9

__________ EUIOOØOO flIOOtOIJdIMI
_______ k.hmbna.n nnblouw.FiOa

Eu.oop~.. o.,esIo~ ~

ate~no-.

LINK

I~keono.

Teknologiateollisuuden
aktivointihanke
Loppuraportti
Kesto:
1.12.2019 30.9.2020 (jonka
aikana projektipäällikkö 4kk
ajan palkattuna)
—

Päätavoite:
Yritysryhmän tai yritysryhmien
muodostaminen. Syntyy
yhteistyötä uusien toimijoiden
välille.
Hallinnoija:
Kehittämisyhtiö Keulink Oy

1. L

4,

-

~,

4

—

7’

j
—4--

Manner-Suomen maaseudun
itehittämisohjelma 2014-2020

ja

_____
___________

EWOOPOAmOOOOO&m
k.IOU.,.n mntaIo.arOhOtOo:
Lufoopo. ,w.stö ,r.n.iitJ.kiei.~,

LI NK

ja
ympårislökoskus

j
Manner-Suomen maaseudun
hehittämisohjelma 2014-2020

__________
_______
_______

EtROCØOO niaa~Oud.~
k.MIOrO.., nflI~OQUOIOO4O:
~

~

6’

LII ‘1 F’

E)ir*&,o-. I~kenne- ja
ympär~koskus

1. Toteuttajan nimi
Kehittämisyhtiö Keulink Oy on ollut hallinnoijana Teknologiateollisuuden aktivointihankkeessa, joka toteutti
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -tavoitteita. Hanke edisti maaseudun
elinkeinojen monipuolistumista sekä loi edellytyksiä uudelle yrittäjyydelle. Hanke toteutti Keski-Suomen
alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita painopistealueella “Uudistuva yrittäjyys”.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Hankkeen nimi oli Teknologiateollisuuden aktivointihanke ja hanketunnus oli 104068.

3. Yhteenveto hankkeesta
Kehittämisyhtiö Keulink Oy käynnisti Keski-Suomen ELY-keskuksen -rahoituksella teknologiateollisuuden
aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena oli koota yhteen Keuruun seutukunnan ja lähialueen
teknologiateollisuuden ja siihen kytköksissä olevia yrityksiä.
Keuruun seutukunnalla sekä Mänttä-Vilppulan kaupungissa on merkittävä määrä teknologiateollisuuden
yrityksiä sekä toimialaa palvelevia yrityksiä. Toimialalla on selvästi laajentumisen ja kehittämisen
mahdollisuuksia. Jalostusasteita pitää pystyä kohottamaan ja markkinoita etsimään ennakkoluulottomasti ja
laajasti jopa Suomen ulkopuolelta. Toimialalla on ollut jatkuva osaavan työvoiman pula. Lisäksi vain
muutamalla yrityksellä on ns. omia tuotteita, joten haavoittuvuusriski esim. taantuma-aikana on ilmeinen.
Toimialan yritykset eivät ole riittävästi verkottuneet keskenään. Toimialarajapinnan ylittäviä verkostoja
pitäisi pystyä rakentamaan entistä enemmän.
Hankkeelle määriteltiin tavoitteet, jotka olivat samalla hankkeen mittarit.
Aktivointihankkeen tarkoituksena oli
O
Tukea teknologiateollisuusyritysten sekä toimialaan kytköksissä olevien yritysten teemaverkostojen
syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy
yritysryhmähanke tai useampi yritysryhmähanke liitteineen.
O
Saada syntymään vähintään yksi yritysten välinen verkosto tai useampia verkostoja, joilla on
tahtotila lähteä kehittämään uusia tuotteita, osaamistaan, palveluiden saatavuutta ja arvostusta
sekä yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi työvoimatarpeeseen etsitään innovatiivisia käytännön
ratkaisuja.
O
Saada syntymään yhteistyötä uusien toimijoiden välille.
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4. Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet
a)

Ylemmän tasan tavoitteet, joiden osa hanke on

Hankkeella edistettNn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista, jotka
olivat:
Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten
kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.
Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua.
Hanke kohdistetthn alueen teknologiateollisuuden mikroyrityksiin palveluketjuineen
Keuruu-Multia-Mänttä-Vilppula -alueella.
-

-

b) Hankkeen ta vaitteet sekä tavoitteesta saatu tulas
Tavoite 1. Aktivointihanke tukee teknologiateollisuusyritysten sekä toim ialaan kytkäksissä olevien yritysten
teemaverkostojen syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy
yritysryhmähanke tai useampi yritysryhmähonke liitteineen.
Alueen teknologiayritykset jäsentyvät kuuteen ryhmään:
1) ratkaisu- ja projektiliiketoiminta
2) koneet ja laitteet
3) omat metallituotteet
4) suunnittelu-ja asiantuntijapalvelut
5) koneistus, metallin alihankinta- ja sopimusvalmistus
6) huolto ja kunnossapito
Valtaosa näillä aloilla toimivista yrityksistä sijoittuu muutaman kansainvälisesti toimivan suuryrityksen
alihankintaketjujen arvonmuodostuksen eri portaille. Myös alueen sisällä on keskinäistä alihankintaa aika
runsaasti, esimerkiksi hitsausta, levytöitä ja koneistusta komponentti- ja osakokoonpanossa.
Hankkeessa nousi seutu- ja maakuntatasoiseksi verkostoteemaksi “neljän tien risteys”: Ratkaisujen
kehittäjien kohtaaminen lämmön ja sähkön tuotannossa niin, että se vahvistaisi aluetaloutta seuraavilla
toimialoilla:
1) metsäketjut
2) metalliteollisuus
3) energiasektori
4) ilmastoystävällinen tuotanto
Teemaverkoston luomiseksi hankkeessa kartoitettiin ja analysoitiin Keurusseudun sekä Mänttä-Vilppulan
yrityskantaa: 1. teknologiateollisuuden ja “neljän tien risteyksen” teemassa 2. metsäenergiapuun
osto/myyntiyritykset 3. metsän bioenergiaa hyödyntävät lämmön ja sähköntuotannon toimijat.
Verkoston muodostuksessa, tarpeiden selvityksessä ja toimijoiden tunnistuksessa huomioitiin myös
tärkeimmät yhteistyökumppanit (VTT, Bioenergiayhdistys, Biotalouskampus, Metsäkeskus, Keski-Suomen
Liitto, JAMK, SASKY).
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Tulos:
Hanke kartoitti kaikkiaan 37 eri yritystä, mutta hankkeen aikana ei saatu riittävää määrää
yrityksiä löytämään yhteistä tahtotilaa yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi, jotta yritysryhmä olisi syntynyt.
Tavoite 2. Alueelle syntyy vähintään yksi yritysten välinen verkosto tai useampia verkostoja, joilla on
tahtotila lähteä kehittämään uusia tuotteita, osaamistaan, palveluiden saatavuuttaja arvostusta sekä
yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi työ voima tarpeeseen etsitään innovatiivisia ratkaisuja.
Yrityskartoituksissa nousi yritysryhmän yhteiseksi tekijäksi viestinnän kehittäminen erityisesti paikallisen
uusiutuvan energian osalta.
Tärkeimpinä tässä kohderyhmässä nähtiin seuraavat seikat:
O
asiakasrajapinnan tavoittaminen
O
digikanavien käytön tehostaminen
O
kiinnostavuuden ja uskottavuuden kehittäminen
O
markkinoinnin kehittäminen
O
myynnin resurssointi ja myynnin tehostaminen
O
nykyisten näköalojen laajentaminen
O
paikallisten tarjouspyyntöjen saannin kehittäminen
O
päättäjien tiedon lisääminen
O
tunnettuuden kehittäminen
O
valtakunnallisten tarjouspyyntöjen saannin kehittäminen
O
yhteydenpidon tehostaminen
Yrityksiä lähestyttiin power point -aineistolla, sähköposteilla sekä puhelimitse. Tiedottamisessa suuressa
roolissa oli myös Keulinkin uutiskirje. Yritysryhmän kokoonpanoa rakennettiin yritysten esittämien
toiveiden pohjalta.
Tulos:
Hankkeen aikana ei saatu syntymään yhteistä tahtotilaa yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi,
jotta verkosto olisi saatu syntymään. Myös työvoimatarpeen osalta tehtävän toteuttaminen jää
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toteutettavaksi, kunhan koronan mukanaan tuoma epävarmuus hellittää.
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Tavoite 3. Syntyy yhteistyötä uusien toimijoiden välille.

Hanke tavoitti yritysten lisäksi 9 eri yhteistyökumppania.
Taustaselvitysten, yrityshaastattelujen ja kumppanien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
tärkeimmät yhteistyöpotentiaalit olivat:
1) kilpailukykyisen kokonaistoimittajuuskonseptin kokoaminen ja kehittäminen, jotta mm. Baltian maista
tulevaan kilpailuun voidaan vastata
2) myynnin vahvistaminen
3) voimavarojen yhdistäminen, jotta kasvavalle metsäenergian tuonnille voidaan pärjätä
4) uusien teknologioiden hyödyntäminen, jotta energian hybridiratkaisuja voidaan tarjota
5) asiakasrajapinnan voimistaminen
6) laajemman yhteistyön hahmottaminen
7) toimitusketjun optimointi (toimitusketjun parempi suunnittelu ja ylläpito)
8) viestien kohdennus ja selkeytys (äänen saaminen kuuluviin viestinnän sekamelskassa sekä sidosryhmien
tavoitta mine n)
Tulos:
Viestinnän yhteistyön konkreettinen kehittäminen ei onnistunut hankkeen aikana.
Suurimpana syynä siihen oli maan koronaepidemia. Sen lisäksi yritykset kokivat viestinnän kehittämisen
osuvan väärään aikaan sekä yritykset olivat sitä mieltä, että viestien rakentaminen pitäisi tehdä leveämmillä
harteilla eli mukaan tulisi saada suuria toimijoita.
Hankkeessa toteutettiin yhteistyössä Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoiman llmastonmuutos Keuruun
seutukunnan tulevaisuus (Ilman muuta) hankkeen ja Keulinkin suunnittelijan kanssa tiedotuskampanja, joka
toteutettiin SuurKeuruu -printtilehdessä sekä Sanoma-ron verkossa. Kampanjaan kuului myös verkkokysely,
jonka vastaukset toimitetaan hankkeiden tietoon ja vastaukset jäävät kehittämisyhtiön hyödynnettäviksi.
Digiaineistoa voi jakaa vapaasti esim. sosiaalisen median kanavissa, YouTubessa jne.
-

4.2. Toteutus
Hankkeella oli oma projektipäällikkö, joka teki tiivistä yhteistyötä Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n
henkilökunnan, kehittämisyhtiön muiden hankkeiden (kuten esim. Puualan aktivointihanke sekä
Ilmatonmuutos Keurusseudun tulevaisuus (Ilman muuta -hanke)) sekä mm. Metsäkeskuksen,
Bioenergiayhdistys ry:n, JAMKin, Keurusseudun Yrittäjät ry:n ja VTT:n kanssa.
Hankkeen projektipäällikkö oli yhteydessä myös Saskyyn ja selvitti hankkeen jälkeen tapahtuvan yhteistyön
mahdollisuuksia.
—

a)

toimenpiteet

Hankkeessa kartoitettiin ja analysoitiin teknologiateollisuuden ja metsäketjun sekä metsän bioenergiaa
hyödyntävän lämmön ja sähköntuotannon yrityskantaa Keurusseudulla ja Mänttä-Vilppulassa.
Teknologiateollisuuden toimijat jäsenneltiin arvonmuodostuksen verkostossa kuuteen kategoriaan:
1) ratkaisu- ja projektiliiketoiminta
2) koneet ja laitteet
3) omat metallituotteet
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4) suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
5) koneistus, metallin alihankinta- ja sopimusvalmistus
6) huolto ja kunnossapito.
Kartoitetuista yrityksistä tehtiin SWOT-analyysi.
Kohdeyrityksille tehtiin puhelinkysely, jossa selvitettiin kehittämistarpeita ja yritysryhmään tähtäävää
yhteistyöhalukkuutta. Osa yrityksistä tavattiin myös face to face. Hankkeesta tiedotettiin lisäksi Keulinkin
uutiskirjeessä, verkkosivuilla ja facebook-sivuilla.
Yrityksiltä saadun palautteen perusteella laadittiin suunnitelma “Metsäenergia, teknologia ja
lämmön/sähkön tuotantot’- aktivointitilaisuudesta. Aktivointitilaisuutta varten etsittiin ja kontaktoitiin alan
parhaita saatavilla olevia asiantuntijoita sekä sovittiin heidän panostuksensa. Tilaisuus oli määrä järjestää
24.4. mutta se jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi (kielto yli 10 hengen kokouksille).
Tämän jälkeen teemaa jalostettiin puhelimitse sekä sähköpostein, jolloin päädyttiin “UPEAT! Uusiutuva
Paikallinen Energia AlueTaloudessa” -hankeaihioon. UPEAT -hankkeen toiminta-alueeksi valikoitui koko
Keski-Suomi. Hankkeen edistämiseksi kontaktoitiin vielä metsäenergia-biomassan oston ja myynnin parissa
toimivat tärkeimmät yritykset.
UPEAT -yritysryhmästä laadittiin alustavat budjettiluonnokset ja ostopalveluiden tarjouskysely yhteistyössä
Ilman muuta -ilmastonmuutos -hankkeen kanssa. Myös Keulinkin suunnittelija osallistui UPEAT
yritysryhmähankkeen edistämiseen ja kilpailutuksen toteutukseen.
—

Tulos:
Kilpailutuksenja budjetin laadinnan jälkeen yritysten kanssa keskusteltaessa selvisi kuitenkin
se, että hankeaihiosta kiinnostuneet yritykset eivät kuitenkaan nähneet mahdolliseksi sitoutua
omarahoituksella hankkeen toteutukseen tässä vaiheessa, joten yritysryhmähankeaihiosta jouduttiin
luopumaan ainakin toistaiseksi.
1,)

aikataulu

Teknologiateollisuuden aktivointihankkeen toteutusaika oli 1.2.-30.6.2020. Hankkeen projektipäällikkö
aloitti tehtävässään 1.2.2020 ja työskenteli 9.6.2020 saakka.
ci

resurssit

Hankkeella oli palkattu projektipäällikkö ja Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n suunnittelijan työpanosta
käytettiin varsinkin h~nkkeen loppupuolella runsaasti. Hanke teki myös runsaasti yhteistyötä sekä Ilman
muuta -hankkeen että Puualan aktivointihankkeen kanssa.
cl)

toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoijana oli Kehittämisyhtiö Keulink Oy.
e)

kustannuksetja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat 30.949,52 euroa. Hanke rahoitettiin Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020 —ohjelmasta Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamana
paikallisena ja alueellisena 100% hankkeena.
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f) rapartointija seuranta
Hankkeessa laadittiin loppuraportti yhteistyössä projektipäällikön ja Keulinkin suunnittelijan kanssa.
Hankkeen selvitykset jäävät hallinnoijan käytettäviksi.
Hankkeen toimenpiteitä tullaan jatkamaan Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toimesta siinä vaiheessa, kun se on
tarkoituksenmukaista.
g) toteutuso/etuksetja riskit
Hankkeen valmisteluvaiheessa tiedostettiin neljä riskiä. Riskit ilmenivät ja toteutuivat seuraavasti:
1. “Yritykset eivät sitoudu hankkeeseen riittävästija yhteisen tahtotilan läytämiselle tulee
ylitsepääsemättämiä esteitä”. Yritykset eivät sitoutuneet lähtemään
yritysryhmähankkeeseen juuri nyt. Tähän oli varmasti ainakin osasyynä koronaepidemiasta
aiheutuva epävarmuus.
2. “Kun yritysten mittaluokat ovat hyvin eritasoisia, on riskitekijänä se, läytykö riittävän
yhteneviä tavoitteita, joihin on mahdollista sitoutua yritystenryhmissä”.
Tämä riski toteutui samassa mittaluokassa kuin kohdan 1. riski, joten tähän varmasti vaikutti
koronaepidemian mukanaan tuoma tulevaisuuden epävarmuus.
3. “Jotta tavoite yritysryhmähonkkeen käynnistymisestä saavutetaan, pitää yritysten olla
valmiita sitoutumaan taloudellisesti ko. hankkeeseen, mikä asettaa taloudellisen riskitek4än
pienten yritysten osalta”. Koska yritysryhmän muodostaminen jäi kesken siinä vaiheessa, kun
yritykset vetäytyivät hankkeesta, voitaneen todeta, että tämän riskin todentaminen jäi
puolitiehen.
4. “Varsinkin teollisuusyrityksissä saattaa ongelmaksi muoto utua se, että koetaan muut
yritykset liiaksi kilpailijaina eikä yhteiseen kehittämiseen haluta sitoutua, jolloin hankkeen
tavoitteen yritysryhmän -muodostuminen on vaikeaa”. Kilpailutilanne ei noussut esteeksi,
mutta tässä vaiheessa on vaikea arvioida, olisiko siitä muodostunut kuitenkin ylipääsemätön
este, mikäli yritysryhmä olisi ollut lähellä toteutumista.
-

Hankkeen suunnitteluvaiheessa maailmalla ei ollut mitään tietoa edessä olevasta koronaepidemiasta. Sen
vuoksi jouduttiin lopulta perumaan hankkeen aktivointitilaisuus (seminaari ja työpaja). Yritykset ottivat
pandemian ja siitä johtuvat valtioneuvoston asettamat rajoitukset ja esitetyt suositukset vakavasti sekä
pidättäytyivät tapaamisista.
Yrityksiin pidettiin yhteyksiä ja muodostettiin UPEAT-hankeaihio puhelimitse ja sähköpostitse.
Kohderyhmää laajennettiin Keuruu-Multia-Mänttä-Vilppulasta koko Keski-Suomeen. Yrityksissä oltiin
laajasti yhtä mieltä teeman ja hankkeen tarpeellisuudesta, mutta ajoitus ei palautteen perusteella sopinut
riittävän monelle.
Yritysryhmähankkeen rajoitukset myös rajasivat mukaan lähteviä yrityksiä niin, että siitä tuli yksi merkittävä
haaste hankkeen toteutumiselle.
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4.3. Yhteistyökumppanit
Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Metsäkeskuksen, Bioenergiayhdistys ry:n, JAMK Biotalousinstituutin,
Keurusseudun Yrittäjät ry:n, Mäntän seudun koulutuskeskuksen, VTT:n sekä Keuruun kaupungin ja Multian
kunnan kanssa. LIITE.
4.4. Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen onnistumiset:
Hankkeessa tunnistettiin, analysoitiin ja jäsenneltiin Keuruu-Multia-Mänttä-Vilppulan tärkeimmät
teknologiateollisuusyritykset ja niiden sijoittuminen arvoketjuihin.
Hankkeessa selvitettiin Keski-Suomen metsäenergian oston ja myynnin parissa toimivat urakoitsijat sekä
hake-ja pellettilaitosten toimittajat. Alueellamme, kuten koko Keski-Suomessa metsät, ilmastonmuutos,
teknologian kehitys ja aluetalous niveltyvät toisiinsa.
—

Monia toimijoita yhdistäväksi haasteeksi ja mahdollisuudeksi kiteytyi uusiutuvan paikallisen energian
aluetaloudelliset vaikutukset. Erityisesti on nähtävissä tarve viestinnän kehittämisestä, jotta osattaisiin
toimia kokonaisuuden kannalta tuottavasti ja tehokkaasti.
Yritysryhmähankkeen teemaksi nousi uusiutuvan paikallisen energian aluetalousvaikutukset.
Koronaepidemian myötä hyvin pienten yritysten kyky lähteä työstämään asiaa yhdessä juuri nyt ei
kuitenkaan riittänyt, vaan asioiden kehittämiseen toivottiin isompia hartioita tai toista ajankohtaa.
Yritystiedot ja tieto mahdollisen yritysryhmän sisällöstä on tuotettu Kehittämisyhtiö Keulink Oy:lle, jotta
mahdollisesti koronan jälkeen voidaan lähteä toteuttamaan uusia hankkeita ja yritysten kehittämistoimia
myös tässä hankkeessa kohderyhminä olleille yrityksille.
Hankkeen epäonnistumiset:
Kaikki hankkeen tavoitteet eivät toteutuneet hankkeen aikana.
Tähän vaikuttivat erittäin voimakkaasti seuraavat seikat:
1. Maassa oleva koronaepidemia ja siitä aiheutuva yritysten epävarmuus sitoutua uusiin rahallisesti
sitoviin hankkeisiin
2. Hankkeen lyhyt kesto: Koronaympäristössä laajan ja haasteellisen kokonaisuuden eteenpäin vieminen
projektipäällikön lyhyen työsuhteen aikana oli vaikeaa.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Kaikki yrityskartoituksissa mukana olleet yritykset näkivät uusiutuvan paikallisen energian arvoverkon
talousvaikutukset erittäin tärkeiksi. Jotta mahdollinen hankeaihio voi edetä varsinaiseksi hankkeeksi,
tarvitaan “leveämpiä hartioita”, jotta pienten yritysten rahallinen panos ei nouse ylipääsemättömän
korkeaksi: Oikea rahoituskehys voisi olla varsinainen kehittämishanke, jossa voi mukana olla myös suuret
toimijat rahoittajina ja hankkeesta hyötyjinä.
Tässä kehittämishankkeessa
1. Kattavalla tavalla kuvataan ja lasketaan (arvioidaan)metsänhoidon ja puunkorjuun sivuvirtaan
kuuluvan biomassan (kokopuu ja rankapuu) vuotuinen määrä, tuotannon arvo,
potentiaalimahdollisuudet, nykytila, vaihtoehdot ja vaikutukset
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2. Arvioidaan lämmön ja sähköntuotannon sivuvirtojen tuottamia taloudellisia, ilmastollisia sekä
työllisyys- ja aluetaloudellisia kokonaisvaikutuksia
3. Verrataan tilannetta fossiilisiin energianlähteisiin ja energiapuun (hake ja pelletti)
kasvaneeseen maahantuontiin.

6. Allekirjoittajatja päiväys
Keuruulla 9. kesäkuuta 2020
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Teknologiateollisuuden aktivointihanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Jukka Valkonen
projektipää lii kkö

Ritva Pohjoi ilta
suunnittelija

LIITEET:

Metsäenergia, teknologia ja lämmön/sähkön tuotanto”- aktivointitilaisuuden ohjelma
listaus hankkeen kumppaneista
kartoitetuista yrityksistä laadittu SWOT -analyysi
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