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HiQ on erikoistunut yksinkertaistamaan ja tehostamaan korkean teknologian viestintä- ja 
ohjelmistokehitysratkaisuja. HiQ on alansa johtava toimija, joka työllistää yli 1300 asiantuntijaa 
Pohjoismaissa ja Venäjällä. HiQ:n osake on noteerattu Pohjoismaisen pörssin keskisuurten yhtiöiden 
listalla (NASDAQ OMX Stockholm midcap). Lisätietoja osoitteessa www.hiq.fi.	  
	  

 
 

HiQ RAKENTAA SÄHKÖISEN OPPIMISEN RATKAISUJA 
RUOTSIN MAANVILJELIJÖIDEN LIITOLLE  
HiQ solmii puitesopimuksen Ruotsin Maanvil jeli jöiden l i iton (LRF) kanssa. 
Sopimus koskee LRF:n ja sen tytäryhtiöiden verkko- ja mobiil ipalveluiden 
kehitystä. Sopimus on kestoltaan kaksivuotinen ja sen puitteissa on jo 
aloitettu merkittävä koululaisille suunnatun verkkopalvelun kehityshanke.  
 
”HiQ:lla on osaaminen, kokemus ja asenne, jota edellytämme kumppaneiltamme. 
Haluamme herättää kiinnostusta ja kasvattaa lasten tietämystä maa- ja 
metsäteollisuuden kaltaisiin vihreisiin teollisuudenaloihin sekä ruoan alkuperään 
liittyen. Uskomme, että HiQ voi auttaa meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa,” sanoo 
LRF:n viestintäpäällikkö Håkan Lind. 
 
Nykyisin valtaosa LRF:n lapsille ja nuorille suunnatusta viestinnästä koostuu esitteistä, 
joita se toimittaa kouluille ympäri Ruotsia. HiQ toteuttaa parhaillaan ”Maanviljelijä 
koulussa” –ratkaisua, jonka myötä opettajilla ja oppilailla on pääsy tiedon äärelle 
digitaalisesti. Opettajille ratkaisu tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja ruotsalaiseen 
opetussuunnitelmaan soveltuvia vinkkejä käytännön opetustyöhön. Uuden 
verkkopalvelun kohderyhmää ovat erityisesti keskiasteen oppilaat ja pedagogit. 
 
”Verkottuneessa yhteiskunnassa nuorten tietämys maatilan elämästä heikkenee kaiken 
aikaa. LRF:n tärkeä tehtävä on opettaa lapsille, että maatalous on Ruotsille tärkeä ja 
kiinnostava elinkeino.  HiQ:n kehittämä digitaalinen oppimiskanava auttaa tässä,” sanoo 
HiQ:n Magnus Gudéhn. 
 
HiQ:n erikoisosaamista ovat verkko- ja mobiiliratkaisut, ja yritys on viime vuosina 
toteuttanut useita innovatiivisia sähköisen oppimisen ratkaisuja. HiQ auttaa muun 
muassa Natur & Kultur –kustantamoa tuottamaan ala-asteelle suunnattua Qnoddarnas 
Värld -opetusmateriaalia iPad-päätteille.   
 
”Verkottuneessa yhteiskunnassamme tietotekniikka on itsestään selvästi mukana 
useimmissa toiminnoissa, myös oppimisessa. Olemme ylpeitä LRF:n luottamuksesta ja 
että pääsemme kehittämään ratkaisua, jonka avulla parannetaan ja yksinkertaistetaan 
tiedonvälitystä,” sanoo HiQ-konsernin johtaja Lars Stugemo. 
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