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HYVINVOIVAT MAASEUDUN YRITYKSET



TOIMINTAPROSESSIEN 
MALLINTAMINEN, ARVIOINTI 
JA KEHITTÄMINEN 

Opastamme mukana olevia maa- 
seutuyrityksiä toimintaprosessien 
kuvaamiseen. Käymme prosessit 
läpi yhdessä ja etsimme kehittä- 
miskohtia. Prosesseja paranta-
malla voidaan parantaa yrityksen 
tuottavuutta.

YRITYKSEN JOHTAMINEN 
JA KANNATTAVUUDEN 
KEHITTÄMINEN

Valmennamme maaseudun yritys-
ten johtajia uusimpia menetelmiä 
hyödyntäen. Selvitämme yhdessä 
yritysten kannattavuusloukkuja. 
Kehitämme yritysten toimintoja 
uusimpien sähköisten työkalujen  
ja digiratkaisujen avulla.

MENTOROINTI

Kokeneemman yrittäjän ohjaus 
ja neuvot ovat tärkeä voimavara. 
Koulutamme hankkeessa uusia 
maaseutualan mentoreita. 
Mentorit jakavat osaamisensa, 
kokemuksensa ja tietonsa 
mentoroitaviensa käyttöön.

YRITTÄJIEN VERKOSTO

Luomme hankkeessa mukana 
olevien yritysten välille yhteistyö-
verkoston, joka kokoontuu 
säännöllisesti sekä kasvokkain 
että sosiaalisen median kanavian 
hyödyntäen ratkomaan yhdessä 
muissa toimenpiteissä esille 
nousevia kehittämiskohteita ja 
jakamaan tietoa. 

TAVOITTEEMME

HYMYT-hankkeen tavoitteena on tuottaa 
hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamalli 
maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, 
kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin 
lisäämiseksi.

Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2019–
31.12.2021. Hankkeen toteuttavat Oulun 
ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi ry. 
Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan  
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Euroopan maaseudun kehittämisen  
maatalousrahastosta (maaseuturahasto).

 

TULE MUKAAN!

Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät kaikki 
Pohjois-Pohjanmaan alueen luonnonvara-alan 
maaseutuyritykset. Saat käyttöösi hankkeessa 
luodun toimintamallin, pääset soveltamaan 
uutta tietoa ja tuottamaamme materiaalia 
käytännön työhösi. 

Etsimme nyt mukaan luonnonvara-alan yrittäjiä, 
joiden yrityksissä toiminnallisuuden, talouden 
ja hyvinvoinnin prosessit ovat kunnossa sekä 
niitä, joilla on vielä parannettavaa samoilla 
alueilla. Etsimme mukaan erityisesti maatiloja, 
joiden yrittäjillä on edessään vielä 5–15 työ- 
vuotta ja mietinnässä, miten tilan toimintaa 
pitäisi kehittää, että siitä olisi toisen yrittäjän 
hyvä jatkaa. Luopuva yrittäjä voi samalla löytää 
uusia mahdollisuuksia käyttää osaamistaan  
uusissa työtehtävissä.

TOIMINTAMALLI HYVINVOIVALLE 
MAASEUTUYRITYKSELLE 

HYMYT-hankkeella 

• parannamme maaseutuyrittäjien  
 ammatillista ja liiketaloudellista  
 osaamista

• kohennamme yritysten  
 kannattavuutta

• laajennamme yritysten välisiä   
 yhteistyö- ja tukiverkkoja sekä 

• parannamme yrittäjien työkykyä  
 ja työhyvinvointia.

Esitteen kuvat: © maaseutuverkosto /  
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OTA YHTEYTTÄ JA TULE MUKAAN MAASEUDUN YRITTÄJIEN YHTEISEEN HANKKEESEEN!

Projektipäällikkö Anita Karjalainen 
Oulun ammattikorkeakoulu
anita.karjalainen@oamk.fi, 040 575 2034

Projektipäällikkö Sirpa Laitinen 
MTK Pohjois-Suomi ry
sirpa.laitinen@mtk.fi, 044 339 2319

Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta oamk.fi/hymyt.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

 @HHymyt   @hymythanke   @HHYMYT


