
 
 
 

   

Tilannekatsaus 2019 / 2020 jatko 
 

Hyvä yritysjohtaja ja yrittäjä 

Savonlinnan Hankekehitys Oy käynnisti vuoden 2018 alusta alun perin kaksivuotisen 

”Teollisen Ekosysteemin Kehittämishankeen” jonka tavoitteena on Savonlinnan teollisen 

ekosysteemin kasvu- ja edelleen kansainvälistyminen lisätäksemme Savonlinnan 

elinvoimaisuutta ja pärjätäksemme kiristyvässä kilpailussa. 

 

Hankkeella on neljä tärkeää tavoitetta 

1. PK-sektorin myynnin volyymin lisääminen ja kansainvälistyminen, uusien 

markkinakanavien löytäminen ja uusiin arvoketjuihin pääsy 

2. Uusien teollisten investointien käynnistyminen joko paikallisten yritysten tai 

paikkakunnalle etabloituvien yritysten toimesta 

3. Kansainvälisen kaupan ammattilaisten määrän lisääminen paikallisissa pk-yrityksissä 

4. Hankkeella tuetaan myös Savonlinnan Biotuotekeskuksen innovaatioiden 

kaupallistamista ja haetaan uusia kumppanuuksia Biotuotekeskukselle 
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Savonlinnan seudun yrittäjät 
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Vuosi 2019 merkittävimmät tapahtumat  

 

• Osallistuminen helmikuun alussa Stora Enson Varkauden tehtaan ja Savonlinnan 

alan teollisuuden sekä XAMK:n kanssa Puunjalostusinsinöörien (PI) 

aamiaistilaisuuteen Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin yli 100 

puunjalostusteollisuuden asiantuntijalle paikallisen teknologiateollisuuden 

tuoteratkaisuja ja potentiaalia sekä kuultiin mitä uutta teknologiaa on tulossa XAMK:n 

ja yritysten innovaatiohautomoista.  

• Hannoverin kansainvälisillä teollisuusmessuilla messuosasto, johon osallistui 

Hankekehityksen mukana viisi paikallista yritystä. Messujen arvokkainta antia oli 

saada ensituntuma mitä tulevaisuuden tekniikoita tulee tuotantokäyttöön seuraavan 

viiden vuoden aikana, kuten digitalisaatiossa ja 3D-tulostuksessa, jotta olisimme 

valmiit näihin haasteisiin ja pysyisimme kilpailukykyisinä. 

• Toukokuussa järjestettiin vientikaupankoulutuksessa (2018) kerätyn palautteen 

perusteella projektinhallintakoulutus Savonlinnan seudun yrityksille. Koulutukseen 

osallistui n. 15 savonlinnalaista yritystä. Palaute koulutuksesta oli positiivista ja tuli 

tarpeeseen. Yrityksiltä pyydettiin koulutuksen aikana aiheita seuraavasta 

kansainvälisen vientikaupan koulutuksesta. Palautteen perusteella valittiin 

seuraavaksi aiheeksi kansainvälisen kaupan ALV koulutus lokakuulle 2019. 

• Osallistuminen syyskuussa 2019 Tampereen alihankintamessuille XAMK:n 

yhteisosastolla edellisen vuoden kokemuksen perusteella. Messut olivat erinomainen 

tilaisuus markkinoida Teollisen Ekosysteemin hanketta ja Savonlinnan seutua sekä 

luoda uusia kontakteja ja verkostoitua alan suurimpien toimijoiden kanssa.  

• Lokakuussa 2019 kansainvälisen kaupan ALV koulutus savonlinnalaisille yrityksille. 

Koulutukseen osallistui n. 10 yritystä. Koulutuksen aihe ja sisältö valittiin yrityksiltä 

saadun palautteen perusteella.  

• Lisäksi hanke on ollut mukana työvoiman rekrytointien täsmähankkeissa 

onnistuneesti  
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Vuosi 2020, hankesuunnitelma 30.6.2020 saakka 

 

Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 30.6.2020 asti, joka on myönnetty 12.12.2019. 

 

• Hankkeen on tarkoitus järjestää keväällä 2020 kaksi koulutusta Savonlinnan seudun 

yrityksille. Aiheet valitaan yrityksiltä saadun palautteen perusteella.  

Tähän mennessä on toivottu koulutusta kansainvälisiin ostoihin liittyen sekä 

sopimusjuridiikan kertauskoulutusta. Hanke järjestää kyselyn (tammikuu 2020) 

aiheeseen liittyen. Kysely tullaan toteuttamaan sosiaalisessa mediassa sekä 

sähköpostikyselynä yrityksille. 

• Savonlinnaan kaavailtujen investointien (investointikanta yht. yli 100 M€) toteutuksen 

avustaminen.  

• Yritysten sparraaminen ja erilaisten tuki-/rahoitusinstrumenttien haku/esittely, kuten 

TEM-, ELY- tukihakemusten avustaminen (hankkeella nyt vireillä 3 hakemusta) 

• Biotuotetehtaan (XAMK) innovaatioiden kaupallistamisen avustaminen, 

tuotteiden/prosessien markkinaetabloitumisen ja uusien asiakasyhteyksien 

esittely/luominen. 

• Työvoiman saatavuuden avustaminen luomalla kanavat yrityksille eri instansseihin, 

että ulkopuolisiin työvoimanvälittäjäyrityksiin 

 

Kiitos kaikille erinomaisesta yhteistyöstä ja hankkeen tavoitteiden eteenpäin 

viemisestä.      

              

Menestyksellistä vuotta 2020! 

 

Yhteistyöterveisin, 

Projektipäällikkö Jarmo Häkkinen, Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke 

Projektikoordinaattori Linda Pihlajaniemi, Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke 


