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HENKILÖSTÖ 
JA HALLITUS 

Witaksen palveluksessa oli tilikauden 2020 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. 
Witaksen palveluksessa alusta asti työskennellyt kehittämispäällikkö Mauno Laulumaa jäi 
vuoden lopulla vuosilomalle ennen eläköitymistään vuoden 2021 alkupuolella.

Hallitukseen kaudelle 2020–2022 valittiin Manu Toikkanen ja Juha Urpilainen Kinnulasta, 
Jorma Toikkanen ja Ari Kinnunen Pihtiputaalta, Janne Kinnunen ja Mervi Rihto 
Viitasaarelta sekä Asko Kauppinen ja Pekka Helppikangas Kivijärveltä. Hallituksen 
kokouksia pidettiin yksitoista kertaa, joista kuusi pidettiin kiertävinä omistajakunnissa ja 
viisi etäkokouksina voimassa olleiden koronaohjeistusten mukaisesti.

Yhteydenpitoa kuntien päätöksentekijöihin pidetään yllä vakiintuneen käytännön 
mukaisesti kutsumalla kaikkien omistajakuntien kuntajohto koolle omistajakokoukseen. 
Omistajakokous pidettiin marraskuussa Pihtiputaalla. Omistajakokouksissa esiteltiin 
yhtiön toiminnan tuloksia, strategian toteutumista ja käytiin vapaamuotoista keskustelua 
Witas-alueen elinkeinoelämän kehittämisestä ja sen tavoitteista.



YRITYSKEHITTÄMINEN
Yrityskehittäminen koostuu neuvontapalveluista sekä palveluihin sisältyvistä useista eri toimenpiteistä.

YRITYSKEHITTÄMISPALVELUT Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Yhteensä

Alkavan yrityksen palvelut 23 10 86 198 317

Kasvu- ja kehittämispalvelut 80 50 198 174 502

Omistajanvaihdospalvelut 96 25 86 238 445

Vakauttamispalvelut 55 34 161 145 395

Muut yrityskehittämis- ja neuvontapalvelut 20 3 29 30 82

YHTEENSÄ 274 122 560 785 1741

372 asiakasta

1634 asiakastapaamista
(sisältää live- ja etätapaamiset)

Alkavan yrityksen toimenpiteet
197  yritysidean arviointityöt
52  liiketoimintasuunnitelmat
91  kannattavuuslaskelmat
34  starttirahahakemukset
4  tukihakemukset

18  rahoitushakemukset
19  yrityksen perustaminen

122 taustatoimenpiteet

Kasvu- ja kehittämistoimenpiteet
225 hankeidean arvioinnit/kehittämissuunnitelmat
113  kannattavuuslaskelmat
12  kehittämistukihakemukset
27  rahoitushakemukset
2  tuotekehitys- ja suojaustoimenpiteet

232  taustatoimenpiteet

Vakauttamistoimenpiteet
421 koronaan liittyvät toimenpiteet
38  muut vakauttamistoimenpiteet

Omistajanvaihdostoimenpiteet
199 yrityskaupan suunnittelut
65 arvonmääritykset

125 verosuunnittelut
10  kauppakirjat

304 tietojen keruu ja taustatyöt
78  muut taustatoimenpiteet



ASIAKASPALAUTE
Witas Oy kerää asiakaspalautetta valmistuneista yritysneuvonnan 
asiakastöistä. Kyselyn vastausprosentti vuonna 2020 on ollut noin 25 %. 

Vastanneista 100 % on ollut sitä mieltä, että heidän saamansa palvelu on 
ollut asiantuntevaa ja, että he suosittelisivat Witas Oy:n palveluita muille. 
Yli 90 % oli saanut sovittua tapaamisen helposti ja riittävän nopeasti. Palvelun 
vaikuttavuutta on tutkittu kyselyssä seitsemällä monivalintakysymyksellä, 
joista asiakas on voinut valita myös useamman kuin vain yhden vaihtoehdon. 

”Tärkeä apu yrityksille.”

”Hyvä kun olette olemassa!”

”Yrittäjä saa apuja monenlaisiin kysymyksiin.”

”Erinomaista palvelua ja asiantuntevaa.”

”Olette ihan parhaita! Teidän kautta ja 

kannustuksesta on alueen matkailu ottanut isoja 

askeleita.”

”Loistava apu yrittäjälle. Tuki myös uusien asioiden 

mietinnässä ja tuen on saanut hyvin nopeasti ja 

ammattitaidolla. Kiitos.”

”Yrityskehittäjä on huikean hyvä työssään!”

”Kiitos, olit meille kultaakin tärkeämpi apu.”

”Toiminta oli erittäin asiallista ja neuvovaa!”

”Suuri kiitos.”

Oliko saamasi palvelu
asiantuntevaa?

Kyllä 100 %

Suosittelisitko 
palveluitamme muille?

Kyllä 100 %

Saitko sovittua tapaamisen
helposti ja riittävän nopeasti?

Kyllä 92,3 %

Kohtuullisesti 3,8 %

Ei 3,8 %
Oliko palvelullamme merkitystä itsellesi tai yrityksellesi?

En olisi pystynyt ratkaisemaan asiaani yksin 57,7 %

Sain asiaani monipuolisemman ratkaisun 42,3 %

Asiani ratkaisu nopeutui 42,3 %

Myönteinen vaikutus yritykseni talouteen 38,5 %

Tällä kertaa ei ollut hyötyä 3,8 %

Asiani ratkaisu viivästyi 0 %

Muu vaikutus 0 %



YRITYSTEN INVESTOINTI- JA 
KEHITTÄMISHANKKEET

Witas-alueen yritykset ovat saaneet kehittämismenoihinsa 
tukirahoitusta vuonna 2020 yhteensä noin 3,6 milj. euroa. 
Lisäksi koronatukia on myönnetty noin 2,6 milj. euroa. 

Kaikki julkiset yritystukimuodot huomioiden Witas-alueen 
yritykset ovat ohjelmakauden 2014–2020 aikana saaneet 
yritystensä kehittämiseen rahoitustukea noin 15,4 milj. euroa, 
joka on merkittävä määrä koko Keski-Suomi huomioiden. Lisäksi 
alueen maatalousyritykset ovat ohjelmakauden 2014–2020 
aikana saaneet maatalouden yritystukia noin 12,5 milj. euroa.

Yrityksen 
kehittämisavustukset,
ELY-keskus

2020 
euroa

2020 
kpl

2014–2020
yhteensä kpl

2014–2020
yhteensä euroa

Viitasaari 600 000 1 17 5 474 555

Pihtipudas 349 000 1 8 773 240

Kivijärvi 72 820 1 3 110 600

Kinnula 0 0 0 0

Yhteensä 1 021 820 3 28 6 358 395

Yritystuet 
maaseuturahastosta,
ELY-keskus ja Leader

2020
euroa

2020
kpl

2014–2020
yhteensä kpl

2014–2020
yhteensä euroa

Viitasaari 334 711 4 21 1 743 908

Pihtipudas 275 386 8 39 1 218 595

Kivijärvi 124 392 2 12 310 111

Kinnula 3 173 1 5 82 754

Yhteensä 737 662 15 77 3 355 368

Rahoitukset ja avustukset, 
Business Finland

2020
euroa

2016–2020
yhteensä kpl

2016–2020
yhteensä euroa

Viitasaari 0 8 317 930

Pihtipudas 0 7 95 600

Kivijärvi 0 1 6 200

Kinnula 0 2 12 400

Yhteensä 0 18 432 130

Business Finland myönsi yrityksille vuoden 2020 aikana erillistä koronatukea, 
joka on esitetty myöhemmässä taulukossa. 



YRITYSTEN INVESTOINTI- JA 
KEHITTÄMISHANKKEET

Maatalousyritysten
investointituet, 
ELY-keskus

investointi-
tuki

2015–2020
kpl

korkotuki-
laina

2015–2020
kpl

yhteensä
2015–2020

Viitasaari 1 462 592 27 1 557 221 5 3 019 813

Pihtipudas 1 868 396 30 2 665 275 9 4 533 671

Kivijärvi 70 608 7 43 940 1 114 548

Kinnula 1 202 692 13 1 633 051 7 2 835 743

Yhteensä 4 604 288 77 5 899 487 22 10 503 775

Maatalousyritysten

omistajanvaihdosten 
rahoitukset, 
ELY-keskus

aloitustuki
2015–2020

kpl

korkotuki-
laina

2015–2020
kpl

Yhteensä
2015–2020

Viitasaari 140 000 4 827 315 4 967 315

Pihtipudas 70 000 2 230 000 1 300 000

Kivijärvi 0 0 0 0 0

Kinnula 140 000 4 538 174 4 678 174

Yhteensä 350 000 10 1 595 489 9 1 945 489

Yrityksen 
kuljetustuet, 
ELY-keskus

2020
euroa

2020
kpl

2015–2020
yhteensä kpl

2015–2020
yhteensä 

euroa

Viitasaari 44 867 4 16 453 765

Pihtipudas 65 523 1 6 276 350

Kivijärvi 5 873 1 2 9 540

Kinnula 0 0 1 26 345

Yhteensä 116 263 6 24 766 000

Kalatalouden 
tuet, 
ELY-keskus

2020
euroa

2020
kpl

2015–2020
yhteensä kpl

2015–2020
yhteensä 

euroa

Viitasaari 1 716 958 4 10 1 782 917

Pihtipudas 0 0 1 31 878

Kivijärvi 10 388 1 5 108 560

Kinnula 0 0 0 0

Yhteensä 1 727 346 5 16 1 923 355



YRITYSTEN KORONATUET VUONNA 2020

Vuonna 2020 yritysrahoituskentälle oli omaleimaista koronatuet, joita useat julkiset rahoittajat  nopealla aikataululla ja valmistelulla 
suuntasivat yrityskenttään. Kehittämisyhtiön rooli tiedonvälittäjänä ja uusien tukimuotojen neuvojana sekä valmistelijana yhdessä 
yritysten kanssa korostui vuoden aikana. Kahdesta suurimmasta tukimuodosta (Business Finland ja ELY) Witas-alueen yritykset saivat 
Keski-Suomen alueellisessa tarkastelussa kolmanneksi eniten rahoitusta. Kehittämisyhtiö hoiti lisäksi kuntien yksinyrittäjän tuen 
hakemusten vastaanottamisen, käsittelyn ja valmistelun sekä raportoinnin omistajakunnille kunnissa tehtävää päätöksentekoa varten.

ELY-keskus, 
rahoitus 

koronaviruksen 

aiheuttamassa 
poikkeustilanteessa

Business Finland, 
liiketoiminnan 

kehitysrahoitus 
häiriötilanteissa

Yksinyrittäjätuki, 
kunta

KEHA-keskus,
mara-alan tuki

Valtiokonttori,
kustannustuki I

ELY-keskus,
kalatalouden tuki

YHTEENSÄ

Viitasaari 298 080 1 039 888 82 000 24 550 0 86 201 1 530 719

Pihtipudas 225 080 430 550 70 000 58 226 0 0 783 856

Kivijärvi 24 000 100 000 12 000 579 4 772 8 232 149 583

Kinnula 69 320 31 100 24 000 6 799 6 025 11 279 148 523

Yhteensä 616 480 1 601 538 188 000 90 154 10 797 105 712 2 612 681



ASUKASLUKU JA TYÖLLISYYS

Witas-alueen asukasluku, työllisen työvoiman määrä, työttömät työnhakijat, työttömyysaste ja uudet yritykset

VIITASAARI PIHTIPUDAS KIVIJÄRVI KINNULA

Tilanne joulukuussa 2020  ja 2019 12/2020 12/2019 12/2020 12/2019 12/2020 12/2019 12/2020 12/2019

Asukasluku 6 100 6 178 3 934 4 033 1 108 1 095 1 599 1 622

Työllisen työvoiman määrä 2 477 2 577 1 641 1 699 398 398 596 618

Työttömiä työnhakijoita 362 316 214 178 58 57 94 73

Työttömyysaste % 14,6 12,3 13,0 10,5 15,2 14,3 15,8 11,8

Uudet yritykset, 34 27 35 25 9 4 4 4

joista varsinaista yritystoimintaa * 24 16 15 15 4 4 2 2

* 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.



LOMASEUDUN MATKAILU

Maailmanlaajuisen koronapandemian iskiessä maaliskuussa 2020 suljettiin myös Lomaseudulla 
koko matkailu- ja palvelualan toiminta. Vuodelle 2020 tehtyjä markkinointisuunnitelmia ja 
kehittämistoimia jouduttiin miettimään uudelta pohjalta. Lomaseudun markkinointi siirtyi 
kokonaan somekanavilla toteutettavaksi. Yritysten kanssa on kuitenkin pystytty toteuttamaan 
kehittämistoimenpiteitä ja uusia hankkeita on käynnistetty.  Ajatuksena on ollut myös 
valmistautua tulevaisuuteen, kunhan koronakriisistä selvitään.

Lomaseudun uuden myyntipalvelun, SydänSuomen Keskusvaraamon toiminta käynnistyi 
maaliskuussa 2020. Lomaseudun matkailumarkkinoinnin ja SydänSuomen Keskusvaraamon 
kesken on vuoden aikana tehty tiivistä yhteistyötä toiminnan edistämiseksi ja alueen 
matkailupalvelujen myynnin lisäämiseksi.

Vuoden 2020 syksyllä käynnistyneessä Lomaseutu #365 vol 2 -yritysryhmähankkeessa 
toteutetaan mukana olevien matkailuyritysten laadun ja vastuullisuuden kehittämistyötä sekä 
brändätään seutua luontomatkailuparatiisiksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa 
yhteistyössä toteutettiin Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan retkeilyreitistöjen 
esiselvityshanke, jonka tuloksena syntyi kehittämissuunnitelma alueen reitistöjen kehittämiseksi 
ja luontomatkailun edistämiseksi. Toisena yhteistyöhankkeena JAMK:n kanssa on jatkunut 
Matkalla kalaan -aktivointihanke, jonka puitteissa tehdään toimia matkailukalastuksen 
edistämiseksi ja uusien matkailukalastustuotteiden synnyttämiseksi.



LOMASEUDUN MATKAILU

Vuoden 2020 lopulla käynnistyi Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun -hanke, jonka lopputuloksena yrityksille ja kunnille syntyy 
konkreettisia myytäviä tuotteita online-myyntikanaviin kotimaan ja Keski-Euroopan markkinoille. Laaja hankealue kattaa 15 kuntaa
Keski-Suomesta ja Päijät-Hämeestä.

Vuoden mittaan osallistuttiin maakunnallisen Lakeland-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn sekä Viitasaaren Kesäakatemian ja 
Suomen Sininen Tie -yhdistyksen hallitusten kokouksiin. Loppuvuonna käynnistyi Visit Jyväskylä Region -organisaation hallinnoima
Matkailun vastuullisuus näkyväksi -hanke, jossa Witas Oy on mukana. Vuoden aikana osallistuttiin tiiviisti myös Keski-Suomen 
matkailustrategian 2021–2025 työstämiseen, strategia julkistettiin joulukuun alussa.  

Kivijärven matkailualueen kehittämisessä, niliaitan pilottihankkeen toteutuksessa 
oltiin mukana ohjausryhmätyöskentelyssä, uusien Kivijärvi Resort -verkkosivujen 
(https://kivijarviresort.fi) toteutuksessa ja mediamarkkinoinnissa. Upea niliaitta-
tyyppinen loma-asunto otettiin käyttöön joulukuussa. Niliaitta on herättänyt laajaa 
huomiota ja saanut medianäkyvyyttä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 
Toimenpiteitä Kivijärven, Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren matkailukeskusten ja 
loma-asuntoalueiden kehittämiseksi tullaan viemään eteenpäin uuden 
matkailuhankkeen puitteissa.

Maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutuksista ovat Lomaseudun alueella 
kärsineet voimakkaasti ravitsemusalan yritykset sekä muut palvelualan toimijat ja 
tapahtumajärjestäjät. Majoitustoiminnan puolella, eritoten mökkimajoitusta 
tarjoavissa kohteissa vaikutukset ovat jääneet jonkin verran pienemmiksi kysynnän 
lisääntyessä viime kesänä ja jatkuessa vielä syyskaudella ja joulun aikaan.

Niliaitta, kuvaaja Marc Goodwin 

https://kivijarviresort.fi/


KEKSINTÖJEN VIIKKO

Keväällä 2020 Witas otti huikean digiharppauksen ja osoitti innovatiivisuutta ja 
edelläkävijyyttä järjestämällä Keksintöjen Viikko -tapahtuman virtuaalisessa Microsoftin 
AltspaceVR-ympäristössä. Messut järjestettiin yhteistyössä Viitasaaren kaupungin ja 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE:n kanssa.  

Koronan mukanaan tuoma epävarmuus tulevasta kannusti tekemään rohkeita päätöksiä. 
Viemällä tapahtuma virtuaalimaailmaan haluttiin varmistaa tapahtuman toteutuminen, 
olipa tilanne syksyllä 2020 mikä tahansa. Toteutuksessa oli kyse kansainvälisestikin 
harvinaisesta laajennetun todellisuuden messutapahtumasta, jossa niin messuvieraat, 
puhujat kuin näytteilleasettajatkin liikkuvat avatar-hahmoina virtuaalisessa 
messukeskuksessa.

Messuilla oli puhumassa mm. Kyrö Distilleryn edustaja Mikko Koskinen, futuristi ja keksijä 
Perttu Pölönen, Aava & Bangin luova johtaja Mikko Kalliola sekä Finnish Business Angels 
Networkin Antti Viitanen. Osastoja/näytteilleasettajia oli yli 30 ja virtuaalisessa 
messukeskuksessa kävi arvioilta noin 300–500 vierailijaa.

Osallistuminen messuille edellytti AltSpaceVR-ohjelman lataamista omalle koneelleen 
sekä oman virtuaalihahmon eli avattaren luomista. Messuja pystyi seuraamaan myös 
livestream-lähetyksenä Keksintöjen Viikon YouTube-kanavalla, jossa tapahtuman 
tallenteet ovat katsottavissa. Lisäksi Viitasaaren kaupungin valtuustosaliin ja Pihtiputaan 
HUBteekkiin oli paikalliselle yleisölle järjestetty mahdollisuus seurata livelähetystä.



PAIKALLISET.FI

Vuoden 2020 aikana toteutettiin Paikalliset.fi-palvelun kehitystyötä. 
Ohjelmistoa päivitettiin ja ohjelmakoodiin tehtiin muutoksia palvelun 
jouhevan toimivuuden varmistamiseksi erityisesti mobiililaitteilla. 
Teknisten uudistusten ja päivitysten lisäksi sivuston visuaalista ilmettä 
muokattiin. Kehittämistyön mahdollisti Keski-Suomen liiton 
rahoittaman Koronakriisi – nopeat toimenpiteet ja uudelleensuuntaus 
-hankkeen kautta saatu rahoitus.

Uusi päivitetty paikalliset.fi-hakemisto julkaistiin marraskuussa 2020.

Palvelun markkinointia toteutettiin mm. lehti-ilmoituksilla, 
kesäasukaspostituksilla sekä mainoksilla teiden varsilla ja 
ilmoitustauluilla. Koronakriisin iskiessä maaliskuussa avattiin 
paikalliset.fi Facebook-sivun. Vuoden aikana toteutettiin kahdeksan 
Facebook-kampanjaa tavoitteena nostaa esiin alueen yritysten 
tuotteita ja palveluita sekä lisätä palvelun tunnettuutta.



VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin kolme kertaa ilmestyneellä 
Witas-uutiskirjeellä. Uutiskirjeet lähetettiin suoraan uutiskirjetilaajien 
sähköpostiin ja ne ovat luettavissa myös Witaksen kotisivujen sekä 
Facebookin kautta. Uutiskirjeet tavoittivat keskimäärin 580 
lukijaa/uutiskirje ja avausprosentti oli noin 73 %. Lisäksi Kinnulan, 
Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntapäättäjille lähetettiin 
vuoden aikana kaksi erillistä uutiskirjettä Witaksen toiminnasta sekä 
alueen koronarahoitustilanteesta.

Vuoden 2020 aikana yksi viestinnän painopiste oli ajankohtaisista 
korona-asioista tiedottaminen yrittäjille. Koronatiedotusta toteutettiin 
suoraan sähköpostitse, uutiskirjeissä, sosiaalisen 
median kanavissa sekä kotisivuilla koronatiedotus-sivustolla 
(www.witas.fi/ajankohtaista/koronavirusepidemia_912).

Witaksen sähköisinä viestintäkanavina toimivat kotisivut, joita 
päivitetään ajankohtaisista asioista, tilaisuuksista, tapahtumista sekä 
palveluista. Lisäksi käytössä ovat Facebook, Instagram sekä LinkedIn. 
Lomaseudun ja Keksintöjen Viikon kotisivut sekä Facebook ja Instagram 
ovat aktiivisessa käytössä. Osa kehittämishankkeista tiedottaa 
toiminnastaan Witaksen kanavien lisäksi omilla some-sivuillaan. 

Some-kanavien seuraajamäärät kasvoivat selkeästi 
vuoden 2020 aikana. Witaksen osalta tähän vaikuttivat 
todennäköisesti aktiivinen koronaviestintä sekä 
Yritystarinat-viestintäkampanja. Myös Keksintöjen 
Viikon some-kanavien seuraajamäärissä oli selkeä kasvu 
virtuaalitapahtuman aktiivisen viestinnän tuloksena.

KANAVIEN SEURAAJAMÄÄRÄT 2020 2019

@witasoy 732 569
@keksintojenviikko1 792 582
@lomaseutu 813 763

@witasoy 436 292
@keksintojenviikko 293 182
@lomaseutu 401 316

@witasoy 132 98
@keksintojenviikko 76 42



YRITYSTARINAT

Vuoden 2020 aikana aloitettiin Yritystarinat-viestintäkampanja. Kampanjassa 
yritysneuvonnan asiakkaat sekä heitä auttaneet yrityskehittäjät kertovat yrityksen 
kehittämisestä toteutuneiden toimenpiteiden kautta. Yritystarinoiden aiheita ovat 
olleet muun muassa yrityksen perustaminen, investointien tekeminen sekä 
sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen. 

Yritystarinat ovat luettavissa Witaksen kotisivuilla sekä some-kanavissa. Lisäksi yksi tarina 
on julkaistu paikallislehti Kotiseudun Sanomissa. Yritystarinat-kampanja todettiin hyväksi 
keinoksi avata Witaksen yritysneuvonnan palveluita ja kampanja tulee jatkumaan.



HANKETOIMINTA

Witas Oy hallinnoi ja toteutti vuoden 2020 aikana 10 kehittämishanketta: 
HYVY, Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen, Koronakriisi, Reittiverkoston 
virittäminen, Keitele-Päijänne matkailu, InnoServiisi, InnoVapriikki, Matkailun 
yritysryhmähanke, Laatu lähtee lapasesta -yritysryhmähanke, Dilige-
yritysryhmähanke. Lisäksi Witas Oy toimii osatoteuttajana: Sopien 2.0, 
Matkalla kalaan, PÄMÄ sekä Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi.

Kehittämishankkeiden rahoitusta haetaan toiminnasta riippuen Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tai Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Euroopan maaseuturahasto). 
Vuoden 2020 aikana rahoitusta on koronaepidemian vuoksi myönnetty myös 
TEM:n alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta sekä 
TEM:n matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -
rahoituksesta. Kunkin hankkeen tiedotuksessa tuodaan aina esille, mistä 
rahoituslähteestä hankkeen rahoitus on myönnetty. Witas Oy rahoittaa 
Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarahoitusosuudet niissä 
kehittämishankkeissa, jotka sisältävät kuntarahoitusosuuksia.Yrittäjien tapaaminen HYVY-hankkeessa
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OSAAJIA KASVUUN JA KANSAINVÄLISTYMISEEN – TUU JA TEE (8/2019 – 12/2021) 

Toiminnan kohderyhmänä ovat kasvua ja/tai kansainvälistymistä tavoittelevat yritykset Witas-alueella sekä Karstulassa ja Kannonkoskella. Toimenpiteisiin 
sisältyy neljä työpakettia, joihin on sisältynyt 138 tehtävää. Näistä 56 on toteutettu, 65 työn alla, 2 jäädytetty ja 17 aloittamatta. Työpaketteja ovat: 1.) 
Yhteisen markkinointimateriaalin ja rekrytointia tukevan materiaalin tuottaminen, 2.) Yritysten rekrytointitarpeiden kokoaminen, 3.) Kasvun rekrytointi -
kampanjat ja 4.) Uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittäminen sekä ennakoivan ja systemaattisen kasvun rekrytointiprosessin rakentaminen. 

Toteutettuja toimenpiteitä eri työpakettien osalta ovat muun muassa viestintäsuunnitelmat, visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto, somekanavat, digitaalinen 
markkinointimateriaali ja muu markkinointimateriaali, aluemarkkinointikampanjat Sanoma digissä 2.897.714 näyttökertaa ja 5008 kotisivuvierailua 
sydansuomessa.fi -kotisivuille, hankkeen toteuttamiseen liittyvään taustatietoon perehtyminen, alueen kuntien esittely somekanavissa, kysely yrityksille 
hyödyllisistä kampanjateemoista ja -kärjistä, työnantajakortit alueen työnantajista, veto- ja pitovoimatekijöitä käsitellyt kuntatyöpajapilotti Viitasaarella, 
Torstai Toast – rekrytointeja edistävien tapahtumien sarja AltspaceVR-virtuaalitodellisuudessa, yritysten rekrytointitarpeiden päivitys, tulevaisuustyöpaja 
uusien yhteistyömuotojen etsimiseksi, TOL16100 yritysten alueellisesti kohdistettu rekrytointikampanja, showroom AltspaceVR-maailmaan, Starbrix-

projektinhallintajärjestelmän käyttöönotto, ulkomaisen työvoiman hankinnan pilottiprojektin suunnittelu, yhteistyökumppanin löytäminen ja markkinointi 
työnantajille sekä alue- ja hankemarkkinointi Keksintöjen Viikolla. Poikkeamia hankkeen toteutukseen on aiheutunut koronasta, minkä vuoksi rekrytointi- ja 
markkinointitapahtumia (yleisötilaisuuksia) fyysisessä ympäristössä ei ole voitu järjestää, eikä myöskään vierailuja ja tutustumiskäyntejä yrityksiin sekä 
alueelle.

Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen on yksi osa 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 Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (70 %) ja kunnat (30 %).
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HYVY – hyvinvoiva yrittäjä ja yritys (4/2019 – 3/2021) 

Vuosi 2020 lähti hankkeessa mukavasti käyntiin, hyvinvointivalmennukset pyörivät, päästiin 
yrittäjien kanssa hyvinvointileirille voimaantumaan ja verkostoitumaan ja yhä useampi yrittäjä 
löysi hyvinvoinnin edistämisen tärkeyden. Suunnitelmiin kuului monipuolisia hyvinvointiteemaisia 
tilaisuuksia, valmennuksia ja työpajoja. Sitten kevättalvi toi koronan ja sen mukaiset rajoitukset, 
joiden edessä myös HYVY joutui nopealla aikataululla muuttamaan toimintaansa. Jo käynnissä 
olevia valmennuksia siirrettiin etäyhteyksin toteutettaviksi ja toiminnalliset työpajat vaihtuivat 
lennosta webinaareihin. Aihepiirit valikoituivat myös palvelemaan yrittäjiä erittäin haastavassa ja 
jaksamista koettelevassa tilanteessa. 

Koronatilanteen rauhoittuessa ja hankealueen tautitilanteen ollessa kohtuullinen, päästiin 
yrittäjien kanssa syksyn puolella pienissä porukoissa myös ihan livenä kokoontumaan. Vuoden 
2020 aikana tarjolla oli laajempaa hyvinvointivalmennusta, kevytkursseja, toiminnallisia työpajoja, 
työnohjausta ja webinaareja. Yksi tärkeimmistä tuloksista lienee yrittäjien oma tietoisuus 
hyvinvoinnin merkityksestä niin yksilölle itselleen kuin yritykselle. Hyvinvointia edistäviä keinoja 
on monia, ja jos joku sopii yhdelle, niin joku muu toimii toiselle. Moni hankkeen toimenpiteisiin 
osallistunut yrittäjä löysi itselleen sopivat keinot oman jaksamisen tueksi ja vireyden 
ylläpitämiseksi. Pienilläkin muutoksilla omassa arjessa saadaan isoja tuloksia! 

Yrittäjiltä saatu palaute HYVYn toimenpiteistä on ollut kautta linjan positiivista ja tämänkaltaisia 
hankkeita toivotaan olevan tarjolla tulevaisuudessakin. Toiminta-alueena on Saarijärven-
Viitasaaren seutukunta ja pääkohderyhmänä mikro- ja pienyrittäjät. Projektipäällikkönä toimii 
Elina Mäkinen ja projektikoordinaattorina Kirsti Kaakkurivaara. Rahoittajina toimivat Keski-
Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (75 %) ja kunnat (25 %). 

Yrittäjien hyvinvointiviikonloppu Koirasalmen 
luontotuvalla Kivijärvellä helmikuussa 2020. 
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SAARIJÄRVEN-VIITASAAREN SEUTUKUNNAN REITTIVERKOSTON VIRITTÄMINEN 
(10/2019 – 9/2020) 

Toteutetun selvitystyön tuloksena julkaistu kehittämissuunnitelma kuvaa, miten 
ulkoilureittiverkostosta saataisiin seutukunnalle yhä merkittävämpi vetovoimatekijä 
tulevaisuudessa, ja miten ulkoiluolosuhteita tulisi kehittää niin kuntalaisen, matkailijan 
kuin yritystenkin toiminnan näkökulmasta. Hankkeessa toteutettiin muun muassa 

ulkoilureittien kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia, käyttäjäkyselyitä sekä reittiarviointeja 
maastossa. Kohderyhmänä olivat ulkoilureittien hallinnoijat, alueen ulkoilureiteillä 
liikkuvat paikalliset asukkaat ja matkailijat sekä ulkoilukohteita hyödyntävät yritykset. 
Toiminta-alueena oli Saarijärven-Viitasaaren seutukunta. Hallinnoijana toimi 
Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. 
Hankkeen projektipäällikkönä toimi Riikka Mansikkaviita. Rahoittajina toimivat Keski-
Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta (90 %), JAMK (4 %) ja kunnat (6 %). 
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INNOVAPRIIKKI – ideaverkostot innovoimaan ja toimimaan 
(1/2015 – 4/2020)

Vuoden 2020 aikana toteutettiin mm. hankkeeseen liittyvä 
loppuselvitys ja siihen liittyvä innovaatiotyöpaja, joissa 

asiantuntijana toimi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. 
Työpajassa käsiteltiin Innovaatiotoiminnan tilaa Saarijärven-
Viitasaaren seudulla, innovaatiotoiminnan tulevaisuutta ja 
innovaatiotoiminnan vauhdittamista seutukunnalla. 
Loppuselvityksen tuloksena saatiin seitsemän kohdan 
suositus siihen, miten Innovaatiotoimintaa ja siihen liittyviä 
toimintoja olisi hyvä alueella kehittää ja tehdä. Työpajaan ja 

selvityksen tekoon osallistui alueen yrityksiä, kuntapäättäjiä, 
kehittäjiä ja useiden koulutusorganisaatioiden henkilöitä. 
Pitkäjänteinen työ on luonut hyvän toimintakulttuurin eri 
kumppaneiden (JAMK, Jyväskylän yliopisto, Biotalouskampus, 
tutkimuslaitokset jne.) ja Witaksen kesken. Toiminta-alueena 
oli Saarijärven-Viitasaaren seutukunta. Projektipäällikkönä 
toimi Lasse Lyijynen (vuosina 2019–2020) ja 

projektiassistenttina Kirsti Kaakkurivaara. Rahoittajina 
toimivat Keski-Suomen ja Pirkanmaan liitot Euroopan 
aluekehitysrahastosta (70 %) sekä yritykset ja kunnat (30 %). 

INNOSERVIISI – Maaseudun innovaatiopalvelun 
kehittäminen (9/2018 – 6/2020) 

Toimenpiteillä kartoitettiin ja kehitettiin toimintamalleja ja 
menetelmiä, joiden avulla yritysten ja yksityisten 

innovaatiotoimintaa voidaan tukea. Hankkeessa kehitetty 
digitaalinen innovaatioalusta on tavoitteiden mukaisesti tehty 
helppokäyttöiseksi ja se myös muokkautuu erilaisiin tarpeisiin. 
Hankkeen aikana syntyi myös innovaatio- ja kehitystoimintaa 
edistävä verkosto, jossa on mukana yritysten, oppilaitosten 
sekä muiden kehitysyhtiöiden edustajia. Toiminta-alueena oli 
Witas-alue ja projektipäällikkönä toimi Kirsi Niskanen. 

Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan 
maaseuturahastosta (90 %) ja Witas Oy (10 %). 
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SOPIEN 2.0 – Liiketoiminnan ja digitaalisuuden kehittäminen sote-alan murroksessa (2/2020 – 12/2022)

Tavoitteena on kehittää sote- ja hyvinvointialan yritysten ja yhdistysten liiketoimintaosaamista hyödyntäen erilaisia digitaalisia menetelmiä ja työkaluja. 
Koronakriisi aiheuttikin yritysten digiloikalle vauhdikkaan alun ja hankkeen tavoitteet tältä osin ovat edistyneet hyvin. Hanke tiedottaa ajankohtaisista 
sote-kentän muutoksista yrityksille/yhdistyksille sekä pyrkii lisäämään julkisen ja yksityisen toimijan vuorovaikutusta. Wiitaunionin ja Saarikan alueilla 
on jo alkanut yrittäjien ja julkisen toimijoiden yhteinen webinaariryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Hanke tarjoaa monipuolista koulutustarjontaa 
mukana oleville yrittäjille/yhdistyksille, henkilöstölle sekä hankkeen kuntien yhteyshenkilöille. Kaikki koulutukset toteutetaan etäkoulutuksina ollen 
helpoin ja turvallisin tapa osallistua. Sopien 2.0 järjesti aloitusseminaarin verkossa syksyllä 2020 sekä lukuisia koko hankealueen kattavia webinaareja 
koulutusten lisäksi. Yritysten toiveita ja tarpeita on kartoitettu palautekyselyillä, joita hyödynnetään tulevissa koulutustarjonnoissa.

Toiminta-alue sisältää pohjoisen Keski-Suomen lisäksi Pohjois-Savon, Etelä-Savon kuntia sekä osan Pohjois-Karjalaa. Toimijoita tulee olemaan mukana 
yhteensä noin 160. Hankkeen päätoteuttajana toimii Navitas Oy. Witas Oy toimii yhtenä osatoteuttajana kolmen muun tahon kanssa (Kehitysyhtiö 
SavoGrow Oy, Savonia Ammattikorkeakoulu Oy ja Iisalmen kaupunki). Pohjoisen Keski-Suomen projektipäällikkönä toimii Witaksella Piia Flink-
Liimatainen. Yhteensä hankehenkilöstöä on 7 henkilöä. Rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %), kunnat ja 
muut julkiset tahot (15 %) sekä yritykset (5 %).

KORONAKRIISI – nopeat toimenpiteet ja uudelleensuuntaus (4 – 12/2020)

Toimenpiteillä vastattiin koronakriisin aiheuttamaan äkillisesti lisääntyneeseen yritysten neuvontatarpeeseen sekä päivitettiin sähköisiä 
alustoja palvelemaan entistä paremmin yrittäjiä ja kuluttajia uudessa tilanteessa. Toiminnan kohderyhmänä olivat ensisijaisesti Witas-alueen 
yrittäjät. Toissijaisena kohderyhmänä ovat koko pohjoisen Keski-Suomen elinkeinotoimijat, kunnat tai esimerkiksi yrittäjäyhdistykset, jotka 
voivat halutessaan ottaa käyttöön Witaksen kehittämät Innoreaktori- sekä Paikalliset.fi -palvelut. Hankkeessa työskentelivät Tarja Pasanen, 
Lasse Lyijynen sekä Manu Aunola. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto TEM:n alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen 
määrärahasta ja Keski-Suomen kehittämisrahastosta (75 %) sekä Witas Oy (25 %).
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VETOVOIMAA KEITELE-PÄIJÄNNE MATKAILUUN (11/2020 – 12/2021)

Keitele-Päijänne-alueen matkailun kehittäminen keskittyy alueen matkailutarjonnan konkreettiseen tuotteistamiseen, markkinointiin ja myyntiin yhdessä 
alueen yritysten ja alan johtavien toimijoiden kanssa. Projektissa tuotteistetaan yritysten tarjontaa ja matkapaketteja kotimaan ja Keski-Euroopan 
markkinoille. Toiminta alkoi marraskuussa 2020 ja toimenpiteet painottuvat vuodelle 2021. Projektityöntekijöinä toimivat Noora Kokko ja Maarit 
Kiiskinen. Toiminta-alueena on 15 kuntaa Keski-Suomesta ja Päijät-Hämeestä. Rahoittajina toimivat Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto 
(80 %), kunnat (15 %) sekä yritykset (5 %). Rahoitus on myönnetty TEM:n matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet –rahoituksesta.

63 DEGREES NORTH – POHJOISEN ERIKOISKASVIT €UROIKSI (5/2018 – 7/2021)

Tavoitteena on aktivoida uusia yrittäjiä erikoiskasvituotantoon. Toiminnassa yhdistetään laajan hankealueen (yhteensä 17 kuntaa) 
eri toimijoiden erityisosaamiset ja resurssit. Pyhäjärvi edistää suuralueella peltomarjojen luomutuotantoon perustuvaa 
yritystoimintaa. Witas-alueen vastuulla ovat suuralueen peltoviljelyn erikoiskasvit. Kaustisen seutukunnan vastuualueella ovat 
puoliviljeltävät ja viljeltävät kasvit sekä keräilykasvit. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan vastuulla on suuralueen metsämarjoihin 
perustuva uusi liiketoiminta. Hanke on tarjonnut vuoden 2020 aikana etäkoulutuksia sekä -tilaisuuksia erikoiskasvien viljelyn sekä 
keruun erikoisosaamiseen liittyen. Muun muassa pellonpiennarpäiviä sekä poimijakoulutuksia on järjestetty yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Toiminta suunnitellaan markkinaehtoisesti asiakastarpeiden, kysynnän ja eettisen, kannattavan liiketoiminnan
periaatteiden mukaisesti.

Toiminta-alueena on Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Pyhäjärvi/Nivala-Haapajärven seutukunta, Witas-alue, Kaustisen 
seutukunta sekä Perho. Hallinnoijana toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja yhtenä osatoteuttajana 
Kehittämisyhtiö Witas Oy. Witas Oy:n vastuualueena oli vuoden 2020 loppuun saakka Peltoviljelyn erikoiskasvit -osa-alue, josta 
vastasi hankeaktivaattori Katriina Korhonen. Hankekokonaisuuden rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja 
Pohjanmaan ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta (95 %) ja Witas Oy (5 %) koskien Peltoviljelyn erikoiskasvit -osa-aluetta.
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MATKALLA KALAAN (9/2019 – 8/2021) 

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. 

Aktivointitilaisuuksia on järjestetty 7/10, joissa on ollut yhteensä noin 90 osallistujaa. 
Kesäkuussa testattiin myös virtuaalisen tilaisuuden järjestämistä. Hankkeessa on tuotettu 
blogeja matkailukalastuksesta sekä julkaistu artikkeleita yhteistyössä Suomen Vapaa-
ajankalastajien keskusjärjestön sekä Otavamedian kanssa. 

Yhtenä toimenpiteenä on toteuttaa vapaaseen käyttöön matkailukalastuksen tuotteistamisesta 
liiketoimintamalleja sekä kalantunnistuskortteja esim. vuokramökeille. Vuoden lopussa starttasi 
hankkeessa koottu Matkailukalastusta ja elämyksiä! -yritysryhmähanke kuuden 
keskisuomalaisen matkailuyrittäjän voimin. Ohjelma- ja matkailupalveluita tarjoaville yrittäjille 
suunnatussa yritysryhmähankkeessa kehitetään yhdessä matalan kynnyksen kalastus- ja 
elämyspalveluita, joiden avulla voidaan palvella kattavammin nykyisiä asiakkaita ja jatkossa 
myös täysin uusia kohderyhmiä. 

Pandemia on rajoittanut toimenpiteiden toteuttamista, joten toiminnalle haettiin jatkoaikaa 
elokuuhun 2021. 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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LOMASEUTU #365 VOL 2 -yritysryhmähanke (8/2020 – 7/2022)

Toimenpiteillä kehitetään matkailuyritysten laatua ja 
vastuullisuutta sekä brändätään seutua luontomatkailuparatiisiksi. 
Tavoitteena on yritysten kestävän kasvun varmistaminen ja sitä 
kautta vastuullisten tuotekokonaisuuksien kehittäminen, 
yhteismarkkinointi ja myynnin edistäminen kotimaan ja Keski-
Euroopan markkinoilla. Taustalla tavoitellaan yritysten 
liikevaihdon ja kannattavuuden parantamista. Toimenpiteillä 
vahvistetaan seudun matkailuelinkeinoa ja vetovoimaa sekä 
tuetaan välillisesti alueen muiden yritysten asiakasvirtojen 
kehittymistä. Mukana on kymmenen yritystä pääosin Witas-
alueelta. Projektipäällikkönä toimii Tarja Pasanen. Rahoittajina 
toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta 
(75 %) ja yritykset (25 %). 

LAATU LÄHTEE LAPASESTA -yritysryhmähanke (8/2019 – 8/2020)

Yritykset panostivat jatkuvaan tuotannon tehostamiseen yhteisillä 
työpajoilla sekä yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Toiminnan 
painopisteenä oli turhien työvaiheiden poistaminen, selkeiden 
työohjeiden laatiminen ja niiden jatkuva päivittäminen 
työmenetelmien kehittyessä, sekä panostus työturvallisuuteen ja 
laadun jatkuvaan parantamiseen. Toiminta-alueena oli pääosin Witas-
alue ja mukana on kuusi yritystä. Asiantuntijana toimi Suomen 
Osaamistalo Oy. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus 
Euroopan maaseuturahastosta (75 %) ja yritykset (25 %).

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

Yritykset kehittivät yhdessä digitaalista liiketoimintaa yrityksen 
näkökulmasta, osa-alueina mm. digitaaliset ostopolut sekä digitaalisen 

asiakaspalvelun, viestinnän ja sosiaalisen median kehittäminen. Lisäksi 
yritykset tekivät omat yrityskohtaiset toimenpiteet liittyen digitaaliseen 
toimintaan. Tavoitteena oli lisäksi yritysten keskinäisen kanssakäymisen, 
yhteistyön ja kokemusten jakamisen tiivistyminen. Toiminta-alueena oli 
Witas-alue ja mukana oli viisi yritystä. Asiantuntijana toimi BSTR Luova 
Konttori Oy. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan 
maaseuturahastosta (75 %) ja yritykset (25 %). 
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PÄMÄ – Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen (3/2019 – 12/2020) 

Toimenpiteiden avulla välitettiin tietoa monipuolisista maaseudun liiketoimintamalleista pohjoiseen Keski-Suomeen, 
aktivoitiin alueen yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa, luotiin uusia yrittäjien verkostoja sekä pilotoitiin toimintamalli
maatilojen liiketoimintatiluskierroksille. Kohderyhmänä olivat uudesta maaseudun liiketoiminnasta ja tuotantosuunnan 
muuttamisesta kiinnostuneet pohjoisen Keski-Suomen maaseutuyrittäjät sekä yrittäjyydestä haaveilevat. 

Vuonna 2020 toteutettiin mm. tietokortteja erilaisista liiketoimintamahdollisuuksista, kaksi työpajaa sekä maatilojen 
liiketoimintatiluskierrosten pilotointeja. Infotilaisuuksia järjestettiin verkossa yhteensä 16 kpl ja aiheina oli esim. hevostalous, 
green care -toiminta sekä tyhjien tuotantorakennusten hyödyntäminen. 

Koko hankeaikana järjestettiin 26 infotilaisuutta maaseudun liiketoimintamahdollisuuksista. Tilaisuuksiin oli mahdollista 
osallistua etäyhteyden välityksellä ja ne tallennettiin nettisivuille myös myöhemmin katsottavaksi. Osallistujia oli keskimäärin
22,2 henkilöä/tilaisuus. Verkostoivia työpajoja maaseutuyrittäjille ja yrittäjyydestä haaveilevilla järjestettiin kuusi, joihin 

osallistui keskimäärin 12 henkilöä/työpaja. Tilaisuuksien lisäksi hankkeessa kuvattiin 12 videota sekä tehtiin 14 tietokorttia 
erilaisista maaseudun mahdollisuuksista. Liiketoimintatiluskierroksia järjestettiin yhteensä kahdeksan, joista neljä Witas-
alueella. Witas-alueella jokaisessa kunnassa toteutettiin yksi liiketoimintatiluskierrospilotointi, jonka ideana oli koota tiimi
asiantuntijoita miettimään tilan kehittämistä. Tiluskierrosten palaute oli todella positiivista ja yrittäjät kokivat saaneensa 
realistisia vaihtoehtoja perusteluineen tilan kehittämiseen. 

Tilaisuuksien kautta tavoitettiin hankkeen toiminta-aikana yhteensä 381 maaseudun erilaisista liiketoimintamalleista 
kiinnostunutta henkilöä. Henkilökohtaisesti haastateltiin 61 maaseutuyrittäjää tai -yrittäjäksi aikovaa, joista noin puolet olivat 
Witas-alueelta. Toiminta-alueena oli Saarijärven-Viitasaaren seutukunta. Hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
Biotalousinstituutti ja osatoteuttajan Kehittämisyhtiö Witas Oy. Witas-alueella projektityöntekijänä toimi Miisa Tavaststjerna. 
Rahoittajana toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta (90 %), JAMK (5 %) ja kunnat (5 %). 



YHTEISTYÖTAHOJEN HANKKEET

Witas Oy sekä alueen yritykset ovat osallistuneet lisäksi mm. seuraavien 
seutukunnallisten tai maakunnallisten hankkeiden toimintaan ja/tai rahoitukseen:

• Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen (Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy)
• Invest in Staff (POKE)
• Kivijärven matkailualueen kehittäminen - niliaitan pilotti (Kivijärven kunta)
• Osaamiskeskus Lennätin 2.0 (Viitasaaren kaupunki)
• Hubittaako? – HUBteekki (Pihtiputaan kunta)
• Puurakentamisen Haukirinne (Viitasaaren kaupunki)
• Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 –yhteistyöhanke (JAMK)
• Lakeland - Jyväskylä Region 2019-2021 (Jyväskylän kaupunki, Visit Jyväskylä)
• Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa (VisitJyväskylä/ Jyväskylän kaupunki)



YHTEYSTIEDOT

Tapani Laitinen
Toimitusjohtaja
040 152 0112

tapani.laitinen@witas.fi
www.witas.fi


