Kehittyvä
bioenergialiiketoiminta
- Bioliito
Hankkeen esittely
Uusiutuvan energian hanketreffit 18.1.2021

Hankkeen yleisesittely


Metsäkeskuksen ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen koulutushanke



Rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta;
rahoituksen hallinnoija Lapin ELY-keskus



Hankkeen kesto 1.6.2019-31.12.2021



Alkuperäinen kohderyhmänä bioenergia- ja metsäalan yritykset (alueella
noin 500 yrittäjää)


Pieni kohderyhmä, asenteet, kiinnostus kehitystoimiin



Muutoshakemuksella saatiin mukaan yhteismetsät ja metsänomistajat



Toiminta-alueena Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa



Budjetti 371 200 euroa


Yksityisrahan keruuvastuu 37 120 euroa

Hankkeen tavoitteet






Päätavoitteena luoda mahdollisuuksia uusille bioenergia-alan
toimijoille


Vahvistaa vanhojen toimintaa tarjoamalla koulutusta



Alan uusien ja vanhojen toimijoiden verkostointi



Alan yritysten verkostointi perinteisten yritysneuvontapalveluiden kanssa

Hankkeen tavoitteet:


100 koulutustapahtumaa, 120 yritystä



100 materiaalia + lämpöyrittäjäopas



500 somepäivitystä

Koulutusta tarkoitus järjestää sekä teknisistä että liiketalouden
aiheista, 50/50

Koulutuksen strategia




Pyritään yhteistyöhön urakointia tilaavien tahojen kanssa (suuret
firmat, Metsähallitus)


Ura- ja aliurakoitsijoiden saaminen koulutukseen (esim.
metsäkoneyrittäjät)



Yhteistyö Turveruukin kanssa: koulutuksia turpeen arvoketjusta muihin
siirtyville yrittäjille



Trafipistekoulutukset

Koulutuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: SMK:n muut
hankkeet, Koneyrittäjät ry, Lapin koneyrittäjät ry, Lapin AMK, Lapin
yliopisto, Lappia, Työtehoseura, Bioenergia ry, ProAgria, PohjoisPohjanmaan Yrittäjät, TE-toimisto


Case-esimerkkejä muilta yrittäjiltä



Toivottujen koulutusten järjestäminen



Hybriditapahtumat (koulutus & seminaari/messu) esim. Bioenergia
ry:n ja Työtehoseuran kanssa

Koulutuksen strategia




Hankkeita ja koulutuksia on paljon! Yhteistyökuvioista
huolimatta kilpailu on väistämätöntä, koska ei voi tietää kaikkea
mitä muut tekevät


Laaja skaala teemoissa



Asiakassegmenttien laajentaminen mahdollisuuksien mukaan

Koulutusten speksit olennaisia:


Aihe ja sisältö -> tarvelähtöinen



Käytännöllisyys



Sopiva koulutusaika (yrittäjät eivät voi sitoutua)



Sopiva koulutusajankohta



Kouluttajat (uskottavuus)



Selkeät materiaalit

Viestinnän ja markkinoinnin strategia


Tärkein kanava Metsäkeskuksen oma kontaktiverkosto



Vielä enemmän kuvia ja varsinkin videoita Facebookiin, lyhyitä
esimerkkiklippejä myös verkkokoulutuksista



Suurten yritysten ja MH:n kontaktointi ja koulutusten
markkinointi sitä kautta



Paikallismedia, paikallislehdet ja radio



Kaikesta virtuaalitoiminnasta huolimatta täsmäkontaktointi
tehokkain tapa, joista kaikista tehokkain henkilökohtainen
soitto

Hankkeiden seuranta ja ohjaus


Monipuolinen ohjausryhmä, jossa hankkeen kohderyhmäläisiä mukana



Usein ohjausryhmissä mukana hanketoiminnassa pitkään mukana
olleita ja toisaalta niitä, joille ohrytoiminta uutta



Miten saada mielipiteitä ja ohjausta? Miten aktivoida ohryläisiä?


Spesifit, tarkat kysymykset, joihin toivoo vastausta



Vastauksen pyytäminen niiltä jäseniltä, joilta toivoo enemmän
aktiivisuutta




En oleta, että ihmiset ehtivät käydä materiaalit läpi, nekään joille
hanketoiminta on tuttua




Etenkin yrittäjät!

Olennaisimpien asioiden läpikäyminen aina kokouksissa

Tulokset sitouttavat

Tuloksia: teknisen koulutuksen osallistujat


Kaikkiaan SMK:n järjestämiin tilaisuuksiin
on osallistunut 205 ihmistä, joista







152 miehiä ja 53 naisia (26 %)

Koulutukseen osallistuneiden
jakauma

Yritysten toimialoja ovat olleet mm.
lämpöyrittäjyys, metsäkoneurakointi,
metsäpalvelut, metsäkiinteistönvälitys,
halkoyrittäjyys, puutuotteet,
lakiasiaintoiminta

28 %

Yksityiset osallistujat ovat olleet
metsänomistajia sekä yhteismetsien ja
tiekuntien edustajia sekä joitakin
opiskelijoita
Toimijoiden edustajat ovat tulleet
metsänhoitoyhdistyksistä, ProAgrialta,
Oulun yliopistolta, LUKEsta, VTT:ltä,
Lapin liitosta, ELYltä, kunnista,
Metsäkeskukselta ja REDUlta

32 %

PK-yritys

Suuri yritys

38 %

2%

Yksityinen

Toimija

Hankkeen talous


Koronapandemian vuoksi suuret laskennalliset
taloustappiot hankkeelle, noin 20 000 euroa



Verkkokoulutuksia järjestetty suunnitellusti, niiden osalta
toiminta jatkuu normaalisti



Lähikoulutuksia kyettiin järjestämään 7 kpl syksyllä 2020



Kevät?

Koulutushankkeiden haasteet ja niihin
vastaaminen


Kaikki lähtee suunnittelusta, jonka pitää olla realistista ja
todelliseen tarpeeseen vastaavaa


Tunne asiakkaasi/kohderyhmäsi


Ota huomioon heidän prioriteettinsa, aikataulunsa, mahdollisuudet sitoutua
hankkeen toimintaan, jne.



Alueelliset erityispiirteet otettava huomioon



Muut hankkeet otettava huomioon, tässä keskustelu myös rahoittajan
suuntaan ja varmistus mitä muut tekevät


Huomioi myös kansalliset hankkeet, jotka voivat kilpailla alueellisten
hankkeiden kanssa



Hyödynnä oman talon vahvuuksia (esim. SMK:lla vahvat
verkostot, oma asiakasrekisteri ja rautaiset ammattilaiset, jotka
erinomaisia kouluttajia)



Joustavuus organisaatiossa tarpeen mukaan

Koulutushankkeiden haasteet ja niihin
vastaaminen


Oikea rahoitusinstrumentti hankkeelle


Yrityskehitystoiminta vs. julkishankkeiden rahoitus



Hyvät suhteet rahoittajaan erityistilanteiden koittaessa



Tavoitteet ja indikaattorit hyvä suunnitella pysyvän
muutoksen saamisen ehdoilla




Enemmän laadullisia asioita mukaan

Yksityisrahoituksen keruuhankkeissa suosittelen tekemään
tuensiirtosopimuksen, joka ottaa huomioon
osatoteuttajien tulokset


Koko hankekin saa tukea suhteessa kerättyyn yksityisrahaan

Kiitos!
Yhteydenotot:
Hanne Vaarala
Projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
050 477 7304
hanne.vaarala@metsakeskus.fi

