
Tuloksia ja kokemuksia

Digipolku 

(Maaseudun yritystoiminnan 

digitaalinen kasvupolku)



Digipolku-hanke

• Järjestää yritysten 

digiloikkaa tukevia 

tapahtumia yritysten 

toivomista aiheista 

Keski-Suomessa 

lähellä yrityksiä
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Digipolku lukuina

• Hanke toiminut 1.2.2016 alkaen

• 43 digi-aiheista tietoiskua tai työpajaa

• 18 eri paikkakunnalla

• 800 käyntikertaa

• Yli 100 uutta ideaa työpajoissa 
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• Palvelumuotoilu

• Verkkokauppa

• Verkkosivut ja 

hakukoneoptimointi

• 3D-tulostuksen 

mahdollisuudet

• Sosiaalinen media

• Maatalouden 

digiteknologiat

• Verkkokauppa

• Digitaalinen 

markkinointi

• Markkinoinnin 

automaatio

• Ajatuksesta toteutukseen 

– ideasta tuotteeksi

• Spektrikameroiden 

toimintaperiaatteet ja 

soveltamiskohteet

• Sosiaalinen media

• Sähköinen taloushallinto

• Henkilöbrändäys

• Tehokas reittien ja 

työn suunnittelu

• Bisnesanalytiikka ja pilvi

• Tietoturva ja tietosuoja

• Verkkosivut ja 

hakukoneoptimointi

• Maatalouden 

digiteknologiat

• Digimarkkinointi

©Maanmittauslaitos

• Verkkokauppa

• Markkinoinnin automaatio

• Tietoturva & tietosuoja-asetus

• Palveluiden kehittäminen

• Keksintöjen viikko

• Verkkosivut ja 

hakukoneoptimointi

• Verkkokauppa

• Verkkosivut ja 

hakukoneoptimointi

• Palvelumuotoilu

• Sosiaalinen media

• Verkkokauppa

• Tietoturva

• Tulevaisuus 

täällä tänään

• Asiakkuuksien hallinta

• Sosiaalinen media

• Verkkosivut ja 

hakukoneoptimointi

• Sähköinen taloushallinto

• Asiakkuuksien hallinta

• Sosiaalinen media

• Palvelujen 

kehittäminen

• Henkilöbrändäys

Verkkosivut ja 

hakukoneoptimointi

• Avoin tieto

• Kevätjuhla



Tilaisuudesta saatu hyöty
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Aikomus: ensimmäinen askel muutokseen

• Tapahtumien palautekyselyssä on kysytty, että 

mitä osallistuja aikoo tehdä aiheeseen liittyen 

työpajan jälkeen

• 300 aiottua toimenpidettä

• Aiottuja toimenpiteitä muun muassa:

– Kotisivu-uudistus

– Maksullisen Facebook-mainonnan kokeilu

– Tietoturva-asioiden huomioiminen paremmin

– Edistää tuotekehitystä
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Nostoja työpajojen palautteista

• ”Paras aiheeseen liittyvä koulutus missä olen ollut = 

konkreettisin - mielenkiintoinen, uusia näkökulmia.”

• ”Hyvä, että tällaisia järjestetään. Jo verkostoitumisenkin 

kannalta.”

• ”Erinomainen tilaisuus. Paras koulutus missä käynyt yli 

puoleen vuoteen.”

• ”Asiasta osaavia ja asioistaan innostuneita 

luennoitsijoita. Mukava kuunnella, innostunut ja hyvä olo 

jäi.”
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Tehdyt toimenpiteet

• Noin kolmasosa seurantakyselyyn vastanneista* 

on toteuttanut työpajassa suunnittelemansa 

toimenpiteen

• Noin kolmasosa seurantakyselyyn vastanneista* 

on toteuttanut jonkun muun työpajan aiheeseen 

liittyvän toimenpiteen

* 110 vastaajaa
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Esimerkkejä tehdyistä toimenpiteistä:

• Mainosvideo

• Verkkosivujen parannus

• Yhteistyö toisen osallistujan kanssa

• Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma

• Tietoturvan parantaminen
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Materiaalipankki vapaasti käytettävissä

• 3D-tulostuksen mahdollisuudet

• Liikkuvan työn toiminnanohjaus ja reittien optimointi

• Tietoturva & tietosuoja-asetus

• Digimarkkinoinnin sisällön suunnittelu

• Verkkokaupan perustaminen

• Linkki: https://www.jyu.fi/digipolku/materiaalipankki
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https://www.jyu.fi/digipolku/materiaalipankki


Esimerkkiyrityksiä Keski-Suomesta 



Esimerkkiyrityksiä Keski-Suomesta: Maitotyttö Oy

• Digitalisaation hyödyntämisen ei tarvitse olla kallista tai 

vaikeaa

• Maitotyttö Oy valmistaa suomalaisena käsityönä 

imetysvaatteita ja lasten vaatteita

• Myy tuotteita verkkokaupan kautta

• Suomalainen käsityö -> korkea laatu ja suhteellisen 

korkea hinta

• Perusti asiakkailleen Facebook-ryhmän, jonka kautta 

asiakkaat voivat myydä käytettyjä tuotteita eteenpäin

• Pienentää kynnystä ostaa, lisäarvo asiakkaalle
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Esimerkkiyrityksiä Keski-Suomesta: Veico

• Keuruulainen verkkokauppa

• Myy sisustustavaraa

• Yrittäjä kannusti 16.5.2018 järjestetyssä työpajassa 

osallistujia: Älä jää odottamaan kunnes verkkokauppa on 

täysin valmis. Verkkokauppa ei ole koskaan valmis!
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Eteenpäin digipolulla 

• Älä stressaa. Kukaan ei tiedä vielä kaikkia digitalisaation

mahdollisuuksia. 

• Kokeile rohkeasti. Digitaalisten välineiden ja ratkaisujen 

käyttö esimerkiksi yritystoiminnassa pitää olla 

perusteltua, mutta kannattaa kokeilla rohkeasti. Ilman 

kokeilua et opi.

• Muista kuitenkin varovaisuus ja tietoturva!
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