanon tavoite 38
• Nykyinen koko 17
• Tarvitaan lisää maaseutualueen edustajia ja potentiaalisia maalle

muuttajia

REGIONAL PANEL MEMBERS

Pilot area
Legal 

mandate

Rural Community Rural Newcomer
Experts TOTAL

Female Male Female Male

Finland 5 4 1 4 0 3 17

Target 3 5 15 5 5 5 38
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Hämeen pilottiryhmän työskentelytavat

• Haastatteluja, kyselyitä, työpajoja jne.
• Yhteinen alusta: Teams ryhmä 
• PoliRuralin yhteiset viestintäalustat: nettisivu, Facebook, 

Twitter 
• Innovation Hub
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Hämeen nykytila ja kehittämisteemat PoliRuralissa

Tärkeimmät kolme kehittämisteemaa (valittu Hämeen pilottiryhmän kokouksessa 
27.9.2019)

• Kiertotalous 
• Uudet yrittämisen mahdollisuudet
• Elämykset ja hyvinvointi

Hämeen pilotin tavoite:
PoliRural -hankkeella lisätään Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun vetovoimaa 
edistämällä politiikkatoimia, jotka lisäävät kiertotalouden ja hyvinvoinnin alojen 
uus- ja kasvuyrittäjyyttä.
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http://polirural.eu/
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