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HENKILÖSTÖ 

JA HALLITUS 

Witaksen palveluksessa oli tilikauden 2019 aikana toimitusjohtaja ja seitsemän vakituista

työntekijää. Lisäksi määrä- ja osa-aikaisia työntekijöitä oli eripituisissa työsuhteissa yhteensä

kahdeksan henkilöä. Hankkeissa, yritysneuvontapalveluissa ja yhtiön muissa erityistarpeissa on

tapauskohtaisesti hankittu ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluita.

Hallitukseen kaudelle 2018–2020 valittiin Manu Toikkanen ja Juha Urpilainen Kinnulasta, Eeva-

Liisa Tobiasson ja Asko Kauppinen Kivijärveltä, Jorma Toikkanen ja Timo Kemppainen

Pihtiputaalta sekä Tuomo Toikkanen ja Mervi Rihto Viitasaarelta. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi

Jorma Toikkasen ja varapuheenjohtajaksi Manu Toikkanen seuraavaan yhtiökokoukseen 2020

saakka. Hallituksen kokouksia pidettiin yksitoista kertaa. Hallituksen kokouspaikat olivat pääosin

kiertäviä omistajakuntien välillä.

Yhteydenpitoa kuntien päätöksentekijöihin pidetään yllä vakiintuneen käytännön mukaisesti

kutsumalla kaikkien omistajakuntien kuntajohto koolle omistajakokouksiin. Ensimmäinen

omistajakokous pidettiin huhtikuussa 2019 Viitasaarella yhtiökokouksen yhteydessä ja toinen

marraskuussa 2019 Kivijärvellä. Omistajakokouksissa esiteltiin yhtiön toiminnan tuloksia,

strategian toteutumista ja käytiin vapaamuotoista keskustelua Witas-alueen elinkeinoelämän

kehittämisestä ja sen tavoitteista.



YRITYSKEHITTÄMINEN
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YRITYSKEHITTÄMISPALVELUT Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Yhteensä

Alkavan yrityksen palvelut 16 17 108 50 191

Kasvu-, kv- ja kehittämispalvelut 45 37 97 57 236

Omistajanvaihdospalvelut 38 9 62 71 180

Vakauttamispalvelut 4 0 38 7 49

Muut yrityskehittämis- ja neuvontapalvelut 9 6 21 13 49

YHTEENSÄ 112 69 326 198 705

Kasvu- ja kehittämispalvelut

112 hankeidean arviointia/kehittämissuunnitelmaa

53 kannattavuuslaskelmaa

14 kehittämistukihakemusta

12 rahoitushakemusta

5 tuotekehitys- ja suojaustoimenpidettä

169 taustatoimenpiteitä

Omistajanvaihdospalvelut

112 yrityskaupan suunnittelua

36 arvonmääritystä

52 verosuunnittelua

8 kauppakirjaa

158 tietojen keruuta ja taustatyötä

50 taustatoimenpiteitä

Alkavan yrityksen palvelut

124 yritysidean arviointia

42 liiketoimintasuunnitelmaa

72 kannattavuuslaskelmaa

14 starttirahahakemusta

8 tukihakemusta

13 rahoitushakemusta

17 yrityksen perustamista

54 taustatoimenpiteitä

206 asiakasta

597 asiakastapaamista 

sekä sähköisesti hoidettua 

neuvontapalvelua

Yrityskehittäminen koostuu neuvontapalveluista sekä palveluihin sisältyvistä useista eri toimenpiteistä.

Vakauttamispalvelut

75 vakauttamistoimenpidettä



ASIAKASPALAUTE

Witas Oy kerää asiakaspalautetta valmistuneista asiakastöistä. Kyselyn

vastausprosentti vuonna 2019 on ollut noin 27 %.

Kyselyyn vastanneista 90 % on saanut sovittua tapaamisen helposti ja

riittävän nopeasti. Vastanneista 95 % on ollut sitä mieltä, että heidän

saamansa palvelu on ollut asiantuntevaa.

Palvelun vaikuttavuutta on tutkittu seitsemällä monivalintakysymyksellä,

joista asiakas on voinut valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Vastanneista 55 % ei olisi pystynyt ratkaisemaan asiaansa yksin ja 30 %

on saanut Witas Oy:n avustuksella asiaansa monipuolisemman ratkaisun.

Vastanneista 40 % on kokenut asiansa ratkaisun nopeutuneen ja 25 % on

kokenut palvelun antaneen myönteisen vaikutuksen yrityksen talouteen. 5 %

vastanneista ei ole kyseisellä kertaa saanut hyötyä Witas Oy:n palveluista.

Useimmiten tällöin on ollut kyseessä sellainen asiakastarve, jossa Witas Oy

ei ole voinut auttaa. Yhdenkään vastanneen asian ratkaisu ei ole palvelun

vuoksi viivästynyt.

Kaikki vastanneet suosittelisivat Witas Oy:n palveluita muille.

”On hieno asia, että tällainen palvelu tarjotaan 

yrityksille. Meille aloittavina yrittäjinä Witaksen 

asiantuntevilla palveluilla on ollut aivan ratkaiseva 

merkitys.”

”Todella tarpeellista palvelua.”

”Witas Oy on auttanut maatilaamme todella 

merkittävästi, emmekä olisi varmaankaan selvinneet 

ilman apuanne!”

”10+”

”Palvelut olivat erittäin asiantuntevia ja 

yrityskehittäjä ottautui kaikkiin asioihin todella 

tehokkaasti ja auttoi ongelmissa!”

”Asiat sujui hyvin ja joustavasti. Palaverit oli monesti 

myös iltaisin (mikä ei yleensä virkaihmisille passaa).”



Witas-alueen yritykset saivat kehittämismenoihinsa tukirahoitusta

vuonna 2019 yhteensä noin 1,1 milj. euroa, joista suurin osa ELY-

keskuksen kehittämisavustuksen kautta. Kaikki julkiset

yritystukimuodot huomioiden Witas-alueen yritykset ovat saaneet

ohjelmakauden 2014-2019 aikana yritystensä kehittämiseen

rahoitustukea noin 9 miljoonaa euroa, joka on merkittävä määrä

koko Keski-Suomi huomioiden. Tämän lisäksi Witas-alueen

maatalousyritykset ovat vuosien 2017-2019 aikana saaneet

maatalouden yritystukia yli 3,3 milj. euroa.

YRITYSTEN INVESTOINTI- JA 

KEHITTÄMISHANKKEET

Yritystuet 

maaseuturahastosta

ELY-keskuksesta

2019

euroa

2019

kpl

2014–2019

yhteensä kpl

2014–2019

yhteensä euroa

Viitasaari 10 000 1 17 1 409 197

Pihtipudas 190 810 6 31 943 209

Kivijärvi 0 0 10 185 719

Kinnula 21 022 1 4 79 581

Yhteensä 221 832 8 62 2 617 706

Yrityksen 

kehittämisavustukset

ELY-keskuksesta

2019 

euroa

2019 

kpl

2014–2019

yhteensä kpl

2014–2019

yhteensä euroa

Viitasaari 601 970 4 16 4 874 555

Pihtipudas 84 600 3 7 424 240

Kivijärvi 0 0 2 37 780

Kinnula 0 0 0 0

Yhteensä 686 570 7 25 5 336 575

Rahoitukset ja avustukset 

Business Finlandilta

2019

euroa

2016-2018

euroa

2016-2019

yhteensä euroa

Viitasaari 75 680 242 250 317 930

Pihtipudas 22 400 73 200 95 600

Kinnula 0 6 200 6 200

Kivijärvi 0 12 400 12 400

Yhteensä 98 080 334 050 432 130



Yrityksen 

kuljetustuet 

ELY-keskuksesta

2019

euroa

2019

kpl

2015–4/2020

yhteensä kpl

2015–4/2020

yhteensä euroa

Viitasaari 81 346 5 13 410 249

Pihtipudas 47 530 1 5 210 827

Kivijärvi 3 667 1 2 9 540

Kinnula 0 0 1 26 345

Yhteensä 132 543 7 21 656 961

Maatalousyritysten

omistajanvaihdosten 

rahoitukset 2017-2019 *

korkotuki-

laina
aloitustuki

Luopumistuki, 

noin
yhteensä

Viitasaari 150 000 35 000 86 400 271 400

Pihtipudas 0 35 000 0 35 000

Kivijärvi 0 0 0 0

Kinnula 332 000 105 000 86 400 523 400

Yhteensä 482 000 175 000 172 800 829 800

Maatalousyritysten

investointituet 2017-2019 *

korkotuki-

laina
investointituki yhteensä

Viitasaari 74 750 52 885 127 635

Pihtipudas 989 300 699 011 1 688 311

Kivijärvi 0 14 275 14 275

Kinnula 430 105 256 862 686 967

Yhteensä 1 494 155 1 023 033 2 517 188

*maatalousyritysten taulukot sisältävät ne tuet ja rahoitukset, joiden hakemissa 
Witas on ollut mukana.

YRITYSTEN INVESTOINTI- JA 

KEHITTÄMISHANKKEET



ASUKASLUKU JA TYÖLLISYYS

Viitasaari Pihtipudas Kivijärvi Kinnula

Tilanne joulukuussa 2019 sekä 2018 12/2019 12/2018 12/2019 12/2018 12/2019 12/2018 12/2019 12/2018

Asukasluku 6178 6255 4033 4055 1095 1101 1622 1615

Työllisen työvoiman määrä 2577 2717 1699 1736 398 433 618 670

Työttömiä työnhakijoita 316 319 178 206 57 49 73 75

Työttömyysaste % 12,3 11,7 10,5 11,9 14,3 11,7 11,8 11,2 

Uudet yritykset, 27 43 25 19 4 2 4 9

joista varsinaista yritystoimintaa * 16 31 15 12 4 1 2 5

* Yritysrekisteröinnit, pois lukien asunto-osakeyhtiöt, kuolinpesät, metsä- ja kasvinviljelytilat. Sisältää myös omistajanvaihdokset, toimialalaajennukset, 
yhtiömuodonmuutokset ja jakautumiset. Ei sisällä aiemmin annettuja Y-tunnuksia. Lähde: ELY-keskus/Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.12.2019 ja Suomen Asiakastieto Oy

Asukasluku, työllisen työvoiman määrä, työttömät työnhakijat, työttömyysaste ja uudet yritykset



LOMASEUDUN MATKAILU
Matkailun vuosi 2019 alkoi tapahtumatoimijoiden koulutuksella ja Opens-

tapahtumatyökalun käyttöönotolla. Matkailuyrittäjien ja kuntien kanssa käytiin myös

perinteisellä yhteisellä opintomatkalla Matkamessuilla. Yrittäjille järjestettiin

tarinatyöpaja tuotteiden tarinallisuuden saloihin. Kaksi kelkkareittihanketta käynnistyi,

ensimmäinen Viitasaarella ja lähialueella sekä toinen Kivijärvellä. Myös Kivijärven

vapaa-aikakeskuksen pilottihanke sai erityisrahoituksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä

vuoden alussa ja sitä vietiin kevään mittaan käytäntöön Kivijärven kuntaan.

Alkuvuodesta järjestettiin Suomen Keskusvaraamon esittelytilaisuudet yrittäjille ja

muille toimijoille Pihtiputaalla ja Viitasaarella.

Keväällä uudistettiin Lomaseutu-brändi ja tuotettiin sisältöä uuteen matkailulehteen,

joka julkaistiin ennen kesäkauden alkua. Kevään suuressa bannerimarkkinoinnissa

nostettiin tulevia kesätapahtumia. Lomaseutu lähetti lomapostia kuntien välityksellä

kesäasukkaille Kivijärvellä, Pihtiputaalla ja Kinnulassa sekä osallistui kuntien

kesäasukastapaamisiin Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Kivijärvellä.



LOMASEUDUN MATKAILU

Neuvottelut Lomaseudun matkailun myyntipalvelusta päättyivät kuntien hallitus- ja

valtuustoesittelyiden päätteeksi kahden vuoden ja yhden optiovuoden sopimukseen

Pihtiputaan kunnan, Viitasaaren kaupungin ja Suomen Keskusvaraamon välillä.

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan retkeilyreitistöjen esiselvityshanke ja Matkalla

kalaan –hanke saivat rahoituksen, molemmat toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän

ammattikorkeakoulun kanssa. Pihtiputaan palvelukulttuurihankkeessa toteutettiin

laaja-alainen matkailuyrityskartoitus koko Lomaseudun alueelle. Loppuvuodesta

järjestettiin keskusvaraamon lanseeraustilaisuus matkailun myyntitoiminnan

aloittamisesta vuoden 2020 alussa.

Vuoden mittaan osallistuttiin uuden maakunnallisen Lakeland-hankkeen, Viitasaaren

Haukirinteen loma-asuntoalue -hankkeen sekä Pihtiputaan palvelukulttuuri-hankkeen

ohjausryhmätyöskentelyyn sekä Viitasaaren Kesäakatemian ja Suomen Sininen Tie

hallituksien kokouksiin.



KEKSINTÖJEN VIIKKO

Keksintöjen Viikon 2019 kaksipäiväinen messutapahtuma kokosi

yhteen keksijöitä, yrittäjiä, valmistajia, asiakkaita, jakelukanavien

edustajia, rahoittajia sekä palveluntuottajia tarjoten näin erinomaisen

mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyökumppaneiden

löytämiseen. Keksijät esittelivät tapahtumassa keksintöjään, myivät

patentteja ja hakivat uusia yhteistyökumppaneita. Yrittäjät ja

messuvierailijat taas etsivät uusia tuotteita ja ideoita tai esimerkiksi

ratkaisua omassa tuotannossa ilmenneeseen ongelmaan.

Vuoden 2019 tapahtumassa näytteilleasettajille tarjottiin ensimmäistä

kertaa maksuttomia henkilökohtaisia asiantuntijasparrauksia, joissa

laaja asiantuntijajoukko sparrasi näytteilleasettajia useista eri

aihealueista. Keksintöjen Viikon aikana järjestettiin toisen asteen

opiskelijoille suunnattu Keksintömylly nyt toista kertaa. Lisäksi

yhteistyössä Osaamiskeskus Lennättimen kanssa järjestettiin avoimet

ja maksuttomat myyntipuhevalmennus sekä ohjelmointityöpaja.

Vuoden 2019 lopulla aloitettiin tapahtuman kehittäminen

kumppanuuksien kautta solmimalla yhteistyösopimus Kasvu Open -

organisaation kanssa uuden innovaatiotoimintaan liittyvän

valtakunnallisen Keksintöjen Kasvupolun järjestämisestä.



Paikalliset.fi-palveluhakemiston avulla Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren asukkaat,

mökkiläiset ja vierailijat löytävät alueen yritykset ja palvelut sekä alueen nähtävyydet ja

käyntikohteen helposti ja nopeasti.

Palvelun tavoitteena on parantaa yritysten palveluiden löydettävyyttä sekä ohjata ja

kasvattaa alueelle suuntautuvaa ostovoimaa. Palveluhakemistoon voivat liittyä kaikki Witas-

alueella toimivat yritykset ja muut palveluita tarjoavat tahot. Näkyvyys hakemistossa on

maksullinen.

Vuonna 2019 jatkoimme paikalliset.fi-palvelun tunnetuksi tekemistä ja toteutimme mm.

seuraavanlaisia toimenpiteitä; sähköpostikampanja uusien yritysten mukaan saamiseksi, useita

lehti-ilmoituksia, mainostimme eri kuntien kesäasukaspostituksissa ja palveluesitteissä, Witaksen

yrityksille suunnatussa uutiskirjeessä kerroimme mitä palvelulle kuuluu, palvelua markkinointiin

alueellisissa tapahtumissa, pöytämainoksia sijoiteltiin eri ravintolohin, paikalliset.fi tarroja

jaettiin mukana oleviin yrityksiin ja pyydettiin laittamaan esille näkyvälle paikalle liikkeessä,

uusia ulkomainoksia pystytettiin eri kuntiin, toteutimme kaksi eri sähköistä kampanjaa Unelmien

kesäpäivä Lomaseudulla ja Osta omasta kunnasta -kampanjat.

PAIKALLISET.FI



Witas Oy hallinnoi ja toteutti vuoden 2019 aikana 11 kehittämishanketta:

InnoVapriikki, HYVY, InnoServiisi, Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen,

Reittiverkoston virittäminen, KASKE, Taiteen Wirtapiiri, Laatu lähtee

lapasesta -yritysryhmähanke, Lomaseutu #365 -yritysryhmähanke, Kasvua

viennistä -yritysryhmähanke ja Dilige-yritysryhmähanke. Lisäksi Witas Oy

toimii osatoteuttajana Matkalla kalaan -hankkeessa, PÄMÄ-hankkeessa

sekä Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi -hankkeessa.

Kehittämishankkeiden rahoitusta haetaan toiminnasta riippuen Euroopan

aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tai

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

(Maaseuturahasto). Kunkin hankkeen tiedotuksessa tuodaan aina esille,

mistä rahastosta hankkeen rahoitus on myönnetty. Witas Oy rahoittaa

Kinnulan, Kivijärven, Kinnulan ja Viitasaaren kuntarahoitusosuudet niissä

kehittämishankkeissa, jotka sisältävät kuntarahoitusosuuksia.

HANKETOIMINTA



HYVY – hyvinvoiva yrittäjä ja yritys (4/2019 – 3/2021)

Vuoden 2019 keväällä toiminta lähti liikenteeseen Yrittäjien HyvinvointiStarteilla.
Hyvinvointivalmentaja avasi teemaa ja herätti yrittäjiä miettimään omaa kohtaansa,
miten hyvin itse yrittäjä voi ja millaiset vaikutukset yrittäjän hyvinvoinnilla on
yritykseen. Ensimmäinen yrittäjien hyvinvointivalmennusryhmä aloitti toimintansa
syksyllä. Suuren suosion saanut valmennus sai kiitosta ja kehuja, sekä paljon
kannustusta yrittäjältä toiselle lähteä seuraaviin valmennuksiin mukaan. Yrittäjien
Hyvinvointileiri Koirasalmessa keräsi eri alojen yrittäjiä yhteen ja toi kaivattua
pysähdystä yrittäjän muuten niin hektiseen arkeen. Irti Oravanpyörästä -hyvinvoinnin
kevytkurssit toteutettiin Kyyjärvellä ja Saarijärvellä.

Hyvy oli esillä lukuisissa tapahtumissa, mm. Karstulan Unelmien liikuntapäivässä,
Saarijärven maatalousyrittäjien kevätkauden päättäjäisissä, seudun yrittäjäyhdistysten
yleisissä kokouksissa sekä Kinnulan Hyvinvointi-iltapäivässä. Toimenpiteiden tavoitteena
on, että yrittäjien tietoisuus omasta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä yrityksen
tuottavuuteen lisääntyy. Kokonaistavoitteena on kannattavan ja kestävän liiketoiminnan
säilyminen ja kasvu seutukunnalla. Toiminta-alueena on Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta ja pääkohderyhmänä mikro- ja pienyrittäjät. Projektipäällikkönä toimii
Elina Mäkinen sekä projektikoordinaattorina Kirsti Kaakkurivaara. Rahoittajina toimivat
Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (75 %) kunnat (25 %).
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KEHITTÄMISHANKKEET

Yrittäjien Hyvinvointileiri pidettiin iloisissa tunnelmissa 

ja mahtavissa maisemissa Koirasalmen luontotuvalla 

Salamajärven kansallispuistossa.



INNOVAPRIIKKI – ideaverkostot innovoimaan ja 
toimimaan (1/2015 – 4/2020)

Toimenpiteissä painottui yritysverkostojen aktivoiminen ja
rakentaminen esille tulleiden ideoiden ja innovaatioiden pohjalta.
Toimenpiteitä pyrittiin painottamaan muun muassa puurakentamisen
alalle, mutta yritysten aktiivisuus ja halukkuus verkostomaiseen
toimintatapaan jäi ennakoitua pienemmäksi. Pitkäjänteinen työ on
luonut hyvän toimintakulttuurin eri kumppaneiden (JAMK, Jyväskylän
yliopisto, Biotalouskampus, tutkimuslaitokset jne.) ja Witaksen kesken.
Henkilövaihdoksesta johtuen toiminta oli pienimuotoisempaa tammi-
huhtikuu 2019 välisenä aikana, jolloin toimenpiteitä oli mahdollisuus
viedä eteenpäin noin 50 %:lla normaalista resurssista. Toiminta-
alueena on Saarijärven-Viitasaaren seutukunta. Projektipäällikkönä
toimii Lasse Lyijynen ja projektiassistenttina Kirsti Kaakkurivaara.
Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ja Pirkanmaan liitot Euroopan
aluekehitysrahastosta (70 %) sekä mukana olevat yritykset ja kunnat
(30 %).
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INNOSERVIISI – Maaseudun innovaatiopalvelun 
kehittäminen (9/2018 – 6/2020)

Toimenpiteillä on kehitetty ja rakennettu digitaalista alustaa tukemaan
maaseudun yritysten innovaatiotoimintaa sekä verkostoitumista yli
organisaatio-, toimiala- ja kuntarajojen. Vuoden aikana digitaalisen
alustan kehittämisen ohella on verkostoiduttu yli kunta- ja
maakuntarajojen. Tavoitteena on kartoittaa ja kehittää
toimintamalleja ja menetelmiä, joiden avulla tuetaan yritysten
innovaatiotoimintaa sekä verkostoitumista pohjoisessa Keski-Suomessa.
Toiminta-alueena on Witas-alue ja projektipäällikkönä toimii Kirsi
Niskanen. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan
maaseuturahastosta (90 %) ja Witas Oy (10 %).

KEHITTÄMISHANKKEET



OSAAJIA KASVUUN JA KANSAINVÄLISTYMISEEN
(8/2019 – 12/2021) 
Tuu ja tee Sydänsuomessa

Toiminnan alkuvaiheessa keskeisinä toimenpiteinä ovat olleet
projektipäällikön rekrytoinnin järjestäminen, viestintäsuunnitelman
laatiminen, hankkeen taustamateriaalin ja hankkeen tavoitteita ja
toimenpiteitä tukevan materiaalin kerääminen projektipäällikön
käyttöön sekä Rekry2020 -tapahtuman järjestelyt.

Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen on yksi osa isompaa
Sydänsuomessa-kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi Kehittämisyhtiö
Karstulanseudun hallinnoima Yrityspalvelujärjestelmä uuden
liiketoiminnan luomiseen (EAKR) sekä Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopiston POKE:n hallinnoima Invest in Staff (ESR). Toiminta-
alueena on Witas-alueen lisäksi Karstula ja Kannonkoski. Hankkeen
projektipäällikkönä toimii Kari Jarvansalo, viestintävastaavana Perttu
Sonninen ja projektikoordinaattorina Kirsti Kaakkurivaara. Rahoittajina
toimivat Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ja Pirkanmaan liitot
Euroopan aluekehitysrahastosta (70 %) ja kunnat (30 %).

SAARIJÄRVEN-VIITASAAREN SEUTUKUNNAN 
REITTIVERKOSTON VIRITTÄMINEN (10/2019 – 9/2020)

Toiminnan alkaessa vuoden 2019 loppupuolella hankkeessa
aloitettiin tarkempi toimenpidesuunnittelu ja nykytilatarkastelussa
arvioitavien ulkoilureittien valinnat yhteistyössä seudun kuntien
kanssa. Lisäksi suunniteltiin hankkeessa toteutettavia tilaisuuksia, jotka
painottuvat vuoteen 2020. Tavoitteena on selvittää, miten seudun
ulkoilureittiverkostosta ja luontomatkailusta voitaisiin saada
seutukunnalle yhä merkittävämpi vetovoimatekijä tulevaisuudessa,
sekä laatia yhteinen kehittämissuunnitelma luonnossa liikkumisen ja
luontomatkailun edistämiseksi. Kohderyhmänä ovat ulkoilureittien
hallinnoijat, alueen ulkoilureiteillä liikkuvat paikalliset asukkaat ja
matkailijat sekä ulkoilukohteita hyödyntävät yritykset. Toiminta-
alueena on Saarijärven-Viitasaaren seutukunta. Hallinnoijana toimii
Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana Jyväskylän
ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Riikka
Mansikkaviita. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus
Euroopan maaseuturahastosta (90 %), JAMK (4 %) ja kunnat (6 %).
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KEHITTÄMISHANKKEET

TAITEEN WIRTAPIIRI –yhteisötaidehanke 
(1/2016 – 3/2019)

Vuoden 2019 toimenpiteinä toteutettiin tarinallinen, kaksikielinen
Kartta luoviin yhteisöihin - The Map of Creative Communities. Kartta
esittelee neljän kunnan alueella sijaitsevia yhteisöllisesti toteutettuja
teoksia sekä puistoja. Lisäksi jokaiselle hankkeen toiminta-alueen
kunnalle toteutettiin oma laadukas postikortti, jonka aihe on omassa
kunnassa hankkeen aikana toteutunut yhteisötaideteos. Toiminta-
alueena oli Witas-alue.

Projektipäällikkönä toimi Jaana Bombin. Rahoittajina toimivat Keski-
Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta ja Leader VIISARI
ry (80 %). Yksityisen rahoituksen osuus (20 %) katettiin hankkeen
toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden vastikkeettomalla työllä.

KASKE – kasvua kerryttäen (3/2017 – 4/2019)

Alkuvuoden aikana toteutettiin mm. myynnin kehittämiseen liittyvä
avoin valmennus sekä kaksi tuottavuuden kehittämisen Lean
valmennusta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä useita kymmeniä
henkilöitä eri puolilta seutukuntaa ja saatu palaute oli hyvää. Myös
yrityskäyntien yhteydessä tuli esille asioita, joista valmisteltiin
yritysryhmiä. Toiminta-alueena oli Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta. Projektipäällikkönä toimi Lasse Lyijynen ja
projektikoordinaattorina Kirsti Kaakkurivaara. Rahoittajina toimivat
Keski-Suomen ja Pirkanmaan liitot Euroopan aluekehitysrahastosta
(70 %) ja kunnat (30 %).
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Kartan julkaisutilaisuus Osaamiskeskus Lennättimessä huhtikuussa 2019. 
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PÄMÄ – Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa 
pohjoiseen Keski-Suomeen (3/2019 – 12/2020)

Toimenpiteissä on kartoitettu uusista liiketoimintamahdollisuuksista
kiinnostuneita yrittäjiä joka kunnasta, järjestetty infotilaisuuksia
Viitasaarella ja Pihtiputaalla marjanviljelystä, erikoiskasveista ja
luontomatkailusta sekä kuvattu esittelyvideoita esim.
pienteurastamotoiminnasta, lammastaloudesta, luomumansikan- ja
öljyhampun viljelystä sekä luontoliikuntapalveluista. Tilaisuuksia on
järjestetty pohjoisen Keski-Suomen alueella vuoden aikana yhteensä
seitsemän, joista jokaista on ollut mahdollista seurata etäyhteyden
avulla tai jälkikäteen videotallenteelta. Hankkeen infotilaisuuksiin
osallistui yhteensä 114 maaseutuyrittäjää tai alasta kiinnostunutta.

Toiminnan tavoitteena on välittää tietoa erilaisista maaseudun
liiketoimintamalleista pohjoiseen Keski-Suomeen ja aktivoida alueen
yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa sekä verkostoja yrittäjien välille.
Kohderyhmänä ovat uudesta maaseudun liiketoiminnasta ja
tuotantosuunnan muuttamisesta kiinnostuneet pohjoisen Keski-Suomen
maaseutuyrittäjät sekä yrittäjyydestä haaveilevat. Toiminta-alueena on
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta. Hallinnoijana toimii Jyväskylän
ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja osatoteuttajan
Kehittämisyhtiö Witas Oy. Witas-alueella projektityöntekijänä toimii
Miisa Tavaststjerna. Rahoittajana toimivat Keski-Suomen ELY-keskus
Euroopan maaseuturahastosta (90 %), JAMK (5 %) ja kunnat (5 %).
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PÄMÄ-info: Maatila elintarvikkeiden jatkojalostajana 5.3.2020 Pihtiputaalla. 
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MATKALLA KALAAN (9/2019 – 3/2021)

Vuoden 2019 loppupuolella alkaneen toiminnan keskiössä on vielä hieman
vieraampi loma-aktiviteetti, matkailukalastus. Tavoitteena on nostaa esille
laajemmalle kohderyhmälle tarkoitettuja ”matalan kynnyksen” kalastus- ja
matkailuelämyksiä, jopa ilman ennakkotietoa ja aiempaa kokemusta
kalastuksesta. Tavoitteena on luoda rakenne matkailukalastukselle ja
auttaa eri osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen liiketoiminta-
arvoa oman toimintansa näkökulmasta.

Toimenpiteet auttavat jäsentämään liiketoiminnan vaatimukset korkean
jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivien matkailukalastustuotteiden
synnyttämiseksi. Toimenpiteiden avulla selvitetään ja kuvataan
keskisuomalaisia ansaintamalleja matkailukalastuksessa uuden
liiketoiminnan synnyttämiseksi tai olemassa olevan liiketoiminnan
kehittämiseksi, järjestetään 10 aktivointityöpajaa Keski-Suomen alueella,
tuotetaan artikkelisarjoja hankkeen tuloksista sekä perustetaan
yritysryhmähanke, jossa testataan matkailukalastuksen uusia
ansaintamalleja. Toiminta-alueena on koko Keski-Suomi. Hallinnoijana
toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö
Witas Oy. Projektityöntekijänä Witaksella toimii Miisa Tavaststjerna.
Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan
maaseuturahastosta (90 %), JAMK (8 %) ja Witas (2 %).
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63 DEGREES NORTH – POHJOISEN ERIKOISKASVIT €UROIKSI
(5/2018 – 12/2020)

Aktivointitapahtumia ja kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia on järjestetty
Witas-alueella: seminaarit 1 kpl, pellonpiennarpäivät 1 kpl, infotilaisuudet 4,
ulkotapahtumat 2 kpl, hanke-esittelyjä tapahtumissa 7 kpl, järjestettyjä
yritysvierailuja 8 kpl, työpajat 1 kpl. Lukuisia tilaisuuksia on järjestetty hankkeen
muilla seuduilla. Lisäksi on toteutettu yhteistapahtumia PÄMÄ-hankkeen, Viskuri-
hankkeen, Melan Välitä Viljelijästä -projektin sekä Metsästä monituotebisnestä -
hankkeen kanssa.

Tavoitteena on aktivoida uusia yrittäjiä puutarhamarjojen tuotantoon,
peltoviljelyn erikoiskasvituotantoon, luonnonmarjaliiketoimintaan sekä
luonnonkasvien ja viljeltävien yrttien keruutuoteliiketoimintaan. Toiminta-alueena
on Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Pyhäjärvi/Nivala-Haapajärven
seutukunta, Witas-alue, Kaustisen seutukunta sekä Perho. Toiminnassa yhdistetään
laajan hankealueen (yhteensä 17 kuntaa) eri toimijoiden erityisosaamiset ja
resurssit. Hallinnoijana toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja
yhtenä osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy. Witas Oy:n vastuualueena on
Peltoviljelyn erikoiskasvit -osa-alue, josta vastaa hankeaktivaattori Katriina
Korhonen. Hankekokonaisuuden rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-
Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta (95 %) ja
Witas Oy (5 %) koskien Witaksen Peltoviljelyn erikoiskasvit -osa-aluetta.
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Hankkeet esillä Parasta Putaalta –tapahtumassa 20.9.2019 Pihtiputaalla.
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LAATU LÄHTEE LAPASESTA -yritysryhmähanke

(8/2019-8/2020)

Yrityksillä on tarve ja halu panostaa jatkuvaan tuotannon tehostamiseen

yhteisillä työpajoilla sekä yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Toiminnan

painopisteenä ovat turhien työvaiheiden poistaminen, selkeiden työohjeiden

laatiminen ja niiden jatkuva päivittäminen työmenetelmien kehittyessä, sekä

panostus työturvallisuuteen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Toiminta-

alueena on pääosin Witas-alue ja mukana on kuusi yritystä. Asiantuntijana

toimii Suomen Osaamistalo Oy. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-

keskus Euroopan maaseuturahastosta (75 %) ja yritykset (25 %).

Suomen Osaamistalon Harri Mähönen esittelee hankkeeseen liittyvää 

valmennusympäristöä. 
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DILIGE-yritysryhmähanke (12/2018 – 4/2020)

Yritykset kehittävät yhdessä uutta digitaalista liiketoimintaa oman
yrityksen näkökulmasta, osa-alueina mm. digitaaliset ostopolut sekä
digitaalisen asiakaspalvelun, viestinnän ja sosiaalisen median
kehittäminen. Tavoitteena on myös syventää mukana olevien yritysten
yhteistä kanssakäymistä ja sparrausta, jossa vertaistuki ja -oppiminen on
keskiössä.

Yhteinen verkostoituminen paikallisesti on tärkeää, jolloin voidaan
markkinoida muidenkin yritysten palveluita ja tuotteita omille asiakkaille.
Osallistuvat yritykset ovat pieniä ja yksittäiset resurssit ovat rajalliset,
joten yhdessä tehden yritykset voivat hyödyntää paremmin myös
toistensa kokemuksia. Toiminta-alueena on Witas-alue ja mukana on viisi
yritystä. Asiantuntijana toimii BSTR Luova Konttori Oy. Rahoittajina
toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta (75 %)
ja yritykset (25 %).
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KASVUA VIENNISTÄ – yritysryhmähanke

(9/2018 – 5/2019)
Toimenpiteet toteutettiin käytännönläheisenä intensiivivalmennuksena

yrityksille, joilla on vahva intressi kansainvälistymiseen. Yritysten

tavoitteena oli hakea uusia markkinoita sekä jälleenmyyjiä ja oppia

paremmin tuntemaan kohdemaiden markkinat, jolloin mahdolliset

virheet kansainvälisessä toiminnassa vähenee.

Yritykset saivat apua siihen, mitä toimenpiteitä tehdä uusille

vientimarkkinoille tähdättäessä ja mitä osaamista ja materiaaleja

myynnin tueksi tarvitaan. Toimenpiteiden avulla yritysten

kansainvälistymisvalmiudet parantuivat sekä

kansainvälistymissuunnitelmat selkeytyivät. Toiminta-alueena oli

Witas-alue ja mukana oli kolme yritystä. Asiantuntijana toimi

MT Xport Consultants Oy. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-

keskus Euroopan maaseuturahastosta (75 %) ja yritykset (25 %).
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LOMASEUTU #365 -yritysryhmähanke (1/2018 – 12/2019)
Alkuvuodesta 2019 toteutettiin tiiviisti ennakkovalmisteluita helmikuun Tallinnan

Tourest-messuja varten ja kontaktoitiin sopia matkanjärjestäjiä tapaamisiin.

Messutyöskentely poiki satoja uusia matkailijakontakteja ja muutamia

potentiaalisia matkanjärjestäjäkontakteja. Yhdessä yrittäjien kanssa osallistuttiin

Suoman perinteiselle ryhmämyyntikiertueelle Ouluun, Tampereelle ja Lahteen sekä

K50-messuille Silja Europelle. Matkailuyrittäjät osallistuivat Retkelle-messuille

Jyväskylään ja Luonto- ja erämessuille Soiniin. Yrittäjien kanssa työstettiin kasvu-

ja yhteistyösuunnitelmaa ja jatkosuunnitelmia.

Puolet yrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvaneen hankkeen aikana, osa puolestaan

kehitti palveluitaan investoinnein, jotka poikinevat kasvua lähivuosina. Myös

ohjelmapalvelutuotteiden määrä, erityisesti hyvinvointimatkailuun on kasvanut.

Yrittäjät kuvailevat, että hankkeen aikana luontomatkailu on kehittynyt

huomattavasti positiiviseen suuntaan. Itsevarmuus tekemiseen sekä oman tuotteen

arvostukseen on lisääntynyt. Myös yrittäjien ja Lomaseudun yhteispeli ja vertaistuki

toimii, mikä antaa lisävirtaa tekemiseen. Kaikilla on yhteinen visio ja brändi sekä

yhteistä markkinointimateriaalia. Toiminta-alueena oli pääosin Witas-alue ja

mukana oli 10 matkailuyritystä. Projektipäällikkönä toimi Jasmine Välikangas ja

asiantuntijana Laatukoulutus Jouni Ortju Ky. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen

ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta (75 %) ja yritykset (25 %).

Erävariksella matkailukuvauksissa. 



Witas Oy sekä alueen yritykset ovat osallistuneet lisäksi mm. seuraavien seutukunnallisten

tai maakunnallisten hankkeiden toimintaan ja/tai rahoitukseen

YHTEISTYÖTAHOJEN HANKKEET JA TOIMINTA

• Kivijärven matkailualueen kehittäminen - niliaitan pilotti (Kivijärven kunta)

• Palvelukulttuuri kunniaan (Pihtiputaan kunta)

• Osaamiskeskus Lennätin 2.0 (Viitasaaren kaupunki)

• Puurakentamisen Haukirinne (Viitasaaren kaupunki)

• Invest in Staff (POKE)

• Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen (Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy)

• Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 (JAMK)

• Rakennetaan puusta (Metsäkeskus)

• VinsectS - Hyönteistalous osana Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan kiertotaloutta (VTT ja JAMK)

• Lakeland - Jyväskylä Region 2019-2021 (Jyväskylän kaupunki, Visit Jyväskylä)

• Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku – digipolku (Jyväskylän yliopisto)

• Hukat hyötykäyttöön (JAMK)

• Yrityskummitoiminta (Suomen Yrityskummit, Keski-Suomi)

• Keski-Suomen Kasvupolku (Kasvu Open)



SOMEKANAVIEN SEURAAJAMÄÄRÄT 12/2019

@witasoy 569

@keksintojenviikko1 582

@lomaseutu 763

@witasoy 292

@keksintojenviikko1 182

@lomaseutu 316

@witasoy 98

@keksintojenviikko1 42

VIESTINTÄ JA 

TIEDOTTAMINEN

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin kuusi kertaa ilmestyneellä

Witas-uutiskirjeellä, joka lähetetään suoraan noin 800

uutiskirjetilaajan sähköpostiin ja on luettavissa Witaksen

kotisivujen sekä Facebookin kautta. Uutiskirjeet tavoittivat

keskimäärin 600 lukijaa/uutiskirje.

Witaksen sähköisinä viestintäkanavina toimivat kotisivut, joita

päivitetään lähes päivittäin ajankohtaisista asioista,

tilaisuuksista, tapahtumista sekä palveluista. Lisäksi käytössä

on sosiaalisen median kanavina Facebook, Instagram sekä

LinkedIn. Lomaseudun ja Keksintöjen Viikon kotisivut sekä

Facebook ja Instagram ovat aktiivisessa käytössä. Lisäksi osa

hankkeista tiedottaa aktiivisesti hankkeiden omilla Facebook-

ja Instagram -sivuillaan.



YHTEYSTIEDOT

Tapani Laitinen

Toimitusjohtaja

040 152 0112

tapani.laitinen@witas.fi

www.witas.fi
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