Kehittyvä
bioenergialiiketoiminta
- Bioliito
Hankkeen esittely
Energiayrittäjyys hanketreffit 11.5.2020

Hankkeen yleisesittely


Metsäkeskuksen ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen koulutushanke



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



Hankkeen kesto 1.6.2019-31.5.2021 (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, 1 000 ihmistä



100 materiaalia + lämpöyrittäjäopas



500 somepäivitystä

Koulutusta järjestetään sekä teknisistä että liiketalouden aiheista,
50/50



Lähikoulutukset peruttu toukokuun 2020 loppuun saakka
(käyt. elokuulle kesätauon vuoksi)


Suuret laskennalliset taloustappiot hankkeelle,
realisoituminen selvillä syksyllä



Verkkokoulutuksia järjestetty suunnitellusti, niiden osalta
toiminta jatkuu normaalisti



Syksy näyttää suunnan

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



Yhteistyö Lappia-instituutin alkavan urakoitsijavalmennuksen kanssa uusien
yrittäjien kontaktoimiseksi



Yhteistyö yritysten kanssa, jotka maksavat koulutusmahdollisuuden
järjestämisestä (saavat asiakaskontaktipintaa pohjoisen alueelle koulutukseen
osallistuvien yritysten muodossa)


Osallistujien suostumus yhteydenpitoon



Koulutuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: SMK:n muut hankkeet,
Lapin AMK, Lapin yliopisto, Työtehoseura, Bioenergia ry, TE-toimisto



Toivottujen koulutusten järjestäminen



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

Koulutuksen strategia


Vetävät kouluttajat, siihen tarpeeksi resursseja esim.
yhteistyökuvioissa


Koneyrittäjien liitto, muut yrittäjät esimerkkeinä,
asiantuntijaorganisaatioiden edustajat, SMK:n lisäksi mm. Metsäteho,
Bioenergia ry, Työtehoseura, Luke, yliopistot, konsulttifirmat, MTK, AMK:t



Laaja skaala teemoissa teettää työtä, mutta se myös varmistaa
osallistujien saamisen kursseille



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


SMK:n muut hankkeet



Esim. REDUn rekrykoulutus, joka on tosin erilainen kuin meidän



Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n hankkeiden toiminta ja SMK:n muiden
hankkeiden toiminta (näitä eroja saatu kurottua kiinni yhteistyökuvioilla)



Koulutusten sisältö räätälöidään silti yrittäjille vetäväksi



Tämän varmistaminen etenkin laadukkailla puhujilla ja ajankohtaisilla
aiheilla

Koulutuksen osallistujat


Kaikkiaan hankkeen järjestämiin
tilaisuuksiin osallistuneista


Noin puolet yrityksistä



Naisia 30%







Koulutukseen
osallistuneiden jakauma

Yritysten toimialoja ovat olleet mm.
metsäpalvelut, traktoriurakointi,
halkoyrittäjyys, puutuotteet ja
lakiasiaintoiminta
Metsäkoneyrittäjiä aina hyvin vaikea
saada koulutukseen, siihen laitetaan
nyt paukkuja

Yksityiset osallistujat olivat
yhteismetsien ja tiekuntien
edustajia, myös muutamia
metsänomistajia oli mukana
Yritys

Yksityinen

Toimija

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



Viestintä on tuottanut jo nyt myös odottamattomia positiivisia:


Porukkaa tullut koulutuksiin myös muualta Suomesta. Eli kysyntää on, mutta alue on
haastava. Yrittäjät keskimäärin vanhempaa polvea ja yritystoiminnan kehittäminen ei
akuutti asia, lisäksi yrittäjien kiireet tunnetusti kovat
Eli viesti on mennyt perille, mutta meillä on vain hyvin haastava asiakaskunta,
siksi koulutusstrategian hionta (esim. kaikkien Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan
lämpöyrittäjien soittaminen henk. koht. läpi ja lämpöyrittäjyyskoulutuksista
ilmoittaminen myös omaa lämmöntuotantoa pitäville maaseutuyrittäjille ja
matkailukeskuksille ei ole tuottanut tulosta)



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

Odotetut tuotot


Tekninen koulutus (SMK) 10 000 euroa



Liiketalouden koulutus (OAMK) 10 000 euroa



Retket 20 000 euroa
 Kaksi

ulkomaan reissua, joista toinen Viroon

 Lisäksi

reissuja Suomen sisällä esim. Energia 2020messuille, FinMetkoon…



Hybriditapahtumista lisää potkua hankkeen talouteen

Hankkeen talous


Oma seurantataulukko, joka räätälöity hankkeelle



Arvioitu tuotto per koulutus



Keskimääräinen tuotto verkkokoulutuksesta (ilman kustannuksia): 330
euroa



Keskimääräinen tuotto lähikoulutuksesta (ilman kustannuksia): 560
euroa



Keskimääräinen kustannus verkkokoulutuksesta: 0 euroa (ilman SMK:n
henkilöstön palkkakustannuksia)



Keskimääräinen kustannus lähikoulutuksesta: 738 euroa
Keskimääräinen panos-tuotossuhde siis positiivinen
verkkokoulutuksille, vaikka lähikoulutukset tuottavat
rahallisesti enemmän

Hankkeen seuranta ja ohjaus


Monipuolinen tausta, jossa hankkeen kohderyhmäläisiä mukana



Mukana hanketoiminnassa ensimmäistä kertaa mukana olevia ohryläisiä



Miten saada mielipiteitä ja ohjausta? Miten aktivoida ohryläisiä?


Nyt tulee lähinnä hanketoimintaan perehtyneiltä neuvontaa ja opastusta



”Pakollinen” mielipidekierros? Keskusteluita, joissa odotetaan kaikilta mielipide?



Lisää henkilökohtaista kontaktointia



Enemmän hanketoimintaa tuntevien kanssa sovittuja ”hiljaisia hetkiä”, jolloin
odotetaan muiden mielipiteitä (Jyrätäänkö me?)



Kannustus puhumiseen, kertomuksia koulutuksista, joihin ovat osallistuneet
(kysytty on, mutta hyvin vähän)



Kysyttäessä millaista koulutusta haluaisivat, monet eivät osaa vastata


Sitoutuminen koulutukseen vähäistä kohderyhmässä (?) Miten ihmisiä voisi aktivoida
ylipäänsä kiinnostumaan koulutuksesta? Miten näyttää vaikutus?



Hankkeen lopussa voimme osoittaa hyötyjä, joiden perusteella voisimme markkinoida
toimintaamme -> eli tyypillinen ongelma: hankkeen päätyttyä on tarvittava tunnettuus ja
verkostot markkinoinnin onnistumiseen paremmin

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

Oikeat henkilöt projektin johtoon, projektien läpivieminen vaatii:


Tahtotilaa



Monipuolista osaamista substanssin hallitsemisesta hallinto- ja viestintätaitoihin,
kielitaitoon ja verkostointikykyyn



Joustavuutta



Yhteistyötaitoja jotka ulottuvat oman tiimin ja oman alan asiantuntijoiden
ulkopuolelle

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

