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Kehittyvä 
bioenergialiiketoiminta 

(Bioliito)
Hankkeen aloitusseminaari

8.10.2019
Borealis-Sali, Lapin AMK

Hankkeen tausta
 Nojautuu Maaseuturahaston rahoittaman Lapin ja 

Pohjois-Pohjanmaan 
bioenergiahankekartoitushankkeen löydöksiin
 Pienyrityksillä keskeinen rooli arvoketjussa

 Valtaosalla metsäbioenergiasektorilla toimivasta 
pienyrityskannasta runsaasti osaamiseen liittyviä 
kehittämistarpeita ja kiinnostusta kehittää omia 
palveluitaan, mutta ei osaamista tai verkostoja

 Verkostot heikkoja paitsi yritysten välillä, myös yritysten 
ja perinteisten yritysneuvontapalveluiden välillä

 Metsävaratiedon avautuminen luo uusia mahdollisuuksia

 Tekniikan kehitys tuo omat vaatimuksensa
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Hankkeen esittely

 Suomen metsäkeskuksen ja Oulun ammattikorkeakoulun 
kaksivuotinen yhteistyöhanke 

 Toiminta-aika 2019-2021

 Toiminta-alueena Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa

 Ydinkohderyhmänä bioenergia-arvoketjun yrittäjät ja 
yrittäjyydestä kiinnostuneet

 Metsänomistajat ja yhteismetsät tärkeä viiteryhmä, 
metsänomistajat tullaan lisäämään kohderyhmään

 Rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta, rahoittajan edustaja ELY Lappi

Hankkeen tavoitteet

 Koulutustilaisuuksia 100 kpl, joilla tavoitetaan kaiken 
kaikkiaan 1000 osallistujaa

 Tavoitteena keskimäärin 10 koulutettavaa/koulutus

 Materiaaleja 100 kpl

 Sisältää koulutusmateriaalit

 Mediatiedotteita 10 kpl

 Somepäivityksiä 500 kpl

 Yksityisrahoitus katetaan koulutus- ja retkimaksuilla
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Koulutukset
 Koulutukset alkavat lokakuun lopulla

 Koulutukset sisältävät liiketaloudellista ja substanssikoulutusta sekä 
tukea erityistilanteiden kohtaamisessa

 Liiketaloudellinen puoli sisältää koulutusta esimerkiksi yrittäjyyden
perusteista, markkinoinnista, henkilöstöjohtamisesta, kannattavuudesta,
julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumisesta sekä hinnoittelusta ja
tarjouslaskennasta

 Substanssipuoli sisältää koulutusta mm. energiapuukorjuuketjusta ja sen
kehityksestä, tuhkalannoituksesta ja muista puuntuotantoon ja
puunhuoltoketjuun liittyvistä kysymyksistä

 Yritysten erityistilanteisiin liittyvä koulutus kattaa mm. lämpölaitoksen
hankintaan, suunnitteluun, logistiikkaan ja tekniikkaan ja sopimuksiin
liittyvät asiat sekä sukupolvenvaihdokset ja muut yrityksen muutoksiin
liittyvät kysymykset

Substanssikoulutukset 2019 
Pvm Paikka Koulutus Kouluttajat

22.10. Webinaari Yksityistielain muutokset SMK

5.11. Luosto (& 
Sodankylä)

Tuhkalannoituskoulutus Ecolan

12.11. Ylivieska (& 
Kannus)

Tuhkalannoituskoulutus Ecolan

19.11. Webinaari Metsätien perusparannus ja 
yrittäjille ja tiekunnille 

SMK

Marraskuu Webinaari Yritystuet bioenergia- ja 
metsäalan yrittäjille

Business Finland & ELY-
keskus

Suunnitteilla

Marras/joulukuu Oulu Tuhkalannoituskoulutus Rakeistus Oy

Marras/joulukuu Kuusamo Tuhkalannoituskoulutus Rakeistus Oy

Joulukuu Webinaari Energialaitoksen riskit ja 
vakuutukset

Varmistuu myöhemmin

Joulukuu Webinaari Energialaitoksen 
turvallisuustekniikka ja 
sammutinjärjestelmät

Varmistuu myöhemmin
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Substanssikoulutukset 2020, varmistuneet
Pvm Paikka Koulutus Kouluttajat

16.1. Lähiopetus Oulu + 
striimaus

Uuden lämpöyrittäjyyskohteen 
haku ja käynnistäminen

SMK 

16.1. Lähiopetus Oulu + 
striimaus

Lämpölaitoksen suunnittelu ja 
hankinta

SMK

17.1. Lähiopetus Oulu + 
striimaus

Lämpöputkiverkoston 
suunnittelu ja rakentaminen

SMK

17.1. Lähiopetus Oulu + 
striimaus

Energialaitoksen sopimukset SMK

17.1. Lähiopetus Oulu + 
striimaus

Energiaosuuskunnan 
perustaminen ja hallinnointi

SMK

21.1. Webinaari Kansainvälinen urakointi Koneyrittäjien liitto

18.2. Webinaari Verkostojohtaminen ja 
urakanhallinta

Koneyrittäjien liitto

Maaliskuu Lähiopetus + 
striimaus

Metsäenglanti keskitasoisille ja 
edistyneille puhujille

SMK

Substanssikoulutukset 2020, suunnitteilla

Pvm Paikka Koulutus Kouluttajat

Tammikuu Webinaari Työntekijöiden rekrytointi
somen avulla

TE-toimisto, HR-
asiantuntija, SMK

Helmikuu 
(Metsärekryn
yhteydessä)

Lähiopetus
Rovaniemi

Kansainvälinen urakointi ja 
työskentely – käytäntöä

AVI, esimerkkiyrittäjä,
SMK

Helmikuu Lähitapahtuma 
Lappi

Klapiyrittäjien kehityspäivä:
tekniikan kehitys ja 
jätehuolto

Varmistuu myöhemmin

Helmikuu Webinaari Somemarkkinointi ja 
analytiikka

Varmistuu myöhemmin

Maaliskuu Webinaari Ammatillisen 
verkostoitumisen hyödyt ja 
työkalut somessa

Varmistuu myöhemmin
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Koulutusta tukevat retket

 Kenttäretket lähiopetuksen yhteydessä

 Tartto Maamess –messut, 15.-18.4.2020 

 Kansainvälinen työskentely, verkostoituminen, somen käyttö 
verkostoitumisessa, englanninkielen käyttö työ- ja 
asiakastilanteissa 

 FinnMetko –koneurakointimessut, syyskuu 2020 

 Käytäväharvennus, vierailu kohteella ja työnäytös

 Tampere biohiilitehdas, syksy 2020 

 Puukaasukoulutus

 Todennäköisesti toinenkin ulkomaan reissu

 Kohde sovitaan kysynnän mukaan

Liiketalouden koulutukset

Kokonaisuus Kurssin teema

Minusta tulee yrittäjä?

Yrittäjyys ja yhteiskunta 

Missä muodossa yritän?

Kuka tukee ja auttaa?

Yritystoiminnan suunnittelu 

Hinnoittelu ja tarjouslaskenta

Hinnoittele kannattavasti

Julkinen sektori ostajana

Sopimukset toiminnan kivijalkana

Tarjoa oikein

Hankinta ja investoinnit

Tavara- ja palveluhankinnat

Budjetointi ja talousohjaus

Investointien suunnittelu

Yrityksen rahoitus- ja pankkipalvelut

Markkinointi, riskit jne

Henkilöstö ja yritys

Markkinointi ja yrityskuva

Riskien hallinta ja vakuuttaminen

Omistajan vaihdos ja siihen valmistautuminen
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Koulutukset ja hinnoittelu

 Osa koulutuksista tapahtuu webinaari-muodossa 
etäopetuksena ja osa lähiopetuksena

 Oppimisympäristönä käytetään OAMKin Moodle-
järjestelmää, minne laitetaan kaikki kurssimateriaalit jne.

 Lisätietoa löytyy hankkeen kotisivuilta 
www.oamk.fi/bioliito

 Webinaarit 20 euroa/hlö, neljän kurssin kokonaisuus 60 
euroa

 Lähiopetus 40 euroa/hlö, kursseilla joilla kenttäosuutta 
jonkin verran lisämaksua kenttäreissun pituudesta riippuen

Tiedotus ja viestintä

 Hankkeelle on luotu Facebook-sivut ja nettisivut

 https://www.facebook.com/bioliito

 www.oamk.fi/bioliito

 Hankkeen koulutusten mainonnassa käytetään 
Metsäkeskuksen asiakkuudenhallintajärjestelmää, mediaa 
ja sidosryhmien postituslistoja 

 Leader, Lapin liitto, ProAgria, METO, BusinessFinland, Lapin 
AMK, OAMK, lisäksi henkilöstön omat verkostot
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Kiitos!


