TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja
energia-alan yritysten yhteistyön,
uudistumisen ja kilpailukyvyn
vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0
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Hanketiedot
• Toteuttajat
•
•
•
•

Navitas Kehitys Oy
Iisalmen Teollisuuskylä Oy
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

• Rahoittajat

• Pohjois-Savon liitto (EAKR)
• Alueen kunnat ja yritykset

• Budjetti
• n. 1,8 milj. EUR, josta yritystuloja 244 852 EUR

• Toteutusaika
• 1.9.2017 – 31.12.2019

• Toiminta-alue

• Pohjois-Savon maakunta sekä Joroinen ja
Pieksämäki

• Kohderyhmä

• Teknologia- ja energia-alan, sekä Kuopion seudulla
terveysteknologia-alan yritykset sekä niille palveluja
tuottavat pk-yritykset
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Taustaa hankkeelle
• Teknologiateollisuus on maakunnan merkittävä
toimiala ja vientitulojen generoija

• Hanke on ns. jatko-osa TechnoGrowth –hankkeen
ensimmäiselle osalle
• Aikaisemman hankkeen kenttätyön ja huomioiden
pohjalta toimenpiteitä ja aiheita on fokusoitu

• Toimii osaltaan myös Pohjois-Savon Digitaalisuuden
toimenpideohjelman aktivoijana
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Hankkeen
kärkiteemat

•
•
•
•

Kansainvälistyminen
Digitalisaatio
Verkostoituminen
Osaavan työvoiman saatavuuden
turvaaminen
• Tuotannon kannattavuuden ja
strategisten kyvykkyyksien kehittäminen
• Energia- ja materiaalitehokkuuden sekä
kiertotalouden edistäminen
• Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan
aktivointi sekä TKI-ympäristöjen
hyödyntäminen

www.technogrowth.fi

Tavoitteet ja toimenpiteet

Sidosryhmäyhteistyö

Messumatkat ja yhteisosastot kvmessuilla

Markkinaselvitykset,
infotilaisuudet, valmennukset

Digitalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tehokkaampi käyttöönotto
Digikypsyyskartoitus,
infotilaisuudet, valmennukset

Asiantuntijapooli

Pohjois-Savon digitaalisuuden
toimenpideohjelman aktivointi

Pk-yritysten tiiviimpi keskinäinen verkostoituminen ja oppilaitosyhteistyön syventäminen sekä
TKI-ympäristöjen tehokkaampi käyttö sekä kehittäminen ja tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan
aktivointi
Foorumitoiminta

Hankkeiden välinen yhteistyö

Digitaalisuuden toimialaasiantuntija

Tuotannon kannattavuuden ja strategisten kyvykkyyksien kehittäminen sekä energia- ja
materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden edistäminen
Ski-analyysit

Infotilaisuudet ja yhteistyö
muiden hankkeiden kanssa

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen

Yrityskohtaiset kehittämis- ja investointihankkeet

Pk-yritysten kansainvälinen kilpailu- ja uusiutumiskyky paranee ja kv-liiketoiminta kasvaa
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Hankkeen tuloksena
 Yritysten strategisia liiketoimintakyvykkyyksiä analysoidaan ja kehitetään,
kilpailukyvyn ja markkina-alueen kasvaessa
 Yritysten tietoisuus digitalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy ja he
ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä

 Yritykset näkevät verkostoitumisen hyödyt ja tekevät tiiviimpää yhteistyötä
 TKI-ympäristöt kehittyvät yritystarpeiden pohjalta ja niiden käyttö on tehokkaampaa
 Alueen vientitulot kasvavat
 Alueelle syntyy uusia työpaikkoja
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Ota yhteyttä!
Navitas Yrityspalvelut

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

Katja Niiranen, projektijohtaja
p. 044 720 9395, katja.niiranen@navitas.fi

Martti Kettunen, projektipäällikkö
p. 040 044 8425, martti.kettunen@savogrow.fi

Tiina Kaksonen, toimiala-asiantuntija kansainvälistyminen ja koulutus
p. 050 558 2600, tiina.kaksonen@navitas.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Juha Mikkonen, kenttäpäällikkö
p. 040 769 2311, juha.mikkonen@navitas.fi
Tiina Luotinen, projektiassistentti
p. 044 444 2492, tiina.luotinen@navitas.fi

Jari-Pekka Jääskeläinen, projektipäällikkö
p. 044 785 6993, jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi
Kai Kärkkäinen, toimiala-asiantuntija digitaalisuus
p. 044 785 6297, kai.karkkainen@savonia.fi
Kirsi Tukiainen, projektisihteeri
p. 044 785 6768, kirsi.tukiainen@savonia.fi

Iisalmen Teollisuuskylä Oy

DIGIPOOLIASIANTUNTIJAT

Sulevi Komulainen, projektipäällikkö
p. 044 455 4020, sulevi.komulainen@yla-savo.fi

Joni Andersin, projekti-insinööri
p. 044 785 6273, joni.andersin@savonia.fi

Asko Kettunen, yritysasiantuntija
p. 040 753 7201, asko.kettunen@yla-savo.fi

Tiina Arpola, tki-asiantuntija
p. 044 785 6450, tiina.arpola@savonia.fi
Hannu Korhonen, laboratoriomestari
p. 044 785 5525, hannu.korhonen@savonia.fi
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