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UUDISTUVA METSÄYRITTÄJÄ -HANKKEEN ITSEARVIOINTI 
 

Tässä raportissa itsearvioidaan vuosina 2016-2019 toteutetun Uudistuva metsäyrittäjä – hankkeen          
onnistumista suhteessa sille asetettuihin kriteereihin. Korkeakoulujen laatujärjestelmien       
auditointikäsikirjan (2017) mukaan Itsearvioinnilla tarkoitetaan ”korkeakoulun omaan toimintaan ja         

1

sen kehittämiseen kohdistuvaa arviointia.” Kypsän laatukulttuurin osoituksena on se, että          
itsearvioinnissa tunnistetaan niin omia vahvuuksia kuin myös kehittämiskohteita.  

Hankkeen rahoitti Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sen         
toteutti Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Turun yliopiston (UTU) kauppakorkeakoulu osallistui         
hankkeeseen tuensiirronsaajana. Tämän itsearviointiraportin on koonnut Turun yliopistosta Marikka         
Heikkilä HAMKin toimeksiannosta. 

Itsearviointi koostuu kolmesta osasta (taulukko 1): vertaamme toteutuneita tuloksia hankkeen          
suunnitelmassa kirjattuihin määrällisiin tavoitetasoihin, täydennämme niitä osallistujien laadullisilla        
arvioinneilla hankkeen tilaisuuksista ja lopuksi vielä jälkikäteen tehdyllä kyselyllä hankkeen          
onnistumisesta tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneille yrityksille.  

Taulukko 1. Itsearvioinnin alueet ja arviointitavat 

LUKU Arvioitava 
asia 

Miten arvioitu? Kuka arvioi? Milloin 
arvioidaan? 

Miten raportoidaan? 

1 Määrälliset 
tavoitteet 
 

Verrataan tuloksia 
suunnitelmassa 
oleviin määrällisiin 
tavoitteisiin  
 
 

Hanketoimijaryhmä 
projektipäällikön 
valmistelemana 

Jokaisessa 
ohjausryhmän 
kokouksessa 

Loppuraportin 
yhteydessä ja  
Maksatushakemusten 
yhteydessä 2 krt/vuosi 
ja ohjausryhmän 
kokouksissa 

2 Laatu 
 

Palautekysely 
jokaisen tilaisuuden 
jälkeen 

Hankkeen 
tilaisuuksiin 
osallistuneet  

Ohjausryhmä
n kokouksessa 
tilaisuuden 
jälkeen  

Itsearviointiraportissa 
 

3 Vaikuttavuu
s 
 

Webpropol-kysely Hankkeen 
tilaisuuksiin 
osallistuneet  

Hankkeen 
lopussa 
 

Itsearviointiraportissa 

1 Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. Auditointikäsikirja vuosille 2018–2024. 
2007. KARVI Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Julkaisut 18:2017, Tampere.  ISBN 
978-952-206-406-6 (pdf)  
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Hankkeen tutkimussuunnitelmassa on kirjattu keskeisiksi tavoitteiksi: 

● Lisätä metsäpalvelu- ja koneyrittäjien liiketoiminta- ja ammattiosaamista, jotta        
metsäsertifiointijärjestelmien ja sertifiointiryhmien hallinta muodostuisi konkreettiseksi      
osaksi kaikkea palveluntarjontaa. 

● Edistää sertifioidun puun saatavuutta. Vastuullisuus edistää innovatiivisuutta, kilpailukykyä        
ja maineen rakentumista mahdollistaen Suomen metsäteollisuuden vientituotteiden       
kysynnän jatkossakin. 

● Luoda alustoja ja työkaluja, jotka yhdistävät metsäpalveluyrittäjien ja koneyrittäjien         
osaamisen uusilla tavoilla palveluverkostoiksi. 

● Lisätä yrittäjien osaamista olemassa olevien digitaalisten aineistojen, työkalujen ja palvelujen          
hyödyntämiseksi. 

● Lisätä yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä lisätä         
kannustavan palkkauksen käyttöönottoa yrityksissä 

● Lisätä metsäpalvelun tarjoajien ja koneyrittäjien tunnettuutta vaihtoehtoisina       
palveluntuottajina metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden keskuudessa. 

Hankesuunnitelmassa myös listattiin oletettuja  tuloksia:  

1. Hankkeen päätyttyä metsäalan yrittäjillä on riittävät tiedot ja osaaminen vastata toimialan           
uusiin tarpeisiin ja haasteisiin. Palveluiden tuotteistamisella selkeytetään metsänhoidon ja         
puunhankinnan palveluiden sisältöä sekä osaamisen edistämisellä sekä olemassa olevien         
että innovoitavien palveluiden ja digitaalisten välineiden hallinnalla helpotetaan nykyisten ja          
uusien metsänomistajien sekä uusien yrittäjien tuloa alalle. Palvelutuotteita yritykset voivat          
käyttää pohjana laatiessaan liiketoimintasuunnitelmaa ja laatujärjestelmää. 

2. Metsäpalveluyrittäjien osaamista brändätään ja tunnettavuutta lisätään (viestinnän       
kehittäminen). 

3. Yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista tuetaan yli toimialarajojen järjestämällä tiedotus- ja          
työpajakiertueen yhteydessä ohjattuja verkostoitumistilaisuuksia. 

4. Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden yrittäjien osaaminen digitaalisten aineistojen ja       
työkalujen hyödyntäjänä lisääntyy 

5. Yrityksissä otetaan käyttöön kannustavan palkkauksen malleja. 

Raporttiin on kerätty ensin lukuun 1. hankkeen suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja konkreettiset            
mittarit sekä kerrotaan lyhyesti mitä hankkeessa olemme tehneet tavoitteiden saavuttamiseksi ja           
miten hyvin olemme saavuttaneet mitattavat tavoitetasot. Siinä missä luvun 1. mittarit kuvaavat            
pääosin määrällisiä tavoitteita, täydensimme niitä laadullisella arvioinnilla keräämällä hankkeen         
aikana systemaattisesti palautetta hankkeen tilaisuuksiin osallistuneilta. Tätä laadullista palautetta         
käsitellään 2. luvussa. Itsearvioinnin viimeisenä vaiheena toteutimme kyselyn hankkeen tilaisuuksiin          
osallistuneille yrittäjille. Tämän kyselyn tulokset raportoidaan luvussa 3. Yhteenveto löytyy luvusta 4. 
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1. HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 
 

Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelmassa asetettiin kymmenen määrällistä        
mitattavaa tavoitetta, jotka on listattu taulukon 2. ensimmäisessä sarakkeessa. Taulukossa on listattu            
seuraavassa sarakkeessa hankkeen tuotokset, joita vertaamalla tavoitteisiin on arvioitu miten hyvin           
hanke pääsi tavoitteisiinsa.  
 

YHTEENVETO: Uudistuva metsäyrittäjä-hanke on selkeästi saavuttanut määrälliset       
tavoitteensa. Kymmenestä mittarista kuudessa se on reilusti ylittänyt sille asetetut          
määrälliset tavoitteet (Taulukko 2 ). 

 
 
Taulukko 2. Määrällisten tavoitteiden arviointi 

Arvioitava asia: 
Määrälliset 
tavoitteet 

 
Hankkeen tuotokset 

 
Arviointi 

Konseptoituja 
digitaalisia 
palvelutuotteita 
5-8 kpl  
 
(tilaus-, tarjous-, 
sopimuslomakkee
t sekä muu 
materiaali) 

1. tietopaketti sertifioinnista, julkaistu 
https://www.hamk.fi/projektit/uudistuva-metsayrittaja/#mater
iaalit 

2. Uudistuva metsäyrittäjä - kuinka uudistat bisnesmallisi, opas ja 
menetelmiä, julkaistu helmikuussa 2019, 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-555-6 

digitaaliset tarjous-/sopimuslomakkeet ovat valmiina julkaistaviksi: 
3.  Tarjous-/sopimuslomake: koneurakointi 
4. Tarjous-/sopimuslomake: taimikon varhaishoito 
5. Tarjous-/sopimuslomake: taimikonharvennus,  
6. Tarjous-/sopimuslomake: nuoren metsän kunnostus 
7. Tarjous-/sopimuslomake: metsäsuunnittelu 
8. Tarjous-/sopimuslomake:  leimikon valmistelu 
9. Tarjous-/sopimuslomake:  kone-metsäpalveluyrittäjä 

Tavoite 
saavutettu 
 
 

 

Työpajojen 
osallistujamäärä 
140 henkilöä 

Kaikkiaan työpajoihin osallistui yhteensä 225 henkeä. Tavoite 
ylitetty +61% 

 

Seminaarien 
osallistujamäärä 
140 henkilöä 

Kaikkiaan seminaareihin osallistui 31.12.2018  mennessä yhteensä 

85. 2019 pidettiin loppuseminaari, johon osallistui 31 henkilöä, yht. 

116. 

83% 
tavoitteesta 
saavutettu 

 

Opintomatkojen 
osallistujamäärä 
30 henkilöä 

Kaikkiaan opintomatkoihin  osallistui  84. Tavoite 
ylitetty 
+180% 

 

verkkototeutukset 
1 kpl (kävijöitä 
500) 

Hankkeelle perustettiin 2016 omat verkkosivut. 
https://www.hamk.fi/projektit/uudistuva-metsayrittaja/ 
31.12.2018 mennessä sivuilla oli vieraillut 1.154 eri kävijää. 

Tavoite 
ylitetty, 
kävijätavoite 
+131% 

 

blogijulkaisuja  8 
kpl 

Hankkeella on oma blogi 
https://blog.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja/, jossa olemme 
julkaisseet hankkeen aikana 18 blogitekstiä.  

Tavoite 
ylitetty 
+125% 

 

julkaisut 2 kpl 1. Heikkilä, M., Halla, H. & Heikkilä, J. (2019). Uudistuva 
metsäyrittäjä - kuinka uudistat bisnesmallisi, Turun yliopiston 
julkaisusarja, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-555-6 

Tavoite 
saavutettu 

 

 

https://www.hamk.fi/projektit/uudistuva-metsayrittaja/#materiaalit
https://www.hamk.fi/projektit/uudistuva-metsayrittaja/#materiaalit
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-555-6
https://www.hamk.fi/projektit/uudistuva-metsayrittaja/
https://blog.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-555-6
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2. Kokkonen, N. & Palos, M (2019) Uudistumisen eväitä 
metsäyrittäjälle. HAMKin e-Julkaisuja. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-813-8 

medianäkyvyys 10 
lehtiartikkelia 

1. Evolta tekohengitystä sahateollisuudelle, Hämeen Sanomat, 
13.2.2017 
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/evolta-tekohengi
tysta-sahateollisuudelle-180971/ 

2. Metsäalan tulevaisuusnäkymiä 2020-luvulla, Metsäyrittäjä, 
1/2018 http://www.metoyrittajat.fi/images/pdf/MY-1-2018.pdf 

3. Siikajokilaakso, Ruukin metsäpäivä. voisiko olla Metsänhoito 
siirtyy sähköpostiin - palvelut ostamalla metsänomistajan ei 
tarvitse metsässä käydäkään, Siikajokilaakso, 6.10.2018, 
https://www.siikkis.fi/uutiset/metsanhoito-siirtyy-sahkopostiin-
-palvelut-ostamalla-metsanomistajan-ei-tarvitse-metsassa-kayd
akaan-6.419.423800.ce4a3fb650 

4. Metsäalan yrittäjät esillä Ruukin metsäpäivässä, Radio Pookin 
haastattelu, 20.09.2018 
https://www.radiopooki.fi/ohjelmat/pookin-aamu/a-167649 

5. Uudistuva metsäyrittäjä -hanke – Yrittäjien näkemyksiä 
julkisista hankinnoista, Metsäalan ammattilehti 9.10.2018 
https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?3158 

6. Uudistuva metsäyrittäjä -hanke – Yrittäjien näkemyksiä 
julkisista hankinnoista, Kunta.tv, 9.10.2018 
https://www.kunta.tv/uudistuva-metsayrittaja-hanke-yrittajien
-nakemyksia-julkisista-hankinnoista/ 

7. Koneyrittäjä-lehti: Elmia 6/2017, Maamess 4/2018, Agroteknikk 
messut 10/2018, Norjan metsätalous 1/2019 

8. KL-Uutiset: Hanke-esittely 7/2016, Kehittäminen 2/2017, 
Pokara 7/2017, Metsämessut/Datapankki 10/2017, 
Kehittäminen 1/2018, Turun työpaja 4/2018, Kuntamarkkinat 
7/2018,  

9. Messuilla nähtyä - Elmia Wood 2017, Ruotsi. Metsäyrittäjä 
2/17. 

10. Metsäyrittäjä uudistuu - tule mukaan. Metsäyrittäjä 2/17. 
11. https://www.metsalehti.fi/uutiset/uusi-opas-metsayrittajille-ka

ytannon-ohjeita-bisneksen-kehittamiseen/ 
12. Etelä-Suomen Sanomat 26.10.16. Vaihtoehto suurelle 

metsäyhtiölle. Messilässä esiteltiin pienten palveluyritysten 
potentiaalia. 

13. Uudstuuko metsäyrittäjä. Metsäyrittäjä 2/16 
14. Koneyrittäjä 9/16. 

Tavoite 
ylitetty +40% 

 

metsätapahtumia 
3 - 4 kohdetta 

1. Hämeen Metsätoimistot ry:n metsätapahtuma 22.10.2016 
2. Kontionlahti, Pohjois-Karjalan metsäpäivä 13.5.2017 
3. Ruukki 22.9.2018 

Tavoite 
saavutettu 

 

verkostoja 4 kpl Tämän tavoitteen mittaaminen perustuu tietoomme siihen miten 
hankkeen työpajoihin osallistuneet yrittäjät ovat saaneet sen kautta 
luotua yhteistyösuhteita: 
1. Häme,  
2. Pohjois-Karjala+ 
3. Pohjois-Pohjanmaa 
4. Varsinais-Suomi 
5. Uusimaa 

Tavoite 
saavutettu 

 

Yhteensä 10 mitattavaa tavoitetta  

Tavoitteet saavutettu tai ylitetty. Työpajoihin ja muihin tilaisuuksien osallistujien 
huomattavan  suuri määrä kompensoi seminaariosallistujien hieman ennakoitua 
pienempää määrää. 

  

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-813-8
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/evolta-tekohengitysta-sahateollisuudelle-180971/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/evolta-tekohengitysta-sahateollisuudelle-180971/
http://www.metoyrittajat.fi/images/pdf/MY-1-2018.pdf
https://www.siikkis.fi/uutiset/metsanhoito-siirtyy-sahkopostiin--palvelut-ostamalla-metsanomistajan-ei-tarvitse-metsassa-kaydakaan-6.419.423800.ce4a3fb650
https://www.siikkis.fi/uutiset/metsanhoito-siirtyy-sahkopostiin--palvelut-ostamalla-metsanomistajan-ei-tarvitse-metsassa-kaydakaan-6.419.423800.ce4a3fb650
https://www.siikkis.fi/uutiset/metsanhoito-siirtyy-sahkopostiin--palvelut-ostamalla-metsanomistajan-ei-tarvitse-metsassa-kaydakaan-6.419.423800.ce4a3fb650
https://www.radiopooki.fi/ohjelmat/pookin-aamu/a-167649
https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?3158
https://www.kunta.tv/uudistuva-metsayrittaja-hanke-yrittajien-nakemyksia-julkisista-hankinnoista/
https://www.kunta.tv/uudistuva-metsayrittaja-hanke-yrittajien-nakemyksia-julkisista-hankinnoista/
https://www.metsalehti.fi/uutiset/uusi-opas-metsayrittajille-kaytannon-ohjeita-bisneksen-kehittamiseen/
https://www.metsalehti.fi/uutiset/uusi-opas-metsayrittajille-kaytannon-ohjeita-bisneksen-kehittamiseen/
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2. HANKKEEN LAADULLINEN ARVIOINTI 
 

Palautteita kerättiin yhteensä 256 kpl. Valtaosin palaute hyvää. Osallistuneet arvioivat          

tilaisuuden/koulutuksen laatua vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, asteikolla 1 (täysin        

erimieltä) - 5 (täysin samaa mieltä). Seuraavassa taulukossa on esitetty vastausten           

keskiarvot työpajoista. 

YHTEENVETO: Palautteen mukaan (Taulukko 3.) hankkeen toiminnan laatu oli hyvää          
tasoa. Tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt ovat arvioineet tavoitteiden toteutuneen ja         
työpajojen sovellettavuus omaan työhön hyväksi. Myös menetelmät ja aikataulut         
arvioitiin sopiviksi.  

 
 

Taulukko 3. Osallistujapalaute Uudistuva metsäyrittäjä -tilaisuuksista 

 
 

 
Osallistujapalaute Uudistuva metsäyrittäjä -tilaisuuksista, keskiarvo 
 (asteikko  1 täysin erimieltä - 5 täysin samaa mieltä) 

  

Kysymys Sertifio
intikou
lutus 

Liiketoi
mintaty
öpajat 

Digita
aliset 
väline
et 

Julkis
et 
hanki
nnat 

Työeh
tosop
imuks
et 

Tulev
aisuu
ssemi
naarit 

Opint
omat
kat 

Some
-koul
utus 

Päätö
ssemi
naari 

Kesk
i-arv
o 

 

Työpajan 
tavoitteet 
toteutuivat 

4,2 4,2 3,6 4,6 4 4,0 4,4 4,1 3,8 4,1  

Työpajan 
sovellettavuus 
omaan 
työhöni on 
hyvä 

4,0 4,0 3,8 4,4 3,6 4,0 4,1 3,9 3,4 3,9  

Työskentelyme
netelmät 
olivat sopivia 

4,0 4,1 3,8 4,6 4 4,1 - 3,9 4 4,1  

Työpajan 
etenemisvauht
i ja aikataulu 
oli sopiva 

4,1 4,0 3,9 4,7 4,2 4,2 4,7 3,8 4,1 4,2  

Keskiarvo 
4,1 4,1 3,8 4,6 4,0 4,1 4,4 3,9 3,8 4,1  

 

Kaikkiaan osallistujat pitivät tilaisuuksia hyvinä. Parhaimman arvion sai ‘Julkiset hankinnat          

työpaja’, joka järjestettiin kerran hankkeen aikana. Tämä myös kertonee aiheen          

tarpeellisuudesta. Lisäksi opintomatkat saivat paljon kiitosta. Työpajoista vähiten pisteitä         

arvioinnissa sai “digitaaliset välineet”, joka järjestettiin kahdesti. Näissä tilaisuuksissa eri          

toimijat kävivät esittelemässä tarjoamiansa digitaalisia palveluita. On kuitenkin huomioitava,         

että senkin keskiarvot osoittavat osallistujien palautteen olevan positiivista.  
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Seuraavaksi esitämme tarkemmin kunkin koulutuksen saamia palautteita ja niiden pohjalta          

jo hankkeen aikana tehtyjä korjaustoimenpiteitä. 

Sertifiointityöpajat 

Taulukko 4 osoittaa, että  osallistujat pitivät sertifiointikoulutusta hyvänä.  

Päivä oli teoriapainotteinen ja esitystapa perinteinen luentomainen. Avoimissa vastauksissa         

osallistujat kertoivat odotuksensa päivältä täyttyneen. Valtaosa palautteesta liittyykin        

kritiikkiin esitystekniikasta ja osallistamisen puutteesta. Moni piti koulutuspäivää liian         

raskaana ja esitystapaa puuduttavana (esim. palaute: “Kriteeerien luettelomainen kerronta         

ei ehkä palvele kuulijaa kaikista parhaiten. Opin kyllä paljon lisää, mikä on hyvä! Luentoja 8               

tuntia putkeen on kyllä liikaa.”). Luennoinnin sijaan toivottiin enemmän keskustelua (“Lisää           

ryhmäkeskustelua”) ja parempaa tauotusta. Samoin materiaali pyydettiin toimittamaan        

etukäteen. Sinänsä kouluttajaa pidettiin asiantuntevana (esim. “Loistava asiantuntemus”).        

Koulutuksen sisältöön liittyvissä palautteissa näkyy osallistujien pitäneen aihetta        

mielenkiintoisena (esim “Mielenkiintoinen koulutus”, ja “Sertifiointi hyvä paketti”).        

Muutaman osallistujan mielestä  COC-’puusta’ puhuttiin turhan kauan. 

Taulukko 4. Osallistujapalaute  sertifiointityöpajoista 

 Kysymys 
 

Työpajat, keskiarvo 
 

  

  1. 2. 3. 4. 5. 6. keskiarvo  

Sertifiointi- 

koulutus 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

5 
 

3,8 4,1 4,3 4,1 4 4,2  

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 

4 3,8 4,1 4,1 4,2 3,6 4,0  

Työskentelymenetelmät 
olivat sopivia 

4 4,7 3,5 4 4,1 3,7 4,0  

Työpajan etenemisvauhti 
ja aikataulu oli sopiva 

4 4,8 3,6 4 4,3 3,8 4,1  

keskiarvo  4,3 3,8 4,1 4,2 4,2 3,8 4,1  

 

Avoimissa kysymyksissä kysyttiin toteutuivatko odotukset ja pyydettiin terveisiä 

kouluttajille: 

Toteutuivatko odotukset?: 

● Hyvin hoidettu aika tylsä aihe. 
● kyllä, 19 kpl 
● Kyllä ja vähän enemmänkin 
● Pääosin 
● Odotin paljon, sain paljon 
● En asettanut korkeita odotuksia, joten kyllä. Työpajan tavoitteet eivät olleet selvät, joten 

en osaa vastata. 
● Kyllä pitkälti, odotukset lähinnä tiedonsaannissa sertifioinnista. 
● Ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, tulevaisuus näyttää. 
● Jotakuinkin 
● Jotenkuten 
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● Ei täysin 
● Minulla ei juuri ollut toiveita, tulin avoimin mielin. Hyvää kertausta ja joitain 

esimerkkejä/vinkkejä käytännön elämästä. 
● Odotukset olivat samat kuin toteutus. 

 
Terveisiä kouluttajille: 

Kouluttajan asiantuntemukseen liittyvät kommentit 

● Erittäin hyvät ammattitaitoiset päivät kumpikin. Hyvää syksyn jatkoa! 
● Jatkakaa samaan tahtiin ☺ 
● Tervetuloa ensi vuonna uudestaan! 
● Oli mukavaa ja mielenkiintoista! 
● Luennoitsija oli ammattitaitoinen, selvä ja mielenkiinto pysyi yllä. 
● Oikein hyvä puhuja (Asikainen)! 
● Muuten oli mukavaa ja asiallista henkilökuntaa. 
● Loistava asiantuntemus 
● Oikein virkistävä koulutuspäivä, eikä nukuttanut ☺ 

 
Sisältöön liittyvät kommentit 
 
● Sertifiointi hyvä paketti. 
● Sain tietoa eri sertifiointimahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. 
● FSC:n ja PEFC:n erot tulivat hyvin selville. COC tuli ihan uutena, ja sekin selvisi hyvin. 

Metsätalousyrittäjän mahdollinen roolikin selkeytyi 
● Sain käsityksen sertifioinnista sekä siitä mitä eroa PEFC ja FSE sertifioinnilla on. 
● Työpajassa oli paljon asiaa. Olen tyytyväinen mies. Työmaat onnistuvat paremmin, kun 

on sertifikaatit kunnossa. Nyt olen viisas, viisaampi kun eilispäivänä. 
● Sain vastauksia avoimiin kysymyksiin. 
● Sain erotettua kumman haluan omaan metsään FSC - PEFC. 
● Vahvistivat käsitykseni ’suutari pysyköön lestissä’ > oman yrityksen suunta on oikea. 
● Päivä oli sopiva, tietoannos sertifioinneista ja alkuperäketjusta. 
● Uutena metsänomistajana sain arvokasta tietoa kompaktissa paketissa liittyen 

sertifiointiin. 
● Työpajan sisältö oli laaja ja avaa hyvin molempia sertifikaatteja. Laajuus toisaalta vaikutti 

myös tiedon omaksumiseen. Varmasti tarttui työelämässä hyödyllistä tietoa mukaan. 
● Odotin oppivani sertifioinnin teoriassa ja käytännössä. Opin teorian, mutta en juuri 

käytäntöä. 
● Odotin tätä hyvin skeptisesti. Oli positiivinen yllätys, pisteet teille. Opin suhtautumaan 

realistisesti FSC:hen.  
● Asia raskasta, mutta sain kuitenkin paljon uutta tietoa sertifioinneista. 
● Tuhti ja kattava tietopaketti sertifikaateista. 
● COC-homma ehkä vähän isommille toimijoille (puun ostajille). 
● COC-asia olisi voinut jäädä mielestäni pois ja keskittyä lopuksi esimerkiksi kuvin erilaisiin 

kohteisiin ja tällaiselle kurssille voisi kehittämisen myötä sisällyttää maastokäynnin. 
● Tärkeimpään kysymykseen, eli FSC koskevaan taimikonhoidon ja harvennushakkuun 10 

% lehtipuuosuuden jättämisen soveltamiseen en saanut tyhjentävää vastausta. 
COC-’puusta’ puhuttiin (%) turhan kauan. 

● Mielenkiintoinen koulutus 
● Erittäin mielenkiintoinen koulutus, tosin pitkä ja raskas päivä vaikuttaa oleellisesti tiedon 

omaksumiseen.  
● Kuinka sertifiointiosaaminen saadaan näkyvämmäksi osaksi metsäalan yrittäjyyttä ja 

metsäalan palveluita? 
● Haavat ovat suuri ongelma. Vievät liikaa energiaani. 
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● Sertifiointikoulutus hyvä ja kattava. 
● Metsänomistajana en tarvitse varsin syvää tietoa. Mielestäni sain hyvän paketin ja 

ymmärrykseni kasvoin 1000 %. Oli hyvä, että epäröinnistä huolimatta tulin kurssille, 
etenkin FSC oli tuntematon. 

● Itse toimin pääasiassa taimikoiden + muiden raivauksien parissa ja olisinkin toivonut, että 
kyseisiä asioita olisi käsitelty syvemmin. Toki ymmärrän myös, että aihe on laaja ja aika 
rajallinen. 

● Tietoa tuli reilusti. Kriteereiden merkitystä yrittäjien mahdollisuutena ei mielestäni tuotu 
esiin riittävällä tasolla. 

 
Esitystekniikkaan ja osallistamiseen liittyvät kommentit 
 
● Enemmän osallistamista ja taukoja. 
● Sertifiointiasioista olen kuullut aiemmin jonkin verran. Kriteeerien luettelomainen kerronta 

ei ehkä palvele kuulijaa kaikista parhaiten. Opin kyllä paljon lisää, mikä on hyvä! Luentoja 
8 tuntia putkeen on kyllä liikaa. 

● Sertivaatimusten läpikulku tappavan uuvuttavaa. Käytännön esimerkkejä ja muutoin 
suurpiirteisempi käsittely, koska tarkat voi lukea dioista. Päivä ainakin 2 h liian pitkä – ei 
sisäistä enää… 

● Pelkkien kriteerien pänttääminen puuduttavaa, ehkä joku kuva olisi antanut vaihtelua. 
Tietysti elävät esimerkit antoivat pientä vaihtelua. Ryhmätyö eri toimijoiden kanssa hyvä. 
Muuten sujuvasanainen ja asiantunteva luennoitsija. Kuvat vasta lopussa > pää jo tyhjä.  

● Powerpoint voisi olla isompana. Suurin osa jäi näkemättä puoleen väliin saliinkin. Muuten 
tietoa löytyi. Pitkä päivä, paljon asiaa. 

● Odotin erilaista lähestymistapaa, virkisti kyllä ruuan jälkeen ja loi keskustelua. 
● Työpaja = työskentelyä oppimisen lomassa. Sen sijaan > hyvin luentopainotteinen, ei 

keskustelua, raskas seurata > kuinka saada enemmän keskustelua luotua? 
Tehtävänantoja väliin? = työpaja 

● Vähän kuitenkin pitkän kaavan kautta mentiin. Varsinkin powerpointin diat oli 
epäonnistuneita tekstin määrän suhteen. Monen asian olisi voinut tiivistää ja 
yksinkertaista. Ekat PEFC diat oli hyviä/parempia. Varsinkin alkuun ei puhe meinannut 
kuulua. 

● Luentoja oli paljon ja välillä ei jaksanut kuunnella. Voisi olla enemmän toiminnallisuutta ja 
jos ei siihen mahdollisuutta, niin enemmän lyhyitä taukoja. Asiat olivat ymmärrettäviä ja 
koulutuksen vetäjä ammattitaitoinen. 

● Ryhmätyö hyvä idea ruokailun jälkeen. 
● Esitykset tasapaksuja PP diojen yksinlukua. 
● Esitystekniikkaa hiottava. Yksinlukua säätiedotusmaisesti vältettävä jatkossa. Esiintyjän 

kannattaa panostaa erilaisten äänenpainojen hyödyntämiseen; luo esityksestä aivan 
erilaisen. Esimerkkikuvia esitykseen mukaan, tuo eloa esitykseen. 

● Työpaja on semmoinen paikka, missä koneurakoitsija oikoo vääntynyttä kärryn aisaa. 
Tämä oli enemmänkin tietopläjäyspäivä. Tai tiedon yli äyräiden vuotavan tulvan päivä. 

● Kouluttajien ’kalvot’/powerpointit eivät olleet hyviä/havainnollistavia. Liikaa liian pientä 
tekstiä, jota luetaan monotonisella äänellä sanasta sanaan. Hyvässä esityksessä dioissa 
vain muutama avainsana/-lause, jota lihotetaan puheella ja äänenpainoilla. 

● Lisää ryhmäkeskustelua, tosin vaikeus ilmenee osallistujien eri tasoisissa lähtökohdissa. 
Oli kuitenkin virkistävää saada taas näkökulmaa asioihin. Sisältö toimi hyvin, kun otettiin 
huomioon kaikki osallistujaryhmät. Kiitos. 

● Konkreettiset esimerkit avasivat mukavasti, mistä on kyse. 
● Asiatietoa oli odotettavissa. Hyvä näin. 
● Tiukkaa asiaa tiiviissä paketissa. Käytännön esimerkit värittivät esitystä. 
● Asiallinen esitys 
● Valkokangas saisi olla isompi. Tauot olivat sopivia ja tarjottavat hyviä. 
● Kokonaisuutena ihan hyvä. Kommentit ja yleisön keskustelu toi paljon uutta asiaa. 
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● Tiimitehtävä oli hyvä, kun sai hieman jatkaa ajatuksia pienemmässä väessä. 
● Asiaa paljon aikaan nähden. Ehkä lisää ryhmässä pohtimista. 
● Sämpylät oli hyviä. Vähemmän aiheeseen liittymätöntä posken jauhantaa. 
● Esittelydiat voisivat olla hieman selkeämpiä. 
● Diat suuremmiksi, jotta takapenkkikin näkee lukea. Lukemisen kannalta vähemmän teksti 

per dia. Kuvatkin isommiksi. 
● Diat olisi voinut olla isommalla fontilla. Jotkut hyvin pieniä. Kiitos! 
● Materiaali olisi ollut hyvä olla jo esityksen aikana, jotta olisi voinut tehdä lisäyksiä. 
● Pitänee olla varatietokone mukana ☺. Materiaali etukäteen 

 
Aikataulutukseen liittyvät kommentit 
● Sisältöä pystyisi omasta mielestäni hyvin tiivistämään. 
● Hieman turhaa pitkittämistä. Tiivistäkää 
● Aikatauluun sovitettu erittäin paljon asiaa. Vähän voisi löysätä. Muutoin oikein positiivinen 

päivä! Keskustelulle jäin vähän aikaa. 
● Vaikka paljon asioita tarvitsee käydä läpi lyhyessä aikataulussa, niin muutaman tauon 

voisi pitää lisää. 
● Tauotus.. 
● Työpajan aikana käytiin tärkeimmät asiat läpi selkeässä järjestyksessä. 
● Sertifioinnin olisi voinut tiivistää. 

 

Liiketoimintatyöpajat 

Palaute yhteensä yhdeksästä järjestämästämme työpajapäivästä (Taulukko 5) kertoo osallistujien         
pitäneen tilaisuuksia laadullisesti hyvinä. Numeroina annettu palaute on hyvin samanlainen          

edellisenä päivänä pidetyn sertifiointityöpajapäivän kanssa.  

Joitakin eroja löytyy avoimista vastauksista. Osallistujat kertovat työpajan täyttäneen         

odotukset. Useampi vastaajista kertoo, että heillä ei oikeastaan ollut selkeitä odotuksia           

työpajasta. Tämä ehkä kuvaa sitä kuinka liiketoiminnan kehittäminen on heille ainakin           

koulutuksen aiheena uusi. Yksi ensimmäiseen työpajaan osallistuneista kommentoi “Tulin         

tilaisuuteen ilman kummempia odotuksia, uteliaisuus hanketta kohtaa taisi olla suurin          

motiivi. Halusin tietää, mihin hankkeen rahoja kuluu, mitä rahalla saa enkä ole nyt lainkaan              

varma siitä, tietävätkö kouluttajat sitä mitä hankkeessa tavoitellaan.” Tähän palautteeseen          

reagoimme aloittamalla seuraavat liiketoimintatyöpajapäivät kertomalla selkeästi sekä       

hankkeen että kyseisen työpajapäivän tavoitteista.  

Kouluttajia kiitettiin osaavina ja hyvinä. Sisällöllisesti työpajaa kommentoitiin tuovan         

“Virkistäviä ajatuksia” ja olevan konkreettisia ja hyödyllisinä (esim. “Sain yritykseni          

jatkoprosessointiin tarvittavia työkaluja” ja “Tuli paljon uutta oppia ja näkemyksiä, joita           

hyödyntää.”). Käytännön esimerkkejä lisättiin ensimmäisen työpajan kommenttien       

perusteella (“Putkimiesesimerkki olisi voinut olla käytännön läheisempi.” ja “Ehkä tilaisuus          

minulle hieman liian akateeminen”), joka näkyykin myöhempien osallistujien sanallisissa         

kommenteissa (“Elävät esimerkit parhaita” ja “... päivänä keskusteltiin aivan konkreettisista          

asioista.”). 
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Esitystekniikkaan ja osallistamiseen liittyvät kommentit olivat pelkästään positiivisia: päivän         

keskusteluja ja ryhmätöitä pidettiin hyvinä. Aikatauluun muutama toivoi lisää taukoja ja           

vielä lisää aikaa ryhmätöille ja keskusteluille.  

Osallistujat kokivat työpajan hyödylliseksi verkostoitumiseen (“Tapasin toisenkin yrittäjän,        

katsotaan kasvaako verkosto.”). Sen vuoksi osallistujat kokivat joidenkin työpajojen         

vähäisen osallistujamäärän pettymyksenä (esim. palaute “Osallistujien vähyys oli ikävä         

yllätys”).  

 

Taulukko 5. Osallistujapalaute Liiketoimintatyöpajoista 

 Kysymys 
 

Työpajat 
 

  

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. yht  

Liiketoimint
a työpaja 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

3,5 4,7 4,6 4,1 3,5 3,9 4,6 4,6 4 4,2 
 

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 4 4 4,1 4 3,5 3,7 4,4 3,9 4 4,0 

 

Työskentelymenetelmä
t olivat sopivia 3,5 5 4,1 4,1 3,3 3,7 4,2 4,6 3,9 4,1 

 

Työpajan 
etenemisvauhti ja 
aikataulu oli sopiva 

4 5 4,1 3,8 2,8 4,3 3,6 4,4 4 4,0 

 

Yhteensä  
3,8 4,7 4,2 4,0 3,3 3,9 4,2 4,4 3,9 4,1 

 

 

Toteutuivatko odotukset?: 

● kyllä, 14 
● Hyvä 
● Ok 3 
● Toteutuivat, sain hyvän yleiskuvan asioista, jotka kiinnostivat. 
● Kyllä aika hyvin 2 kpl 
● Pääosin kyllä.  
● Kyllä suurinpiirtein 
● Kyllä...kai 
● Perusasioiden suhteen ok. 
● Ei ollut paljon odotuksia > toteutuivat. 
● Melkein 
● Ei ollut kovin selkeitä odotuksia.  
● Yllättivät odotukset. 
● Tunnustan, että näyttelypäivän järjestelyt ’ehkäisivät’ ennakko-odotukset, joten odotin 

vain mitä tuleman pitää. Hyvä mieli jäi! 
● Tulin tilaisuuteen ilman kummempia odotuksia, uteliaisuus hanketta kohtaa taisi olla 

suurin motiivi. Halusin tietää, mihin hankkeen rahoja kuluu, mitä rahalla saa enkä ole 
nyt lainkaan varma siitä, tietävätkö kouluttajat sitä mitä hankkeessa tavoitellaan. 

● Odotuksia ei oikeastaan ollut. Tämä on nyt nähty. Hieman ristiriitaiset tunteet.  
● Pääosin kyllä. Yrittäjien joukko on melko epäyhtenäinen, joten eri yrittäjillä on erilaisia 

tarpeita/odotuksia työpajasta. 
● Ainakin siltä tuntuu ja viiden vuoden kuluttua se nähdään. 
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Terveisiä kouluttajille: 

Kouluttajan asiantuntemukseen liittyvät kommentit 

● Erittäin hyvät ammattitaitoiset päivät kumpikin. Hyvää syksyn jatkoa! 
● Kivat kouluttajat 
● Koneyrittäjien esitys hyvä! 
● Hyviä näkemyksiä ja osaamista, avoin asenne. 
● Kiitos kouluttajille 

 

Sisältöön liittyvät kommentit 
● Liiketoiminnan käsittely yhdessä päivässä täysi mahdottomuus, tähän olisi syytä 

panostaa, että mistä asioita käsiteltäisiin syvemmälti.  
● Sain yritykseni jatkoprosessointiin tarvittavia työkaluja. 
● Lähinnä sertifiointiasiat olivat minulle tärkeitä. 
● Putkimiesesimerkki olisi voinut olla käytännön läheisempi. 
● Ehkä tilaisuus minulle hieman liian akateeminen. 
● Virkistäviä ajatuksia. 
● Parhaat: lomakkeet, ajatukset 
● Kiitos. Osaan nyt verrata omia toimintatapoja muihin miten toimivat, ovat 

verkostoituneet -> hyödyt /haitat. 
● Hyvä anti! 
● Elävät esimerkit parhaita. 
● Käytännön esimerkit parhaita 
● Parempi päivä. Hyvää asiaa ja sen pureskelua. Kohdistuvat toki paremmin 

työntekijöihin kuin urakoitsijoihin. Monia näkökulmia. 
● Toisena päivänä keskusteltiin aivan konkreettisista asioista. 
● Hyvät luennot, kiitos! 
● Timo Makkosen esitys konkreettisena hyvä. 
● Tuli paljon uutta oppia ja näkemyksiä, joita hyödyntää. 
● Olisi voinut olla enemmän oikeita esimerkkejä tiedon ja somen käytöstä 

asiakassuhteissa. 
 

Esitystekniikkaan ja osallistamiseen liittyvät kommentit 
● Hyvää oli ryhmätyöt/ideointi. 
● Ryhmätyöt tosi hyviä. Mielenkiintoiset keskustelut. 
● hyvää keskustelua.  
● Tiimityöskentely- ja keskusteluosiot olivat hyviä 
● Keskustelua saatiin aikaan, porukka lämpeni vaikka tila ’kylmeni’. 
● Hyvää keskustelua, osin päivän aiheesta liikaa rönsyilevää. 
● Kiitos parista päivästä 
● Sujuvasti meni, kiitos! 
● Viime vuoden työpajan (HAMK) materiaalit? 
● Enemmän yhdessä tehden ja keskustellen. Osallistujalähtöisyyttä lisää. Slaideja 

vähemmän. Polttavista aiheista syntyneelle keskustelulle tilaa ja niiden pohjalta 
’synnyttämistä’. 

 
Aikataulutukseen liittyvät kommentit 

● Aikataulu aika tiukka. Muista osin hyvä päivä! 
● Enemmän taukoja 
● keskustelulle olisi voinut olla enemmän tilaa. 
● Ryhmätöiden aikaa voisi lisätä. 
● Enemmän lyhyitä taukoja. 
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Verkostoitumiseen liittyvät kommentit 
● Keksisikö joku keinon saada ne yksin puurtavat yrittäjät mukaan koulutukseen ym? 

Sertifiointivaatimukset vaativat koulutusta – kuinka heille käy? 
● Tapasin toisenkin yrittäjän, katsotaan kasvaako verkosto. 
● Mukava vähän tutustua alan henkilöihin ja kuulla heidän näkemyksiään aiheesta. 
● Odotin kyllä muiden yrittäjien tapaamista, yrityksiin tutustumista, yhdessä asioiden 

pohtimista. 
● Yrittäjiä olisin toivonut enemmän.  
● Osallistujien vähyys oli ikävä yllätys. 

 

Digitaaliset välineet, Julkiset hankinnat,  Työehtosopimukset ja some-koulutus 

Hankkeen 2. vuonna sertifioinnin tilalla järjestettiin koulutusta vaihtelevista aiheista:         

Kutsutut yritykset tai organisaatiot esittelivät tarjoamiansa digitaalisia välineitä kahdessa         

työpajassa, kerran puhuttiin julkisista hankinnoista, kuten mitä tulisi huomioida, kun vastaa           

julkiseen hankintatarjouspyyntöön. Hanke piti myös koulutuspäivät työehtosopimuksista ja        

somen käytöstä.. 

Näistä julkiset hankinnat sai erityisen hyvät arviot, mikä kuvastanee asian merkityksellisyyttä           

yrittäjille.  

Myös palaute työehtosopimuskoulutuksesta oli hyvää. Yllättäen tosin vastaajat eivät olleet          

täysin vakuuttuneita sen sovellettavuudesta omaan työhön (keskiarvo 3,6).  

Digitaaliset välineet -päivän arviot jäivät edellisiä hieman alhaisemmaksi. Vastausten         

perusteella varsinkin ensimmäisellä kerralla osallistujat eivät kokeneet päivän saavuttaneen         

tavoitteita kovin hyvin (keskiarvo 3,3) 

Keväällä 2019 järjestetty some-koulutus sai kokonaisarvosanaksi 3,9. Vapaamuotoinen        

palautteen perusteella koulutuksen haastena oli osallistujien erilainen aiemman osaamisen         

taso. Osalle somen käyttö oli uutta, kun taas osalle se on arkipäivää.  

Taulukko 6. Osallistujapalaute Digitaaliset välineet -työpajasta 

 Kysymys 
 

Työpajat 
 

  

  1. 2. yht  
Digitaaliset 
välineet 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

3,3 3,9 3,6  

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 3,6 3,9 3,8  

Työskentelymenetelmät 
olivat sopivia 3,0 4,6 3,8  

Työpajan etenemisvauhti 
ja aikataulu oli sopiva 3,6 4,2 3,9  

Yhteensä  
3,4 4,2 3,8  

 

Toteutuivatko odotukset?: 

● 2 x kyllä 
● Ei isompia odotuksia, joten ihan hyvä.  
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● Juu 
● Toteutui 

 
Sisältöön liittyvät kommentit 
● Wuudis ja Trestima hyviä. Metsään.fi jo tuttu. Väkeä vähän. Keskustelua vähän niukasti. 

Ehkä yrittäjille sopivampaa asiaa, kuten suunnattukin. 
● En osallistunut ensimmäiseen päivään. Toinen päivä; asiaa paljon, hyvää 

kommunikaatiota, paljon jää vielä kesken. MML esitys hyvä lisä. 
● ohjelmistoesitelmät tuntuivat turhilta. 
● Hyvää settiä.  
● Hyvät alustukset 
● Hyvät luennot 
● Vaihtuvat luennoitsijat plussaa. 
● Tuli uutta tietoa digisovelluksista 

 
Muuta 
● Kerran vuoteen tarpeellinen koulutustapahtuma. 
● Vähän tiukempi kuri aikatauluun. Hyvää keskustelua. 
● Kiitokset järjestelyistä ja ohjelmasta. 
● vähän liian kiire aikataulu. 
● Välillä puheet karkasivat ohi aiheen. 
● Tapasin uuden yrittäjän. 

 

Julkiset hankinnat -työpajan arviot olivat kaikessa suhteessa hyvin positiiviset. 

Taulukko 7. Osallistujapalaute Julkiset hankinnat -työpajasta 

 Kysymys 
 

Työpaja 
 

  

  1. yht  
Julkiset 
hankinnat 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

4,6 4,6  

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 4,4 4,4  

Työskentelymenetelmät 
olivat sopivia 4,6 4,6  

Työpajan etenemisvauhti 
ja aikataulu oli sopiva 4,7 4,7  

Yhteensä  
4,6 4,6  

 

Toteutuivatko odotukset?: 

● Ei ollut ehkä odotuksia. 
● 3 x kyllä 

 
Sisältöön liittyvät kommentit 
● Hankintalakia en kuullut alusta asti. Tarpeellinen 
● Lakiosio oli hyvä, Tavoite oli omien tietojen päivittäminen ajankohtaisten metsätalouden 

asioiden osalta. Se toteutui hyvin. 
● Kilpailutusosio tärkeää ja ajankohtaista. 

 
Muuta 
● Aineisto kiitos ;) 
● Ei loppuiltapäivälle suunnittelu/paperitöitä. 
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Työehtosopimus -työpajaan osallistuneet arvioivat tilaisuuden saavuttaneen hyvin       

tavoitteet, työskentelymenetelmät ja aikataulu olivat sopivia, mutta sovellettavuus omaan         

työhön sai hieman alemman arvion.  

Taulukko 8. Osallistujapalaute Työehtosopimukset -työpajasta 

 Kysymys 
 

Työpaja 
 

  

  1. yht  

Työehtosopi

mukset 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

4 4  

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 3,6 3,6  

Työskentelymenetelmät 
olivat sopivia 4 4  

Työpajan etenemisvauhti 
ja aikataulu oli sopiva 4,2 4,2  

Yhteensä  
4,0 4,0  

 

Toteutuivatko odotukset?: 

● Kyllä 2 kpl 
● Kyllä. Loistava päivä 

Muuta 
● enemmän olisi ollut kiva kuulla metsuritessistä. Aikataulutus oli loistava. 
● Hyvät oli kouluttajat 
● Hyvin menee 
● Hienosti meni 

 
Some -koulutukseen osallistuneet arvioivat tilaisuuden saavuttaneen tavoitteet. Koska        

osallistujien erot somen osaamisessa olivat suuret, osa koki etenemisvauhdin liian hitaaksi.           

Mikäli koulutus järjestetään uudestaan, on kiinnitettävä enemmän huomiota osallistujien         

lähtötietotasoon esim. rajaamalla osallistumisen vain tietylle tasoryhmälle. 

Taulukko 9. Osallistujapalaute some-koulutuksesta 

 Kysymys 
 

Työpaja 
 

  

  1. yht  
Some-koulut
us 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

4,1 4,1  

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 3,9 3,9  

Työskentelymenetelmät 
olivat sopivia 3,9 3,9  

Työpajan etenemisvauhti 
ja aikataulu oli sopiva 3,8 3,8  

Yhteensä  
3,9 3,9  
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Toteutuivatko odotukset?: 

● Kyllä 8 kpl 
● todella mukava koulutus 
● ei, liian kevyt sisältö, osallistujakunta liian hajanaista 
● ei odotuksia 
● Kyllä, ja ylikin 

Sisältöön liittyvät kommentit 
● Sain vastaukset ongelmiini 
● Halusin saada somesta jonkinlaisen kokonaiskuvan, ja näin kävi. Sain myös sellaisia 

vinkkejä, mitä en olisi osannut kysyäkään 
● selkeä sisältö 
● ihan hyvää koulutusta 
● odotin vähän syvempää keskustelua. Puutetta uudesta asiasta. 
● Sain tiedon, mitä some on ja mitä eri kanavia on. 
● Aiheet käsiteltiin sopivan perusteellisesti ja selvästi, vaikka omat mielipiteet jäivät 

edelleen hieman vastahakoisiksi 'liikaa' somen käyttöä kohtaan niin yrityskäytössä 
kuin yksityiselämässäkin. 

● Sain hyvän tietopaketin somen hyödyntämisessä mahdollisessa yrityksen 
mainostamisessa. Omat some-taidot eivät ole kovin hyvät, joten muutenkin hyvä 
koulutus. 

● Somekanavien erityispiirteitä olisi voinut korostaa enemmän (viestin elinikä, 
paikannus, kuvaa/tekstiä) 

● Ehkä sain edes vähän rohkeutta… 
● Hyödyllinen koulutus. Oma some-osaaminen kehittyi ja tunnistin käytössä olevat 

kanavat. 
● Ongelma oli osittain itsestään selvää asiaa nuoremmalle väelle, mutta varmasti hyvin 

hyödyllistä työssäkäyvälle väelle. Hirveästi uutta ei itselle tullut ilmi, mutta syntyneet 
keskustelut olivat tosi mielenkiintoisia. 

● Vanhemmalle sukupolvelle varmasti hyödyllistä asiaa, nuoremmille lähinnä vanhan 
kertausta kun some-osaaminen on jo valmiiksi hyvällä tasolla. 

Aikataulusta 
● Mielestäni työpaja noudatti odotetusti ennalta annetun aikataulun kulkua 
● Ohjelman noudattaminen ja aikataulu joustivat melkoisesti 
● taukoja saisi olla enemmän 
● työpajan olisi voinut suorittaa nopeammassakin aikataulussa, kun vertaa sisällön 

määrään 
Muuta 

● Hyvä ilmapiiri 
● Hyvä esiintyjä, rauhallinen ja selkeä tyyli 
● Kyllä näissä tilaisuuksissa ISO merkitys on myös sosiaalisella annilla. Se taas 

toteutui… 
● Kouluttaja voisi olla tunnilla eikä käytävässä puhelimessa :) 
● Hyvä kouluttaja 
● hyvä ote hommaan, kiitos 
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Opintomatkat 

Opintomatkat onnistuivat hyvin ja palaute oli erittäin positiivista. Opintomatkat saivat kiitosta sekä 
onnistuneesta sisällöstä että järjestelyistä. 

Taulukko 10. Osallistujapalaute opintomatkoista 

 Kysymys 
 

Matka 
 
 

  

  1. 2. 3. 4. yht  

Opintomatkat tavoitteet toteutuivat 4 4,4 4,8 4,4 4,4  

sovellettavuus omaan 
työhöni on hyvä 4 4,3 4 4,1 4,1  

Ohjelma oli kiinnostava 
4,8 4,1 4,4 4,5 4,5  

Etenemisvauhti ja 
aikataulu oli sopiva 4,8 4,6 4,6 4,6 4,7  

Yhteensä  
4,4 4,4 4,5 4,4 4,4  

 

Toteutuivatko odotukset?: 

● Kyllä 19 kpl 
● Odotukset täyttyivät hyvin 
● Messujen osalta hyvin, muuten ok. 
● Kyllä. En keksi (kehitettävää). 
● Kiitokset, mielenkiintoiset messut! 
● Paremmin kuin hyvin 
● Lähdin ilman suurempia odotuksia. Paljon oli itselle mielekästä nähtävää ja aiheutti 

paljon päänvaivaa tuleviin vuosiin, kun sai haaveille vahvistusta. 
● Olin näyttelyssä ensikertalainen, joten ennakko odotukset olivat vaatimattomat. 

Näyttely ja matka oli positiivinen kokemus. 
● Ennakkotietona oli tutustuminen puunkorjuuyritykseen, se vaihtuikin taimitarhaan. 

Tämä oli pienoinen pettymys. 
● Kohtuullisen hyvin 
● Isoja odotuksia ei ollut, joten kaikki oli plussaa. 
● 1. kerta Elmia-messuilla; muilta mm turvallisuusalan messuilta kokemusta. Avoimin 

mielin olen ollut mukana – ja odotuksin. Enemmän matka vastasi tarpeeseen saada 
ns. ’ulkopuolelta’ omaan päivittäiseen toimintapiiriin ideoita. 

● Kannatti käydä, kun Suomessa on niin pienet piirit 
● Toteutui yli odotusten. Hyvä jatkaa samaan malliin. 
● Kyllä. Jatkakaa samaan malliin. 
● Hyvää on vaikea parantaa. 
● En asettanut suuria odotuksia itselleni. 

 

Sisällöstä: 

● Tehtäviä (työpaja) sopivasti. Kohteet sopivia. Työnäytös hyvä. Metsäkohde 
kiinnostava. 

● Perjantaipäivän ohjelma oli hyvin suunniteltu ja käyntikohteet olivat mielenkiintoiset. 
Kiva nähdä miten muualla asiat tehdään, ettei aina pitäydytä omissa vakiintuneissa 
toimintatavoissa 
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● Suomen ja Ruotsin metsätalouden eroavaisuudet tuli hyvin esille. Koneiden 
hintatasokin tuli selville. 

● Kierrän eri alojen messuja Euroopassa. 
● Pääsin tutustumaan messuilla rauhassa ja taimitarha oli hyvä bonus. Olisi ollut kiva, 

jos torstaina olisi ollut myös toinen kohde. 
● Uumajassa järjestettävät messut kiinnostaa. Kyllä lähtisimme. 
● Kohteet valittu hyvin. Mielenkiintoinen sekoitus eri toimialoilta.  
● Parasta antia näissä on kollegoiden ja vetäjien kanssa käydyt keskustelut! 
● On mukavaa matkustaa metsäalan ammattilaisten kanssa ja päästä kuulemaan 

muiden kokemuksia. 
 

Järjestelyistä: 

● Matka hyvin järjestetty. 
● Päivät olivat sopivia ja kaikesta tarvittavasta informoitiin tarpeeksi. 
● Vaikka itse sanonkin, reissu onnistui hyvin. Minnan pedantti ote järjestelyihin takaa 

tuloksen. 
● Kiva reissu. Mukava porukka. Kiitos! 
● Aikaa oli vain liian vähän, koko aika piti katsoa kelloa. 
● Voisi olla enemmän vapaa-aikaa 
● Hyvä reissu oli, mukavat kanssamatkustajat. 
● Kiitoksia, reissu oli hyvä. 
● Hyvin on mennyt kaikki! 
● Lisää vaan reissuja ja tapahtumia, nämä on mukavia. 
● Kiitos hyvin leppoisasta ja rentouttavasta matkasta. 
● Matka oli mielestäni hyvin järjestetty. Lähden mielelläni uuteenkin reissuun mukaa. 

Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin. 
● Joku ennakolta sovittu iltajuttu voisi olla mukava 
● Ravintolat voisi varata etukäteen. 
● Aikataulu on aina vaikea hahmottaa etukäteen, mutta tällä kerralla se oli sopivan väljä 

ja olimme mielestäni hyvin aikataulussa. Kiitos järjestäjille. 
● Hinta/laatu ok. (mahd. myöhempi lento) Sopivan pitkä ja sopiva ryhmäkoko. Kiitos 

järjestäjille! 
● Lisää vaan 

 

Tulevaisuusverstaat 

Samaan tapaan myös kaksi tulevaisuusverstasta saivat pääosin hyvää palautetta.         
Tulevaisuusverstaiden osalta poikkitieteellisyyttä ja lyhyitä puheenvuoroja pidettiin       
hyvinä. Moni osallistujista piti keskusteluja antoisina ja monipuolisina (esim         
“Laaja-alaista ja moniarvoista keskustelua syntyi työpajassa. Näkemykset olivat        
paikoin hyvinkin erilaisia.”), osa taas olisi toivonut olisi toivonut vielä laajempaa kirjoa            
keskusteluun (“vanhakantaista ajattelua, teknolologiaan ei uskottu, vaikka se joka         
tapauksessa ohjaa kehitystä” ja “maapallon tila ja tapahtumat jäi vähän taakse”). 
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Taulukko 11. Osallistujapalaute Tulevaisuusvertaista 

 Kysymys 
 

Työpaja
t 
 

  

  1. 2. yht  
Tulevaisuusv
erstaat 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

4 3,9 4,0  

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 3,8 4,1 4,0  

Työskentelymenetelmät 
olivat sopivia 4,2 4 4,1  

Työpajan etenemisvauhti 
ja aikataulu oli sopiva 4,2 4,2 4,2  

Yhteensä  
4,1 4,1 4,1  

 

Toteutuivatko odotukset?: 

● Odotukseni toteutuivat ja kiitoksi järjestäjille. 
● kyllä 7 kpl 
● :) 
● Omat odotukseni täyttyi kyllä. Olen uusi metsäalalla ja minulle on tärkeä verkostoitua 

ihmisten kanssa. 
● Osapuilleen toteutuivat 
● Ei … (jumiutui, ei radikaalia näkökulma) 
● En ollut etukäteen yksilöinyt odotuksiani - tulin "avoimin mielin". Olen tyytyväinen 

tapahtuman antiin. 
● OK 
● Suurinpiirtein 
● Osittain 

 
Sisällöstä: 

● Uutta tuli opittua 
● Työpajoissa kohtasivat metsäalan eri toimijat opettajista yrittäjiin. Näkökulmia saatiin 

eri osa-alueilta runsaasti ja työpajat avasivat myös omia ajatuksia. 
● Oli mielenkiintoista kuulla toisten näkemyksiä. Vähän pettynyt tiukkaan pitäytymiseen 

puuntuotantonäkökulma. 
● Uusia ajatuksia työn tekemiseen. 
● Laaja-alaista ja moniarvoista keskustelua syntyi työpajassa. Näkemykset olivat 

paikoin hyvinkin erilaisia. Yrittämisen mahdolliset lisääntyvät ja toivottavasti yrittäjien 
liiketoimintapartneruudet ja liiketoiminta erilaistuu. 

● Aktiivinen ryhmä, uuteen ja tulevaan suuntautuvaa pohdintaa olisi voinut olla 
enemmän, aika paljon junnattiin nykyisessä. 

● Aamupäivän puheenvuorot olivat erinomaiset! Tulevaisuustyöpajassa oli yllättävän 
vaikea löytyy "uusia juttuja", uusia näkökulmia. 

● Tuomo Turunen, Erkka Suominen ja Teemu Tolppa oli hyviä luennoitsijoita. Muut olisi 
saanut jäädä väliin. 

● Mielenkiintoinen harjoitus. 
● Hyviä puhujia ja esityksiä  
● Asiat jäivät aika yleiselle tasolle 
● Ihan hyvä joskus miettiä näitä asioita rauhassa. 
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● Hieman oli vanhakantaista ajattelua, teknolologiaan ei uskottu, vaikka se joka 
tapauksessa ohjaa kehitystä 

● maapallon tila ja tapahtumat jäi vähän taakse, ehkä huono ennustaa 
 

Järjestelyistä: 

● Purkuun olisi voinut olla enemmän aikaa. Hyvä, että tästä tehdään yhteenveto. 
● Hyvin järjestetty päivä 
● Ryhmätyöskentely antoisaa! 
● Hauska iltapäivä, hyvä heittäytyä keskusteluun 
● Aikaa ajattelulle oli riittävästi ja porukka aktiivista. 
● Hyvää keskustelua.  

 

Päätösseminaari 

Hankkeen lopuksi pidettiin vielä loppuseminaari, jonka arviot ovat alla. 

Taulukko 12. Osallistujapalaute päätösseminaarista 

 Kysymys 
 

Seminaari 
 

  

  1. yht  
Päätössemin
aari 

Työpajan tavoitteet 
toteutuivat 

3,8 3,8  

Työpajan sovellettavuus 
omaan työhöni on hyvä 3,4 3,4  

Työskentelymenetelmät 
olivat sopivia 4 4  

Työpajan etenemisvauhti 
ja aikataulu oli sopiva 4,1 4,1  

Yhteensä  
3,8 8,8  

 

Toteutuivatko odotukset?: 

● Kyllä 3 kpl 
● Melko hyvin. Oma työnkuvani hieman erilainen. 
● Ständillä oli hiukan vähemmän väkeä kun olisin ajatellut. (mutta tilanne saattaa vielä 

iltapäivällä muuttua) 
 

Sisällöstä: 

● Esitykset kattoivat monipuolisesti ajan eri puolien toimijat ja kehitys- sekä kehityksen 
tukemisen toiminnot. Kokonaisuuden käsittely myös kansanvälisestä näkökulmasta 

● Sain tarvitsemaani tietoa metsäpalvelumarkkinointitilanteesta ja sain kuulla 
toimijoiden käsityksiä tilanteesta. 

● Aika samaa tarinaa kuin joka paikassa – ei rahan väärti. 
● Rohkeasti enemmän tulevaisuuteen suuntaavia näkemyksiä ja puheenvuoroja. 
● Yrittäjämetsureita ei käsitelty ollenkaan, vaikka he ovat avainasemassa. 
● Perusseminaari, hyvin informatiivinen 
● Kiitos! Olen osallistunut muutamaan hankkeen tilaisuuteen – ovat olleet antoisia! 
● Jatkakaa… 

 
Järjestelyistä: 

● Missä voi tutustua hankkeen tuotoksiin ja vaikuttavuuteen?  
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● Seminaarin järjestelyt toimivat hyvin, aikataulu piti, ständit vähän irrallaan 
● Puheenjohtajat pitivät hyvin aikataulut hallinnassa 
● Kampusalue: loistavat puitteet järjestää tilaisuuksia. 

 

3. HANKKEEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 
 

Hankkeen päätyttyä lähetimme kyselyn osallistuneille, jossa pyysimme heiltä palautetta hankkeen 
vaikuttavuutta lähinnä kahteen osa-alueeseen: yrittäjien paikalliseen verkostoitumiseen ja toisaalta 
saadun tiedon hyödyntämiseen yrityksessä. Valitettavasti vastausten määrä jäi vain 13, joten 
seuraavassa esitämme vain vastausten keskiarvot ja sanalliset kommentit.  
 

Taulukko 13. Palaute verkostoitumisesta (asteikko  1 =täysin eri mieltä, 2=eri mieltä, 3=en osaa 
sanoa, 4=samaa mieltä, 5 =täysin samaa mieltä) 

Kysymys keskiarvo Millaista? 

Alueellani on tapahtunut 
yrittäjien keskuudessa 
verkostoitumista 

3,4 ● Tutustumista, yhteistä kokemusten vaihtoa 
● Kokemusten vaihtoa 
● Yhteisiä tarjouksia 
● Yrittäjäyhdistys on aktivoitunut 

Olen tehnyt yhteistyötä 
muiden yrittäjien kanssa 

3,3 ● tilaisuuksien järjestämisessä 
● Alihankinta, konsultointi 
● hakkuu, muokkaus taimien hoito istutus ostanut taimet 
● ostanut istutuspalvelua, metsäsuunnittelua 
● tarjouksia 
● Kaluston vuokraus 

Aion jatkossa tehdä 
tiiviimmin yhteistyötä 
muiden yrittäjien kanssa 

3,6 ● paljon 
● yhteydenpidon jatkamista 
● Digipalvelut, konsultointi 
● tarpeen mukaan samoin 
● todennäköisesti istutus ja puunkaatopalvelun 

välittämistä 
● Tarjouksia 
● Entiseen malliin kaluston yhteiskäyttöä 

 
Vastausten perusteella verkostoitumista on tapahtunut jonkin verran ja vastaajien pyrkimyksenä oli 
myös kasvattaa sitä edelleen.  
 
Taulukko 14. Palaute opitun hyödyntämisestä yrityksessä:  

Olen hyödyntänyt tai aion hyödyntää hankkeen tilaisuuksissa oppimaani... 
   kyllä, kpl 

sertifioidun puun osuuden kasvattamiseen tarjonnassani 2 

yritykseni liiketoimintamalliin kehittämiseen 8 

työhyvinvoinnin parantamiseen 4 

kannustavan palkkauksen edistämiseen 2 
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digitaalisten aineistojen ja välineiden hyödyntämiseen 7 

julkisiin kilpailutuksiin osallistumiseen 2 

 
Vastaajat olivat hyödyntäneet oppimaansa eniten yrityksensä liiketoimintamallin kehittämiseen ja 
digitaalisten aineistojen ja välineiden hyödyntämiseen. Hankkeella oli vaikuttavuutta myös 
vastaajien yrityksissä työhyvinvoinnin parantamiseen. Muutamat vastaajista olivat hyödyntäneet 
oppimaansa sertifioinnista, kannustavasta palkkauksesta ja julkisista kilpailutuksista.  
 

4. YHTEENVETO 
 

Hankkeen itsearviointi koostui kolmesta osasta 1. Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen 2.          
laadullinen arviointi ja 3. vaikuttavuuden arviointi. (Taulukko 15.). Yhteenvetona voidaan todeta           
hankkeen onnistuneen tavoitteissaan erinomaisesti. 

Taulukko 15. Itsearvioinnin yhteenveto 

Arvioitava asia Miten arvioitu? Yhteenveto arviosta 
1 Määrälliset 

tavoitteet 
 

Verrattiin tuloksia 
suunnitelman 
määrällisiin 
tavoitteisiin  (10kpl) 

Hanke on selkeästi saavuttanut määrälliset tavoitteensa.  
Kymmenestä mittarista jopa kuudessa se on reilusti ylittänyt 
sille asetetut määrälliset tavoitteet. 

2 Laatu 
 

Palautekysely 
jokaisen tilaisuuden 
jälkeen 

Hankkeen toiminnan laatu oli hyvää tasoa.  
Tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt ovat arvioineet tavoitteiden 
toteutuneen ja työpajojen sovellettavuus omaan työhön 
hyväksi.  Myös menetelmät ja aikataulut arvioitiin sopiviksi.  

3 Vaikuttavuu
s 
 

Webpropol-kysely Vastaajat olivat hyödyntäneet oppimaansa eniten yrityksensä 
liiketoimintamallin kehittämiseen ja digitaalisten aineistojen ja 
välineiden hyödyntämiseen. Hankkeella oli vaikuttavuutta 
myös  vastaajien yrityksissä työhyvinvoinnin 
parantamiseen.Muutamat vastaajista olivat hyödyntäneet tai 
aikoivat hyödyntää  oppimaansa sertifioinnista, kannustavasta 
palkkaus ja julkisiin kilpailutuksista. 
 
Vastausten perusteella verkostoitumista on tapahtunut jonkin 
verran ja vastaajien pyrkimyksenä oli myös kasvattaa sitä 
edelleen 

 

 


