
Luomukeruun mahdollisuudet seminaari Lahdessa 7.2.2018 

Marko Ämmälä 

Suomen metsäkeskuksen yritys- ja 

yhteisöasiakkuusohjelma 



• Tehtävämme on metsiin perustuvien elinkeinojen ja 

metsäalan kasvun edistäminen  

• Tuemme yrittäjyyttä ja metsäalaa vahvistavien palvelujen 

kehittymistä 

• Haluamme monipuolistaa metsäalan yritysten 

liiketoimintaa 

• Olemme asiakkaitamme varten 

 

Miksi oma ohjelma yrityksille ja yhteisöille? 



• Henkilökohtaista asiakastyötä 

› Tapaamiset Metsäkeskuksen edustajien kanssa 

› Teemat yrityksen tarpeista, esim. metsän- ja luonnonhoito, 

metsätuhot, bioenergia, metsätilarakenteen kehittäminen, 

kaavoitus ja paikkatieto, luonnontuoteala 

› Tarvittaessa  järjestämme tapaamisia verkostokumppaneiden 

kanssa. 

• Sähköisiä palveluja 

› Metsään.fi 

› Metsäkeskus.fi (mm. Tilastot ja kartat) 

• Koulutusta ja tiedotusta 

› Koulutustilaisuudet ja opintoretket 

› Uutiskirjeet 

 

 

Mitä ja miten? 

 



Metsä- ja luonnontuotealan yritykset  

• Autamme yrityksiä hyödyntämään metsää omassa 

liiketoiminnassaan mahdollisimman monipuolisesti 

Metsänomistajille palveluja tarjoavat toimijat 

• Tuemme metsäalan yrittäjyyttä ja palvelujen kehittämistä 

• Edistämme metsänomistajien ja palveluja tarjoavien kohtaamista 

Kumppaniverkosto 

• Luomme yhdessä valtakunnallisten ja alueellisten kumppanien 

kanssa edellytyksiä asiakkaiden onnistumiselle  

• Autamme kumppaneita kehittymään metsäalalla, ymmärtämään 

asiakkaidensa tarpeita ja tuottamaan metsäalaa edistäviä 

palveluita 

• Luomme edellytyksiä verkoston yhteistyölle 

 

 

Kenelle? 



 



• Metsiin perustuvaa asiantuntija-apua yrityksesi eri 

tilanteisiin ja tarpeisiin 

• Sähköiset palvelut helpottavat ja tehostavat yrityksesi 

toimintaa 

• Metsävara- ja metsänomistajatietojen avulla uusia 

asiakkaita ja liiketoiminnan kasvua 

• Keskustellaan lisää, kuinka Metsäkeskus voi auttaa 

yritystäsi menestymään! 

 

Mitä hyötyä omalle yrityksellesi? 



• Halua kehittää omaa liiketoimintaa yhdessä 

Metsäkeskuksen kanssa 

• Yhteyshenkilöä asiakasneuvojallemme 

• Ajan varaamista tapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin 

• Sovittujen asioiden toteuttamista yhdessä Metsäkeskuksen 

kanssa 

 

Mitä yritykseltäsi odotetaan? 



• Tapaaminen Metsäkeskuksen neuvojan kanssa 

› Tilannekartoitus: yrityksesi tarpeet ja toiveet, Metsäkeskuksen 

palveluiden esittely 

› Jatkotoimenpiteistä sopiminen 

• Säännöllinen yhteydenpito 

 

 

Miten aloitamme? 



• Helena Pahkala, Rovaniemi 

• Risto Mulari, Oulu 

• Sari Juntunen, Kajaani 

• Arto Valkama, Kauhava 

• Arto Yletyinen, Kuopio 

• Hannu Ala-Honkola, Joensuu 

• Veli-Pekka Kauppinen, Saarijärvi 

• Jarmo Lepola, Tampere 

• Jani Salomaa, Mikkeli 

• Seppo Repo, Lappeenranta 

• Jari Toivoniemi, Lahti 

• Thony Wickström, Tammisaari 

• Heikki Lounento, Turku 

• Martti Kangasniemi, Seinäjoki 

 

Asiakasneuvojat palveluksessanne! 



• Tavoitteena on edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja 

verkostoitumista yli toimialarajojen, monipuolistaa metsäalan 

yritysten liiketoimintaa sekä edistää metsänomistajien uusia 

ansaintamahdollisuuksia. 

• Pyritään ratkaisemaan yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa 

ja verkostoitumisessa olevia ongelmia. Toimialan kasvua tuetaan 

lisäämällä metsätiedon määrää ja sen hyödyntämistä yrityksissä. 

• Tiedotetaan metsänomistajille selkeästi, mitä 

ansaintamahdollisuuksia luonnontuoteala luo ja miten 

metsänomistajat voivat näitä mahdollisuuksia hyödyntää. 

Verkostoitumista lisätään saattamalla metsä- ja luontoalojen 

yrityksiä yhteen. 

• Keruusta kiinnostuneiden ja raaka-aineita tarvitsevien yritysten 

kontaktoimiseksi hankkeessa luodaan verkkopalvelu. Sähköisen 

järjestelmän avulla hallitaan raaka-aineiden toimitusketjua, 

lisätään toimijoiden yhteistyötä ja varmistetaan laadukkaan 

raaka-aineen saatavuus.  

Hankeidea: Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista 



Kiitos 
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA 

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi 

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus 


