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

SERTIFIOINTI- JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTYÖPAJA 

Uusimaa 22. - 23.11.2017 

Tervetuloa Uudistuva metsäyrittäjä –hankkeen sertifi-
ointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpajaan Uudelle-
maalle! Työpajassa pääset päivittämään osaamisesi 
PEFC- ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäket-
jun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluis-
ta, kehittämään liiketoimintaa ja työhyvinvointia.  
 
Aika: 22. - 23.11.2017 
 
Paikka: TTS Työtehoseura, Rajamäki 
 
Kohderyhmä: metsäpalvelu- ja koneyrittäjät,  
22.11. myös metsänomistajat ovat tervetulleita 
 
Ilmoittautuminen 14.11. mennessä: http://bot.fi/23es 
 

Tilaisuus on osallistujille maksuton. 
 
Ateriat: 2 x lounas 14 €, 1 x lounas  7 €, hinnat alv 0 
% 
 
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 22.11. klo 9.00 - 17.00 
 
Koulutuksessa kerrotaan yrittäjän näkökulmasta kat-
sottuna, mitä sertifiointi merkitsee sinun yritystoiminta-
si kannalta. Käymme läpi keskeisen kriteeristön, haku-
menettelyt ja sudenkuopat. Voit koulutuspäivän jäl-
keen päättää tason, miten oma yrityksesi reagoi kas-
vaviin vaatimuksiin tai vaihtoehtoisesti tunnet perus-
teet, miksi sertifioinnista voi vielä pitäytyä. 
Kouluttaja Raimo Asikainen, CareliaForest Consulting 
Oy, itsekin metsäpalveluyrittäjä. Raimo organisoi met-
säpalveluyritysten CoC-ryhmää ja on ollut mukana 
luomassa FSC-järjestelmän kriteeristöä Suomeen ai-
kanaan. Palveluiden kehittämistilaisuus päivän päät-
teeksi. 
  
Ohjelma, torstai 23.11. klo 9.00 - 16.00 
 
Toisen päivän aikana opit ymmärtämään onnistuneen 
liiketoiminnan keskeiset osat ja osien keskinäiset vai-
kutukset. Perehdymme esimerkkiyrityksen avulla asiak-
kaiden erilaisiin odotuksiin ja miten palvelua voi muo-
kata vastaamaan vielä paremmin asiakkaan tarpei-
siin. Syvennämme yhdessä, miten yritysten tavoitteelli-
sen yhteistyön perusteella voidaan rakentaa asiakasta 
hyödyttäviä yritysten yhteisiä palvelumalleja ja miten 
työhyvinvointia metsäalallakin rakennetaan päivittäin. 
Valmentajina toimivat Turun yliopiston kauppakorkea-
koulun Helka Kalliomäki ja Hilkka Halla. Marikkalla 
on monipuolinen näkemys liiketoiminnan kokonaisuu-
desta, erityisesti tietojärjestelmien hyödyntämisestä eri 
alojen yrityksissä.  Hilkka on maaseutuyritysten johta-
miseen perehtynyt metsänomistaja. 

Haluatko tietää lisää sertifioinnista (PEFC, FSC ja CoC)? Kiinnostaako yhteistyö muiden metsäpalvelu- ja koneyrit-
täjien kanssa? Haluatko työkaluja liiketoimintasi kehittämiseen? 


