Tiedote : Julkaisuvapaa heti
TUOTTAVUUTTA JA TULOKSELLISUUTTA TEOLLISUUTEEN UUSIA
TUOTANTOMENETELMIÄ EDISTÄMÄLLÄ
Uusien teknologioiden, materiaalitiedon, menetelmien ja kehittämistyökalujen hyödyntämisellä
on merkittävä positiivinen vaikutus yksittäisen yrityksen kilpailukyvyn vahvistumisessa.
Alueellamme on pieniä ja keskisuuria teollisuuden yrityksiä, jotka työllistävät merkittävän
määrän ihmisiä ja omaavat mahdollisuuden kehittää toimintaa. Verkostoissamme ja
yhteistyökumppaneillamme on syvällistä tietämystä ja osaamista uusista materiaaleista,
teknologioista ja erilaisista kehittämistyökaluista. Nyt tarve ja osaaminen pitää saada
kohtaamaan!
HALUAVATKO TEOLLISUUDEN YRITYKSET UUSIA TUOTTEITA JA LISÄÄ ASIAKKAITA?
– totta kai haluavat!
Yrittäjän arkipäivä on kiireen täyteinen ja pienten yritysten resurssit toiminnan kehittämiseen
ja markkinahaasteisiin vastaamiseen investoinneilla ovat rajalliset. Yrityksissä ei välttämättä
ehditä selvittää mahdollisuuksia hyödyntää vaihtoehtoja uusien tuotteiden valmistamiseksi ja
lisäasiakkaiden saamiseksi. Seuduilla toimivat kehitysyhtiöt ja kehittämisympäristöt haluavat
olla auttamassa ja kehittämässä alueemme teollisuusyrityksiä uusien asiakkuuksien
metsästämisessä.
Tätä missiota toteuttaaksemme suoritamme Metalli – ja teknologiateollisuuden imagon
kohottaminen-hankkeessa yrityskartoituskyselyn, johon toivomme mahdollisimman monen
alueemme yrityksen osallistuvan. Kartoitus toteutetaan samanaikaisesti eri alueilla sähköisellä
Webropol –kyselyllä ja yrityskohtaisilla syvähaastatteluilla kevään aikana.
Kartoituksen hyötyjinä ovat yritykset.
Haluamme löytää kehityshaluiset ja –hakuiset yritykset. Tarkoituksenamme on kohdentaa
tietotaitoa yrityksiin, luoda verkostoja ja synnyttää yritysryhmähankkeita niin alueellisesti kuin
alueiden välisesti. Välitämme tietoa eri kehittämispolkujen mahdollisuuksista ja saatavilla
olevista yritysten kehittämistuista sekä valjastamme laaja-alaisesti erikoisosaamista yritysten
tarpeisiin. Olemme apuna yritysten jatkotoimenpiteissä. Yhdistelemällä monipuolisesti
osaamisiamme ja verkostojamme uskomme vakaasti voivamme auttaa ja kehittää
teollisuusyritysten osaamisen tason nostamista, kehittymistä ja verkostoitumista uusien
tuotteiden kehittämisessä ja lisäasiakkaiden saamisessa.
Nyt toteutettava kartoitustyö toteutetaan yhteishankkeena samanaikaisesti Itäisellä
Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Salon seudulla sekä Vakka-Suomessa ja Raumalla.
Tämän ainutlaatuisen kartoitushankkeen mahdollistaa alueiden Leader -toimijoiden, Keskipiste
(Nivala), Silmu (Posintra), Ravakka (Ukipolis ja Rauma) ja Ykkösakseli (Salo), antama
rahoitus.
Metalli- ja teknologiateollisuuden imagon kehittämishankkeessa tehtävä yrityskartoitus on
saanut alkunsa Rauman kaupungin koordinoimasta PK -teollisuuden uudistaminen ja
kilpailukyky -Seutukaupunkipilotista, jossa on haettu uusia toimintamuotoja eri kaupunkien
välisen yhteistyön kehittämiseksi niiden alueilla toimivien yritysten elinvoimaisuuden
parantamiseksi. Pilotti on Työ- ja elinkeinoministeriön projekteja.
Lisätietoja antavat;
Vakka-Suomi ja Rauma / Katariina Oikarainen, Ukipolis Oy, 040-513 6892
Salon seutu / Jukka Heinonen, Yrityssalo Oy, 044-546 0035
Itä- Uusimaa / Antti Vaittinen, Posintra Oy, 050-355 1195
Pohjois-Pohjanmaa / Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy, 0400-392 463

