
Tälle alueelle voit laittaa yhden ison vaakakuvan, tai muutaman pienemmän rinnakkain 
(suositellaan yhtä kuvaa). Tämä teksti jää kuvien alle piiloon.  

Kehitä liiketoimintaasi ja hallitse julkiset hankinnat metsänhoidossa 

POHJOIS-KARJALA 3. - 4.10.2018 

Tervetuloa Uudistuva metsäyrittäjä –hankkeen Kehitä 
liiketoimintaasi ja hallitse julkiset hankinat –työpajaan 
Joensuuhun! Työpajassa tutustut menetelmiin, joilla 
oman yrityksesi toiminnasta kertyvää tietoa käytetään 
liiketoiminnan ja tuloksen parantamiseen. Esimerkkien 
avulla syvennymme markkinointiin sekä palvelun te-
hokkuuden, tuotoksen, tuoton ja kustannusten syntymi-
seen (verkoston, yrityksen ja eri työlajien tasoilla). Työ-
pajassa perehdyt julkisiin hankintoihin sekä metsän-
hoidon digitaalisiin tietovaroihin ja työkaluihin.  
 
Aika: 3.-4.10.2018 
Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu 
Kohderyhmä: metsäpalvelu- ja koneyrittäjät sekä met-
sänomistajat 
Ilmoittautuminen: 25.9. mennessä  
https://link.webropolsurveys.com/S/2D76EFEB411A6ED0 

Tilaisuus on osallistujille maksuton. 
Ateriat: 1 x lounas 8 €, 2 x lounas 16 €, majoitus 2hh 60€ (alv 0%)/henkilö, sis. aamupala + lounaat 
Lisätietoa: www.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja ja 
Minna Palos 040 567 7627 
 
Uudistuva metsäyrittäjä –hanke on Manner-Suomen 
maaseuturahaston, Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-
Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-
Pohjanmaan sekä Kainuun ELY-keskusten ja Metsä-
miesten Säätiön osarahoittama. Hanke tekee tiivistä 
yhteistyötä METO Yrittäjien ja Koneyrittäjien liiton 
kanssa.  
 
 
 

 
Ohjelma, keskiviikko 3.10. klo 9.00 - 16.00 
 Kouluttajat: Hilkka Halla ja Marikka Heikkilä, Turun 
kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen Koneyrittäjien 
liitto ry.  
  8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
  9.00 Mitä tietoa yrityksen toiminnasta kertyy? Mitä 
  hyötyä siitä on yritykselle itselleen?  
10.00 Markkinointi on tavoitteellista toimintaa. 
  Kenelle, mitä, miten? 
11.00 Esimerkkejä tiedon ja somen käytöstä  
  asiakassuhteen hallinnassa 
12.00 Lounastauko 
13.00 Tavoitteena kustannustehokkuus: Tunnetko yri- 
  tyksesi tuotot ja kustannukset? (kahvi klo 14) 
15.00 Kumppanuuden hinta ja hyöty -verkoston  
  johtaminen. Tiedon liikkuminen kumppaneiden 
  välillä 
16.00 Tilaisuus päättyy 
 
Ohjelma, torstai 4.10. klo 9.00 - 16.00 
  8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
  9.00 Laatumetsä –mobiilisovellus, omavalvonta, 
 Hannu Ala-Honkola, Metsäkeskus   
10.00 Hankintalainsäädännön keskeiset kohdat  
  metsäpalvelujen hankinnoissa  
 kouluttaja Raimo Asikainen, CareliaForest  
 Consulting  
12.00 Lounastauko 
14.30 Sopimusoikeusmenettely 
  Sähköiset hankinnat  
  Reklamaatiot ja valitusmenettelyt  
14.15 iltapäiväkahvi 
14.30 Mitä hilatieto on ja onko siitä hyötyä metsäpal-
  veluyrittäjälle, Samuel Heinonen, Tapio 
16.00 Tilaisuus päättyy 
Yhteisistä palveluista ja verkostoista, Nina Kokkonen, 

Miten tiedon avulla voi parantaa toiminnan tehokkuutta? Miten saat asiakkaan kiinnostumaan yrityksestäsi? Mitä 

huomioitavaa tarjouspyynnössä? Miten laadit tarjouksen ja sopimuksen?  

https://link.webropolsurveys.com/S/2D76EFEB411A6ED0

