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1. Hankkeen toteuttajat
Lapin yliopiston Arktinen keskus (koordinaattori), Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Lapin
AMK ja Luonnonvarakeskus LUKE

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Digiarkkitehtuurin tiekartta lappilaisille elintarvikeyrityksille / Hankenumero 49461

3. Hankkeen toteutusaika
1.1.2018 - 29.2.2020

4. Yhteenveto hankkeesta
Digiarkkitehtuurin tiekartta lappilaisille elintarvikeyrityksille -hankkeen tavoitteena on ollut edistää
elintarvikeyritysten digitalisaatioprosessia tiedonvälityksen keinoin.
Hankkeen kuvaus: Digiarkkitehtuurin tiekartta -hankkeessa tiedotetaan lappilaisille
elintarvikeyrityksille digitalisaation mahdollisuuksista ja haasteista, ja luodaan yrittäjien avuksi
digiarkkitehtuurin tiekartta eli sähköisen tiedotusmateriaalin kokonaisuus, joka tuo esille
lappilaisia elintarvikeyrityksiä ja muita ruokaketjun toimijoita palvelevia digitaalisia
palveluratkaisuja. Digiarkkitehtuurin tiekartta -hankkeessa lisätään lappilaisten elintarvikeyritysten
tietoa siitä, mitä digitalisaatio voi elintarvikeketjuissa olla, miten sitä voi hyödyntää ja miten sen
aiheuttamat haasteet kohdataan. Lisäksi hankkeessa toteutetaan digitalisaatiota tukevaa
tiedonvälitystä esimerkiksi asiakaslähtöisyydestä.

5. Hankkeen toteutus
Hanke on toteutettu yhdessä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä Luonnonvarakeskus
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LUKEN ja Lapin AMK:n kanssa. Kunkin hankekumppanin edustajat ovat osaltaan tuoneet
hankkeeseen osaamistaan ja toteuttaneet hankkeen työpaketteihin omat, ennalta sovitut
asiantuntijapanoksensa. Hankkeen toteutuksessa toiminnan painotukset ovat muuttuneet sen
verran, että erillisten työpajojen sijaan hankkeen toimintaa on viety tilaisuuksiin, jossa yrityksiä on
ollut jo muutenkin koolla. Lisäksi Taiteiden tiedekunnan osalta toiminta on syventynyt
työpajatoiminnasta opiskelijoiden työstämien palveluinnovaatioiden tuottamiseen, kun tälle
tarjoutui luonteva kanava palvelumuotoilun opetuksessa ja vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.

5.1. Toimenpiteet
5.1.1. TYÖPAKETTI 1. DIGITAALISUUS YRITYSKENTÄLLÄ – TUKEA LAPPILAISEN
ELINTARVIKEYRITYKSIEN ARKIPÄIVÄÄN
Ensimmäisessä työpaketissa tehdään digitaalista maailmaa tutuksi kentällä ja tuodaan esille jo
olemassa olevia mahdollisuuksia. Samalla kerätään yrityksistä hyviä käytäntöjä kentälle
jaettavaksi. Työpajatyöskentelyn kautta työpaketti pureutuu elintarvikeyritysten tarpeisiin ja
sitouttaa kentän toimijoita suunnittelemaan digitalisaation hyödyntämistä omassa
liiketoiminnassa ja ruokaketjun verkostoissa.
Ensimmäistä työpakettia lähdettiin toteuttamaan osallistumalla tapahtumiin, joissa oli
mahdollisuus tavoittaa elintarvikealan yrittäjiä. Tapahtumissa kartoitettiin digitalisaation tilaa
yrityksissä ja havaittiin, että digitaalisuutta hyödynnetään eri yrityksissä hyvin eritasoisesti.
Digitalisaatio vaikutti hankkeen toteutusaikana erilaisissa tapahtumissa haastateltujen pk-yritysten
puhunnassa hahmottomalta ja vaikeasti lähestyttävältä asialta. Kuitenkin digitalisaation tarjoamat
mahdollisuudet, kuten näppärät sovellukset arkipäivän käytännön toimintoihin, herättivät
kiinnostusta. Pelkästään digitalisaation teemalla on haasteellista herättää mikrotyritysten
kiinnostusta – se toimisi kenties paremmin välineen roolissa, johonkin muuhun,
konkreettisempaan teemaan liittyen. Siksi hankkeen toimintaa päätettiin kohdentaa sellaisiin
tilanteisiin, johon yrittäjät kokoontuvat jo muutenkin. Yritysten kanssa käydyt keskustelut poikivat
joukon haasteita, joihin ryhdyttiin etsimään digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä Taiteiden
tiedekunnan palvelumuotoilun oppiaineen kanssa. Syksyllä 2018 toteutettu yhteistyö tuotti joukon
opiskelijaryhmien muotoilemia digitaalisia ratkaisuja, joita testattiin yrityksissä seuraavana
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keväänä. Palautteen pohjalta opiskelijoille vietiin uudet kohdennetut haasteet käsiteltäviksi
syksyllä 2019 ja niiden tuloksena oli videomuotoon konseptoituja palveluinnovaatioita.

5.1.2. TAPAHTUMAT JA TYÖPAJAT
LähiLihapäivä 2018, Loue
Anna-Riikka Lavia piti esittelypöytää ja vastaili digitalisaation arkihaasteisiin liittyviin kysymyksiin
sekä keräsi lomakekyselyllä tietoa digiturvallisuuden tilasta yrityksissä.
Maaseudulta käsin -messut 2018
Mirva Salminen kiersi haastattelemassa yrityksiä digiturvallisuuteen liittyen, Anna-Riikka piti
esittelypöytää ”järjestöteltassa” – teltassa ei kuitenkaan juurikaan käynyt yrittäjiä.
Tapahtumista kerätyn tiedon perusteella muotoiltiin yritysten kehittämishaasteista tehtäviä Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoille.
Työpajat Arktiset Markkinat 2018 –tapahtuman myyjäinfon yhteydessä
Palvelumuotoilun opiskelijoiden kanssa toteutettiin kaksi työpajaa Arktisten markkinoiden 2018
myyjäinfon yhteydessä.
Työpajat toteutettiin Taiteiden tiedekunnan kanssa yhteistyössä. Opiskelijaryhmät olivat saaneet
etukäteen mietittäväkseen elintarvikeyrityksiä koskevia kehittämishaasteita ja muotoilleet niihin
palvelumuotoilun työkaluja apuna käyttäen kehittämispolkuja, joita käytiin työpajassa läpi
yrittäjien kanssa. Työpajoissa keräämiensä tietojen perusteella opiskelijaryhmät tuottivat
ratkaisuehdotuksiksi luonnoksia digipalveluista. Nämä luovutettiin hankkeen käyttöön.
Ryhmäkohtaiset palautteet ovat tämän raportin liitteenä (LIITE 1)
Varsinaisen työpajojen lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus käydä tutustumassa mobiiliin
pankkikorttimaksamiseen työpajan ohessa. Tätä infopistettä piti projektipäällikkö Anna-Riikka.
Arktiset Markkinat 2018
Kierreltiin kertomassa hankkeesta ja keräämässä palautetta palvelumuotoilun opiskelijoiden
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tuottamista digipalveluideoista. Palautetta antoivat Annelin yritit ja karkit, Arctic Warriors, sekä
Wild from Arctic -yritysten edustajat.
Palautteen antamiseen ja digipalvelujen suunnitteluun osallistuivat keväällä 2019 vielä seuraavat
yritykset:
Annelin karkit ja yritit
Arctic Warriors
Meän liha
Oilin tilapuoti
Niemisen tila
Kaamos kahvipaahtimo
Yrittäjien palautteista johdettiin seuraavat kehittämishaasteet, jotka saatettiin Taiteiden
tiedekunnan palvelumuotoilun opiskelijoiden käsiteltäviksi syksyllä 2019. Heidän Opiskelijat saivat
valita, mitä seuraavista kehittämishaasteista he lähtevät ratkaisemaan:
-

Ravintolan tarjoilija joutuu vastaamaan useamman kerran viikossa kysymykseen siitä, mikä
on annoksissa käytetyn naudanlihan hiilijalanjälki.

-

Leipuri haluaisi toimittaa säännöllisesti perjantaisin "viikonloppukasseja" työpaikoille.
Jotenkin tuotteet pitäisi pystyä tilaamaan ja maksamaan, ja miten saada ihmiset ostamaan
tämä palvelu useamman kerran, vaikka viikoittain.

-

Moni ravintoloihin tuotteitaan toimittava tuottaja joutuu miettimään milloin ja miten
ravintolaan voi toimittaa tuotteita. Moni paikka on auki vain illalla ja on vaikea pysytä
kärryillä, millon keittiöhenkilökunta on paikalla missäkin.

-

Metsissämme tuotetaan monenlaista superfoodia ja monessa elintarvikkeessa olisi hauska
tuoda esille se, mistä nämä raaka-aineet on tarkalleen poimittu.

-

Juustojen valmistaja kirjoittaa päivittäin valmistetut tuotteet ruutuvihkoon, eikä hänellä ole
sen kummempaa varastokirjanpitoa. Vihkoon on kuitenkin vaikea muistaa merkitä myös
se, mitä on jo myyty eteenpäin ja mitä varastossa on jäljellä. Excelit ovat jääneet
käyttämättä, koska niistä tulee helposti monimutkaisia. Isoille yrityksille suunnatut
toiminnanohjaus- ja varastokirjanpitojärjestelmät ovat liian isoja.
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-

Viidellä pienellä elintarvikeyrityksellä on yhteinen myyjä, joka kauppaa heidän tuotteitaan
ravintoloihin. Tuotevalikoimat, saatavuus ja hinnat kuitenkin vaihtelevat. Kuitenkin myyjän
pitäisi tietää, mitä milloinkin myydä ja mihin hintaan.

-

Kuluttaja-asiakas haluaisi tietää, kuinka lappilaisia vaahtokarkkimakeisia tehdään.
Tuotantotilat sijaitsevat kuitenkin syrjässä eikä tiloihin hygieniasyistä voi päästää vieraita.
Voisikohan tuotantoprosessia avata asiakkaalle muilla keinoin.

-

Kalastaja saa satunnaisesti isoja kalansaaliita, joista riittäisi toimitettavaa ravintoloille ja
suoramyyntinä kuluttajille. Jotenkin pitäisi saada tieto satunnaisesta saaliista asiakkaalle ja
ottaa tilaukset vasaan.

-

Makkarantekijä kuljettelee makkaroita kahden sadan kilometrin matkalla kymmeneen
ravintolaan ja vielä hakee ja vie raaka-aineita ja muita paketteja useita kertoja viikossa.
Turhaa ajoa kertyy helposti ja kilometrejäkään ei tule kirjattua.

-

Elintarvikealan mikroyritykset painiskelevat toisina aikoina työvoimapulan kanssa. Toisina
aikoina taas ei ole tarjota työntekijälle tarpeeksi tunteja, ja tuolloin hän joutaisi vaikka
naapuriyritykseen lainaan.

Ryhmäkohtaiset palautteet löytyvät tämän raportin liitteestä. (LIITE 2) Opiskelijoiden
palveluinnovaatiot on tehty videoiden muotoon ja ne löytyvät www.lapinelintarviketalo.fi -sivuilta.
Osana työpaketti 1:ta järjestettiin myös työpaja liittyen elintarvikepakkausten informatiivisuuteen:
"Packaged and Connected Food in the market" (Bamidele Raheem). Työpaja pidetiin Arktikumin
kirjastossa 26.9.2019. Työpajaan ei ollut ennakkoilmoittautumista ja siihen osallistui kuusi
henkilöä. Työpajassa kerättiin ja jaettiin tietoa siitä, mitä ja miten elintarvikeyritysten kannattaisi
pakkauksilla viestiä. Työpajassa esiteltiin ensin markkinoilla olevia pakkauksia ja sitten osallistujat
saivat keskittyä pienryhmissä erilaisiin teemoihin. Työajassa esille nousi muun muassa seuraavia
teemoja: pakkauksen kierrätettävyys, logon viestin ymmärrettävyys, ja elintarvikkeen viimeiset
käyttö- ja parasta ennen -päivät. Osallistujat vastasivat vielä kysymyslomakkeeseen, jonka
teemana oli pakkausten ekologinen kestävyys. Työpaja lopputulemana todettiin, että
elintarvikepakkausten tulisi lisätä kuluttajien tietoisuutta viestimällä merkityksellisistä asioista
nykyistä paremmin. Työpajan mainos liitteenä. LIITE 3.
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Elintarvikepakkausten informatiivisuudesta ja kestävyydestä järjestettiin kysely 12.-14.12.2019
Arktisten markkinoiden aikana. Kyselyn tulokset liitteenä. LIITE 4.

5.1.3. MATERIAALINTUOTANTO
Työpaketissa kerättiin www.lapinelintarviketalo.fi -sivuille tietoa jo olemassa olevista sähköisistä
palveluista ja sovelluksista, sekä elintarvikealan globaaleista innovaatioista.
Lisäksi tuotettiin seuraavat digivinkkivideot:
Hiilijalanjäljen pienentäminen (Grüne Woche -messut)
Kuluttajan fiksut valinnat (Grüne Woche -messut)
Tuotteet ja tarinat esille (Grüne Woche -messut)
Aineistoa kerättiin, jäsenneltiin ja linkitettiin osaksi Digipolku elintarvikeyrittäjille materiaalikokonaisuutta (www.lapinelintarviketalo.fi).

5.2. TYÖPAKETTI 2. ARKTISEN RUOKATUOTANNON LISÄARVOTEKIJÄT ASIAKKAALLE
Toinen työpaketti koskee arktisuuden ja paikallisuuden ruokatuotantoon luomaa lisäarvoa ja sen
välittämistä asiakkaille digitaalisuuden keinoin. Työpaketti toteutetaan työpajoissa ja teemasta
tuotetaan sähköistä materiaalia.
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5.2.1. TAPAHTUMAT JA TYÖPAJAT
ARKTINEN LISÄARVO NÄKYVÄKSI -TYÖPAJA 20.4.2018
SINCO-laboratorio, Lapin yliopisto, Rovaniemi
SincoLab työpajaa markkinoitiin laajalta. Osallistujia oli 12 ja neljä heistä oli elinkeinon edustajia
(yritys/osuuskunta), kaksi edusti sekä yrittäjän että kehittäjän näkökulmaa, kaksi edusti LUKEA ja
neljä yliopistoa (mukaan lukien tilaisuuden moderaattorit).
SincoLab työpajassa käytiin läpikolmen erilaisen elintarvikkeen kuluttamistapahtuman vaiheet ja
mietittiin, miten näissä eri vaiheissa pystytään hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja.
Työpajatyöskentelyissä sai ottaa asiakkaan ja myyjän rooleja ja SincoLabin virtuaaliympäristössä
havainnollistettiin osto- ja kulutustapahtumaa.
Kuluttamisessa havaittiin esimerkiksi seuraavia vaiheita:
Käyttöönotto (tarjolle asettaminen)
Tuotteen käyttö (nauttiminen)
Hyödyn havaitseminen (arviointi)
Mielipiteen jakaminen (suosittelu)
Uudelleen harkitseminen
Työpajan ohjelma ja yhteenveto sekä työpajassa luodut palvelupolut raportin liitteenä
(LIITE 5 ja LIITE 6)
Työpaja 27.11. 2019 3.00
Marraskuussa 2019 järjestettiin vielä LUKE:n järjestämänä ”Kuinka lisätä myyntiä monikanavaisella
markkinoinnilla? How to increase your sales by multichannel marketing? ” -työpaja Pilkkeessä.
Teemana oli kuinka lappilaiset tuotteet ja palvelut voidaan myydä kiinalaisille asiakkaille, ja
työpajassa kuultiin puheenvuoroja erilaisista digitaalisista sovelluksista, myyntikanavista ja
bisnesmalleista, joilla lappilaiset yritykset voivat tavoittaa kiinalaiset asiakkaat. Osallistujissa oli
sekä kehittäjiä että sovelluksien ja myyntikanavien edustajia, ja siellä syntyi vilkasta keskustelua,
mutta paikallisia yrityksiä ei saatu paikalle ennakkomarkkinoinnista huolimatta. Mukana oli
kuitenkin paikallisia yrityksiä, joiden edustajilla oli tilaisuudessa puheenvuoro. Ohjelma liitteenä.
(LIITE 7)
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5.2.3. MATERIAALITUOTANTO
Aihealueesta tuotettiin aineistokokonaisuus teemalla:
Design and transfer the Arctic Value through multichannel life-experience tourism for Chinese
consumers. / Miten rakentaa arktisuudesta arvoa monikanavaisen markkinoinnin avulla
kiinalaisille matkailijoille.
1. Arktisuuden lisäarvo ja hyödyntäminen elintarviketuotteissa (PowerPoint -esitys)
2. Arctic value experience before the trip – Digital marketing channels and contents (PowerPoint esitys)
3. Arctic value added products and services during the trip – learning lesson from souvenir shop
https://youtu.be/zNuuVu24qI4 (video)
4. Arctic value transferred to added value after the trip - digital channels selling from Lapland to
China (PowerPoint -esitys)
Lisäksi kerättiin, jäsenneltiin ja linkitettiin aiheeseen liittyviä valmiita aineistoja osaksi Digipolku
elintarvikeyrittäjille -materiaalikokonaisuutta (www.lapinelintarviketalo.fi).
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5.3. TYÖPAKETTI 3. TURVALLISUUS DIGITAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ
Kolmannessa työpaketissa käsitellään turvallisuutta toimittaessa digitaalisessa ympäristössä.
Työpaketissa tuotetaan sovellus, jonka avulla yritykset voivat testata digiturvallisuuden
osaamistaan, sekä järjestetään työpajoja.
Työpaketti aloitettiin lappilaisten elintarvikealan PK-yritysten tieto- ja kyberturvallisuustilan
kartoituksella. Kartoitusta varten laadittiin syksyllä yhdeksän kysymyksen taustakysely, jota
käytettiin kahdessa tiedonkeruutilaisuudessa: LähiLiha -päivässä Louella 23.3.2018 ja Maaseudulta
käsin -messuilla Louella 25.8.2018. Kysely vahvisti alkukäteisoletuksen, eli tieto- ja
kyberturvallisuustietoisuus elintarvikealan yrityksissä vaihtelee suuresti – samoin kuin yrityksissä
tehdyt panostukset digitaaliseen turvallisuuteen. Suurin selittäjä asian tilalle on ajan puute, sillä
useampi yrittäjä raportoi arkipäivässä jäävän vähän aikaa panostaa digitaalisiin ratkaisuihin ja
niihin liittyvään turvallisuuteen (aihepiiriin tutustumiseen, uusien taitojen opetteluun, omalle
yritykselle sopivien ratkaisujen löytämiseen ja niin edelleen).

5.3.1. MATERIAALINTUOTANTO
Tieto- ja kyberturvallisuustilan kartoituksen pohjalta rakennettiin yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa
kaksiosainen tietoturvavisa. Tarkoituksena oli tehdä digitaalisen turvallisuuden kysymykset
mahdollisimman helposti lähestyttäviksi ja samalla tarjota oppimiskokemus myös jo perusteet
hallitseville. Visa koostuu yhteensä 60 tietoturvaväittämästä, jotka on jaettu aloittelijatasoon (30
kysymystä) ja edistyneeseen tasoon (30 kysymystä). Aloittelijatasolla visa arpoo 10
kysymystä/väittämää pelaajalle vastattavaksi, joista vähintään kahdeksan pitää saada oikein, jotta
pääsee etenemään edistyneelle tasolle. Edistyneellä tasolla visa arpoo toiset 10
kysymystä/väittämää vastattavaksi, joista kahdeksaan oikein vastaamalla pääsee pelin läpi ja voi
mm. jakaa tiedon Tietoturvavelhon tittelin ansaitsemisesta eteenpäin sosiaalisessa mediassa.
Visaa testattiin valitulla joukolla testihenkilöitä, joilta saatujen palautteiden pohjalta korjattiin
kirjoitusvirheitä, epäselviä kysymyksenasetteluita, monitulkintaisia vastauksia ja niin edelleen.
Lapin yliopiston lakimies kävi myös visan läpi, jotta mm. EU:n yleisestä tietoturva-asetuksesta
laaditut kysymykset ja vastaukset ovat oikein.
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Pelistä jaettiin tietoa eteenpäin mm. Digituki-pilotointihankkeen arviointityöpajassa Rovaniemellä
8.10.2019, mitä kautta sille saatiin lisää testaajia sellaisten henkilöiden joukosta, jotka opastavat
yksilöitä päivittäin heidän digitaalisuus- ja tietoturvahaasteiden kanssa. Tietoturvavisa on
pelattavissa Lapin Elintarviketalon nettisivuilta tai suoraan linkin
https://lapinelintarviketalo.fi/tietoturvavisa/ takaa. Visan teknistä toteutusta pohdittaessa
varmistettiin myös, että se skaalautuu erilaisille laitteille. Visa on osa digiarkkitehtuurin tiekartan
kokonaisuutta myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Koska tieto- ja kyberturvallisuustila
lappilaisissa elintarvikealan PKyrityksissä vaihtelee suuresti ja koska
yrittäjien arkipäivässä ei varsinaisen
liiketoiminnan pyörittämisen ohelle jää
paljon aikaa, päätettiin digitaalisen
turvallisuuden työpajojen sijaan viedä
turvallisuusasioita matalalla kynnyksellä
tapahtumiin, joihin yrittäjiä kokoontuisi
jo muista syistä. Lisäksi päätettiin, että
koulutustilaisuudet pidettäisiin
tietoturvavisan avulla. Lapin
Yritystreffeillä
Rovaniemellä 24.10.2019 pidettiin
ständiä päivän ajan: yrittäjillä oli
esitysten ja treffien välillä mahdollisuus
käydä pelaamassa peliä ja keskustella
paikalla olleen vastuuhenkilön kanssa.
Samoin Arktisten markkinoiden
myyjäkoulutuksessa Rovaniemellä
28.11.2019 osallistujilla oli mahdollisuus
pelata peliä ja keskustella paikalla olleen
vastuuhenkilön kanssa. Kiinnostus
12

tietoturva-asioita ja peliä kohtaan oli kuitenkin molemmissa tapahtumissa jokseenkin vähäistä,
mikä osoittaa tarpeen jatkopohdinnoille siitä, miten kertoa digitaalisen turvallisuudesta ja sen
merkityksellisyydestä PK-yrittäjille. Palaute, mikä pelistä ja sen toteutuksesta saatiin, oli kuitenkin
positiivista.
Tietoturvavisa-sovellus julkaistiin osana Digipolku elintarvikeyrittäjille -materiaalikokonaisuutta.

5.4. TYÖPAKETTI 4. DIGTIEKARTAN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN
Neljännessä työpaketissa hankkeen toiminnassa syntyneestä materiaalista (videot, raportit,
julkaisut, haastattelut) koostetaan digiarkkitehtuurin tiekartta, joka ohjaa ja opastaa lappilaisia
elintarvikeyrityksiä digitalisoimisen polulla.
Hankkeessa on perustettu www.lapinelintarviketalo.fi -nettisivu, jota on käytetty hankkeen
materiaalipankkina. Digitiekartta-aineistolle tarvittiin julkaisupaikka ja hankekumppanien,
ohjausryhmän, hanketyöryhmän ja yhteistyökumppanien (Maaseutuklusterin viestintä -hanke,
ProAgria Lappi ja Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke) kanssa käytyjen keskustelujen myötä
päätettiin, että on järkevää sijoittaa aineistot sivustolle, joka palvelee Lapin elintarvikealan
verkostomaista kehittämistä myös jatkossa.
Tiedonvälitystä on tehty myös lapinelintarviketalo.fi -Facebook -ryhmän kautta. Digiarkkitehtuurihankkeen päätyttyä Lapinelintarviketalo.fi -sivun hallinta siirtyy ProAgria Lapin vastuulle.
Hankkeessa luotiin tiedotusmateriaalille visuaalinen ohjeistus, ja tämä visuaalisen ilmeen
työkalupakki jää www-sivuille ohjeistukseksi.
Digiarkkitehtuurin tiekartta -aineisto popularisoitiin nimellä ”Elintarvikeyrityksen digipolku”,
julkaistavaksi www.lapinelintarviketalo.fi -sivulla. Digipolku rakentuu seuraavista aihealueista:
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5.5. Elintarvikeyrityksen digipolku (www.lapinelintarviketalo.fi)
Löydä tietoa tuotannon tueksi

Helpota liiketoimintaa sähköisillä työkaluilla

Tee arktinen lisä-arvo näkyväksi netissä

Tutustu sähköisiin myyntikanaviin

Testaa tietoturvavalmiutesi
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Hae Digi-inspiraatiota maailmalta

6. YLEINEN KEHITTÄMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ YHTEISTYÖ
MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
Hankkeessa perustettiin koko kehittäjien verkoston käyttöön www.lapinelintarviketalo.fi -sivusto,
jonka on tarkoitus toimia Lapin elintarvikealan tiedotuskanavana ja yrittäjille suunnattuna
tietopankkina. Digiarkkitehtuuri -hankkeen materiaalituotannon myötä tuotettiin visuaalinen ilme
myös www-sivuille ja hankkeessa tuotetut aineistokokonaisuudet muodostavat sivujen rungon.
Sivusto on kaikkien alan kehittäjien käytössä.
Lapinelintarviketalo.fi -sivuilla on myös jaettu mm. Luonnonvarakeskuksen LUTUNEN –
täsmätietoa luonnontuotteista -hankkeen tuottamaa aineistoa, jotta aineistot saataisiin paremmin
kentän toimijoiden hyödyksi. Hankkeissa on yhteisvoimin perustettu elintarvikealan
tapahtumakalenteri lapinelintarviketalo.fi -sivuille
Digiarkkitehtuuri -hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä Kittilän ja Sodankylän kuntien
Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen sekä Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä hankkeen kanssa. Maaseutuklusterin viestintä -hanke on ollut mukana markkinoimassa
Digiarkkitehtuurin tapahtumia omien kanaviensa avulla. Hankkeet ovat yhdessä järjestäneet Lapin
elintarvikepäivän 4.2.2019 Lapin AMK:lla (OHJELMA LIITE 8), ja ELO – elintarvikealan kehittäjien
tapaamisen 12.8.2019 (OHJELMA LIITE 9 JA MUISTIO LIITE 10)
Lapin yliopistolla, jossa Digiarkkitehtuurihanke toimi kokoonkutsujana. Tilaisuudessa oli mukana
parikymmentä elintarvikealan toimijaa, mikä kertoo siitä, että alan kehittämiselle ja
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yhteistoiminnalle on tarvetta. Hanke on ollut myös mukana järjestämässä toista ELO elintarvikealan kehittämispäivää 26.11.2019, jossa käytännön järjestelyistä vastasi Lapin AMK.
Seuraava ELO-päivä pidetään ProAgria Lapin kokoon kutsumana keväällä 2020. Näistä
verkostoitumistapaamisista tulee toivottavasti Lapin elintarvikealan toimijoille vakiintunut
käytäntö. Päivien tarkoituksena vaihtaa kuulumisia, tarkastella alan haasteita ja mahdollisuuksia,
ja suunnitella tulevia kehittämistoimia yhteisesti. Jatkossa Elintarvikepäivään on tarkoitus kutsua
mukaan myös yrittäjiä.

6.1. Hanketyöryhmän kokoukset
Hankkeen aikana on toiminut hanketyöryhmä, joka on koostunut hankkeen
toteuttajaorganisaatioiden edustajista. Hanketyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti hankkeen
aikana arvioimaan ja ideoimaan hankkeen toimintaa. Hanketyöryhmään ovat osallistuneet
projektipäällikkö Anna-Riikka, hankkeen asiantuntijat Bamidele Raheem ja Mirva Salminen, sekä
vastuullinen johtaja Riitta Heikkinen-Moilanen ja hallinnoivan yksikön johtaja Kamrul Hossain
(Lapin yliopisto Arktinen keskus), sekä hankekumppanien edustajat Simo Rontti (Lapin yliopisto
TTK), Hannariina Vuontisjärvi (Lapin yliopisto TTK), Essi Kuurre (Lapin yliopisto TTK), Jaana Kotro
(Luonnonvarakeskus), Xing Liu (Luonnonvarakeskus), Rainer Peltola (Luonnonvarakeskus), Pertti
Rauhala (Lapin AMK), Tuomas Valtanen (Lapin AMK), Sanni Mustonen (Lapin AMK).
Hanketyöryhmän kokoonpano kokouksissa on vaihdellut käsiteltävien teemojen mukaan.
Hanketyöryhmän kokoontumiset:
6.2.2018 Hanketoiminnan käynnistäminen ja työryhmän tutustuminen, SincoLab-työpajan
suunnittelu. Muistio liitteenä. (LIITE 11)
14.6.2018 Hankkeen operatiivinen suunnittelu.
15.10.2018 Työpajatilanne, www-sivut ja Berliinin matkalle lähtijät (Grüne Woche) ja talven
muut toimenpiteet. Muistio liitteenä. (LIITE 12)
5.2.2019 Muistio liitteenä. (LIITE 13)
6.5.2019 Työlista liitteenä. (LIITE 14)
17.6. 2019 Työlista liitteenä. (LIITE 15)
13.9.2019 TYÖKOKOUS
7.10.2019TYÖKOKOUS
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6.2. HANKKEEN BENCHMARKING –MATKA GRÜNE WOCHE -MESSUILLE BERLIINIIN (23.26.1.2019)
Benchmarking -matkalla osallistujina olivat hankkeen asiantuntija Bamidele Raheem, hankkeen
asiantuntija Mirva Salminen ja projektipäällikkö Anna-Riikka Lavia. Matkaraportti liitteenä.
Benchamrking -matkan aikana tutustuttiin kansainvälisiin hankepartnereihin ja Euroopan
suuripaan elintarvikealan messutapahtumaan Grüne Wocheen. Messuilta tuotettiin kolme videota
elintarvikealan trendeistä. Matkaraportti liitteenä. (LIITE 16)

7. Toteutuksen organisaatio
Hankkeessa on työskennellyt osa-aikainen projektipäällikkö sekä eri osatoteuttajien nimeämiä
asiantuntijoita. Hankkeen vastuullinen johtaja on toiminut mentorina sekä sparrannut strategista
työtä.
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8. Kustannukset ja rahoitus
Hanke toteutui arvioitujen kustannusten ja haetun rahoituksen puitteissa (LIITE 17 ja LIITE 18).

9. Raportointi ja seuranta
Hankkeessa on toiminut ohjausryhmä, joka on kokoontunut seuraavasti:
14.6.2018
3.12.2018
6.5.2019
22.11.2019
30.-21.12.2019 (sähköpostikokous)
6.-9.5.2020 (sähköpostikokous)
Ohjausryhmän kokouspöytäkirjat on toimitettu rahoittajalle maksatushakemusten liitteinä.
Hankkeesta on raportoitu rahoittajan ohjeiden mukaan.

10.

Toteutusoletukset ja riskit

Hanketta lähdettiin toteuttamaan sillä ajatuksella, että työpajatoimintaan voitaisiin saada mukaan
jonkin verran paikallisia yrityksiä. Tämä osoittautui ennakoitua haasteellisemmaksi, sillä yrittäjien
ajalliset resurssit ovat niukat ja digitaalisuus ei aiheena välittömästi houkuttele elintarvikealan
yrittäjiä mukaan. Esimerkiksi digiturvallisuus ja monikanavainen markkinointi ovat aiheita, joihin
perehtyminen olisi tärkeää ja voisi tuottaa hyötyä yrityksille, mutta joihin tarttuminen ei ole
yrityksissä selvästikään helppoa. Nopeasti tehtiinkin se johtopäätös, että hankkeen toimintaa on
parempi viedä sinne, missä yrittäjiä on jo orgaanisesti koolla eli erilaisiin yrittäjätilaisuuksiin sekä
myyntitapahtumiin. Yrityksiä saatiinkin tällä keinolla tavoitettua ja yrityksissä myös vierailtiin mm.
keräämässä palautetta palvelumuotoilun innovaatioista. Tiedonvälityshankkeessa vahvuutena on
se, että hanke on tuottanut materiaalia, jota voidaan jakaa kohderyhmällä ajasta ja paikasta
riippumatta. Digiarkkitehtuuri -hankkeelle tämän mahdollistavat www.lapinelintarviketalo.fi -sivu
ja Lapin elintarviketalo -facebookryhmä. Kaikki materiaali jää verkkoon yritysten käyttöön, jolloin
kentän saama hyöty ei rajoitu hankkeen toteuttamisaikaan. Yritysten tavoittamista pidetiin alun
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alkaenkin riskinä hankkeen toteutuksessa ja tähän riskiin varauduttiin joustavalla ja ketterällä
asenteella.

11.

Hankkeen tulokset

HANKKEELLA TAVOITELTIIN SEURAAVIA TULOKSIA:
1. lappilaisissa elintarvikealan yrityksissä ja muiden elintarvikealan toimijoiden keskuudessa
havaitaan digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet, ja ryhdytään miettimään, minkälaisia
muotoja digitaalisuus voisi ruokaketjussa saada yritystoiminnan näkökulmasta
2. lappilaisissa elintarvikeyrityksissä otetaan tiedonvälityksen myötä käyttöön jo olemassa olevia
digitaalisia ratkaisuja ja palveluita
3. ruokaketjuissa syntyy digitaalisuutta hyödyntäviä verkostoja ja vuorovaikutus yritysten ja
muiden elintarviketoimijoiden välillä ja myös yritysten ja asiakkaiden välillä paranee
HANKKEEN TULOKSET:
Hankkeen toiminnassa on havainnoitu digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia yrityskentältä ja
näihin havaintoihin perustuen on tuotettu materiaaleja, palveluinnovaatioita ja kerätty tietoa jo
olemassa olevista mahdollisuuksista. Hanke on kerännyt tietoa digiturvallisuuden tasosta
yrityksissä ja tuottanut turvallisuuspelin, joka testaa ja lisää yritysten turvallisuusvalmiuksia. Hanke
on esitellyt yrityksille sähköisiä sovelluksia, jotka on helppo ottaa käyttöön heti, sekä globaaleista
innovaatioista. Lisäksi hankkeessa on tuotettu tietoa asiakaslähtöisyydestä ja
monikanavaisuudesta, sekä arktisen lisäarvon näkyväksi tekemisestä, ja jaettu tätä tietoa
yrityksille sähköisissä kanavissa. Hanke on käynnistänyt ELO-elintarvikealan kehittämistoiminnan
tapaamiset Lapissa, sekä julkaissut www.lapinelintarviketalo.fi -sivun kehittäjien
viestintäkanavaksi ja yritysten tietopankiksi.

Digiarkkitehtuurin tiekartta
Hankkeessa perustettiin www.lapinelintarviketalo.fi -sivu lappilaisten elintarvikealan kehittäjien
käyttöön. Sivun ideointiin osallistui hanketiimin ja yritysten ohella alan kehittäjiä Lapin liitosta ja
ProAgriasta, ja sen käyttäjiksi kutsuttiin Kittilän ja Sodankylän kuntien Alueellinen
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elintarvikelogistiikka -hanke. Sivuston teknisestä toteutuksesta ja visuaalisesta ilmeestä vastasi
Lapin ammattikorkeakoulun PLab sekä informaatioarkkitehtuurista ja aineistojen visuaalisesta
ilmeestä taiteiden tiedekunnan opiskelija Jouni Kärkkäinen. Sivun jatkuvuus on varmistettu niin,
että sen hallinta on siirretty ProAgria Lapille.
Hankkeen tuotoksena syntynyt tiedotusmateriaalikokonaisuus löytyy www.lapinelintarviketalo.fi sivuilta. Siihen kuuluu mm. videoita, PowerPoint-esityksiä, sekä erilaisten digipalveluiden ja
globaaleista elintarvikealan innovaatioista kertovia verkkoaineistopaketteja. Hankkeessa on
tuotettu mm. digiturvallisosaamisen testaamiseen tarkoitettu sovellus. Aineistojen julkaisu wwwsivuilla tukee hankkeen tavoitteita, kun sivustolla tuodaan esille digitalisaation mahdollisuuksia ja
haasteita.

12.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeessa perustettu www.lapinelintarviketalo.fi -sivusto on siirretty ProAgria Lapin hallintaan,
ja sen ylläpito on näin turvattu. Sivustoa voivat käyttää kehittämistoimiin liittyvänä
tiedotuskanavanaan kaikki elintarvikealan toimijat. Elintarvikealalle ja siihen liittyvälle verkostolle
onkin tärkeää taata kehittämisinstrumentteja myös jatkossa, jotta elinkeinon kehittyminen,
yritysten verkostoituminen ja järjestäytyminen olisi mahdollista. Digitalisaation mahdollisuudet
tulee pitää tiiviisti mukana kehittämistoiminnassa. Tulevaisuuden yksi kehittämispolku vie kohti
asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja sen mukaisten tuotteiden ja palveluiden myymiseen soveltuvia
sähköisiä alustoja, joiden avulla voidaan tavoittaa yhä yksilöllisempiä kokemuksia etsivät
tulevaisuuden asiakkaat entistä tarkkanäköisemmin. Tähän Lapin yliopisto on hakemassa
selvityshanketta maaliskuussa 2020 maaseuturahastosta. Digiarkkitehtuuri -hankkeen tuloksena
syntyneet digitaaliset palveluinnovaatiot voitaisiin liittää mukaan kehittämispolkuun, jossa
yritykset kehittyvät käyttämään näppäriä ja ketteriä sovelluksia yhä useamman toiminnon tukena.
Näitä palveluinnovaatioita tulisi lähteä testaamaan ja kehittämään ensi tilassa.
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