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Yritysten kasvu ja 
kansainvälistyminen



Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteena on
• Pk-yritysten kasvun, kansainvälistymisen, uudistumisen ja verkostoitumisen edistäminen
• Digitalisaation mahdollisuuksien käytännön hyödyntäminen
• Yritysten kyvykkyyksien kehittäminen uudistamalla yritysten liiketoimintamalleja, kehittämällä tuottavuutta, 

edistämällä automaation ja robotiikan käyttöönottoa sekä kehittämällä uusia innovaatioita

Tuloksena on
• Yrityskentän kilpailukyky paranee ja pk-yritykset ovat paremmin varautuneita teknologia- ja toimintaympäristön  

muutoksiin erityisesti digitaalisuuteen ja työn murrokseen liittyen
• Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja uudistuminen etenee ja yritykset ovat kyvykkäämpiä vastaamaan 

kansainväliseen kilpailuun myös vientimarkkinoilla
• Yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurauksena alueen teknologiateollisuusyritysten 

liikevaihto ja vientitulot kasvavat ja yritykset työllistävät uusia työntekijöitä



Hankkeen kärkiteemat 
- Kansainvälistyminen - Digitalisuus - Verkostoituminen

- Kasvu ja uudet liiketoimintamallit - Kehittyvät toimintaympäristöt - Innovaatiot ja teknologiaratkaisut

Alueelliset painopisteet
Ylä-Savon alue

• Yritysryhmät
• Toimitusketjun 

yhteistyön, laadun ja 
digitaalisten rajapintojen 
kehittäminen

• Alihankintaverkoston 
kansainvälistyminen 
kärkiyritysten avulla

• Liikkuvien koneiden 
uudet ratkaisut

Yritysten kansainvälistyminen 
- Kilpailukyky - Verkostot - Rahoitusmahdollisuudet - Pk yritysten viennin kasvu

Alueelliset painopisteet
Kuopion alue

• Yritysryhmät
• Digitaaliset 

esimerkkiratkaisut 
• Terveysteknologiayritysten 

verkosto
• Innovointipalvelut mm. 

Hackathon 
• Lisäävä valmistus (3D) ja 

materiaaliteknologia
• Oppilaitosyhteistyö, TKI-

ympäristöt ja yhteistyö

Alueelliset painopisteet
Sisä-Savo plus alue

• Yritysryhmät
• Älykäs, erikoistunut 

alihankinta
• Toimitusketjun 

yhteistyön, laadun ja 
digitaalisten rajapintojen 
kehittäminen 

• Ruostumattoman ja 
haponkestävän 
materiaalin jalostus 

Alueelliset painopisteet
Keski-Savon alue

• Yritysryhmät
• Teollisen palvelu-

liiketoiminnan ja palvelu-
konseptien kehitys

• Energiatekniikan TKI-
ekosysteemin aktivointi

• Älykäs, erikoistunut 
alihankinta

• Uudet energiantuotanto-
ratkaisut
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Navitas Kehitys Oy

• Juha Valaja projektijohtaja, kenttätyö, kehittämishankkeet, kv-asiat. 040 484 1012 juha.valaja@navitas.fi

• Tiina Kaksonen toimialapäällikkö, kv-asiat, kenttätyö. 050 5582 600 tiina.kaksonen@navitas.fi

• Juha Mikkonen Keski-Savon alueen yrityskontaktit ja kenttätyö. 040 769 2311 juha.mikkonen@navitas.fi

• Seija Huttunen, talousseuranta, viestintä, tapahtumajärjestelyt. 044 768 9282 seija.huttunen@navitas.fi

Iisalmen Teollisuuskylä Oy

• Markku Penttinen projektipäällikkö, Ylä-Savon alueen yrityskontaktit ja kenttätyö.

040 753 7201 markku.penttinen@la-savo.fi

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

- Martti Kettunen projektipäällikkö, SavoGrow toiminta-alueen yrityskontaktit ja kenttätyö.                                        
020 746 4622

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

• Jari-Pekka Jääskeläinen, projektipäällikkö, alueen yrityskontaktit ja kenttätyö. 
044 785 6993 jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi

• Lauri Alonen, toimiala-asiantuntija, Automaatio, ERP, robotiikka, 3D-tulostus.
044 785 6258 lauri.alonen@@savonia.fi

• Kai Kärkkäinen, toimiala-asiantuntija, toiminnanohjaus, tuotekonseptikehitys, tki-asiat. 
044 785 6297 kai.karkkainen@savonia.fi

• Kirsi Tukiainen projektisuunnittelija, seurantatiedot, tapahtumajärjestelyt, yrityskyselyt.
044 785 6768 kirsi.tukiainen@savonia.fi

• Arto Urpilainen toimiala-asiantuntija, tekninen suunnittelu, tuotetiedon hallinta, lisäävä valmistus.      
044 785 6310 arto.urpilainen@savonia.fi

www.technogrowth.fi
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