
   

 

 

 

 

 

 

Rääkkylään saadaan hankkeen kautta lisää resursseja yritysten sekä maa- ja metsätilojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimenpiteiden kautta 

yritykset ja tilat oppivat hyödyntämään liiketoimintansa kehittämisessä työkaluina esim. tuotteistamista, palvelumuotoilua ja pilotointia. 
Valokuituverkkoa ja digitaalisuutta hyödynnetään liiketoiminnan tuottavuuden kasvattamisessa ja kilpailuedun luomisessa. 

TAVOITTEET 
 
ELINVOIMAISUUS Tavoitteena on herättää yritysten ja maa- ja metsätilojen uusiutumishalua ja aktivoida uusien toimintatapojen, -mallien ja -
välineiden käyttöönottoa ja kehittämistä. Uusin tieto, asiantuntijuus ja erilaiset mallit, esimerkit ja kokemukset edellä. 
 
LIIKETOIMINTA, TUOTTEET JA PALVELUT  Tavoitteena on kehittää yritysten ja tilojen valmiuksia uusien tuotteiden, palvelujen, 
tuotantomenetelmien ja toimintamallien käyttöönottoon liittyen. Luoda uutta yritystoimintaa. Selvittää uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia. 

• Elintarviketuotanto, luonnontuotteet ja jatkojalostus: Välittää tietoa uusista viljelykasveista ja -tavoista. Tavoitteena saada uusia 

viljelykasveja viljelyyn, lisätä erikoisviljelykasvien tuotantoa, kehittää uusia jatkojalostustuotteita ja lisätä luomutuotantoa. 

• Matkailu- ja ohjelmapalveluihin liittyen tavoitteena on uudet tuotteistetut matkailupaketit ja -palvelut, jotka liittyvät esimerkiksi 

tapahtumiin, vuodenaikoihin, saaristoihin ja hyvinvointiin 

• Valokuituverkon ja digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa 

YHTEISTYÖ, PILOTOINTI JA VERKOSTOITUMINEN Tavoitteena on kehittää uusia ja uudistettuja yhteistyömalleja ja ratkaisuja, testata niitä 
käytännössä ja juurruttaa toimivia malleja osaksi osapuolten toimintaa sekä levittää niitä edelleen. 

VIESTINTÄ Tavoitteena on viestinnän kautta tiivistää kunnan, yritysten ja tilojen välistä yhteistyötä.  

TOIMENPITEET  
 
Hankkeessa on kolme toimenpideosiota, joilla tavoitteisiin pyritään: 1. Info- ja työpajatilaisuudet, 2. Pilotoinnit ja 3.Tarinat talteen.  
 
Elinvoimaisuus 

• Hanke toimii Rääkkylässä: työntekijä on helposti lähestyttävissä ja jalkautuu kentälle yrityksiin ja tiloille 

• Yritysten, tilojen ja muiden toimijoiden aktivointi yhteiseen tekemiseen 

• Järjestetään info- ja työpajatilaisuuksia, joilla tuodaan toimijoille uusin tieto, asiantuntijuus, erilaiset mallit, esimerkit ja kokemukset  

• Vertaistuen ja –tiedon jakaminen 

Liiketoiminta, tuotteet ja palvelut  

• Aktivoidaan rääkkyläläiset yritykset ja tilat liiketoimintansa uudistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen 

• Liiketoimintamuotoilu, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -työpajat 

• Työpajojen kautta uudet markkinointi- ja myyntikanavat sekä viestintäkanavat käyttöön  

• Uudenlaiset palvelu- ja liiketoimintamallit 

• Uudet työllistymismahdollisuudet 
 

Yhteistyö, pilotointi ja verkostoituminen   

• Liiketoimintamuotoilu, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu työkaluina 

• Omien sekä yhteisten tuotteiden/palveluiden tai tuote-/palvelupakettien kehittäminen, suunnittelu ja testaus 

• Pilotoinnit toimivien mallien löytämiseksi 

• Yhteistyömallien rakentaminen kunnan, yritysten, tilojen ja muiden toimijoiden kesken 

• Yritysryhmähankkeet 
 
Viestintä 

• Valmennus viestintätaitoihin, markkinointiviestintäkeinoihin ja eri viestinnän kanaviin 

• Viestintäagentit –toimintamallin suunnittelu ja testaus 
 
MISSÄ 
Toiminta-alueena on Rääkkylän kunta ja muut Keski-Karjalan kunnat. 
  
KENELLE 

Kohderyhminä ovat Rääkkylässä toimivat, sinne toimintaa suunnittelevat ja laajentavat yritykset maa- ja metsätilat. Erityisesti seudun elintarvike-, 
luonnontuote- ja viljelytuottajat sekä jatkojalostajat ja matkailupalveluntuottajat keskikarjalaisine yhteistyökumppaneineen.  

 

 


