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tiedonjakohankkeelle, jonka pääajatuksena on yritysten kasvun mahdollistaminen. 
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hetkellä näkymät ovat positiiviset. Erityisesti Vakka-Suomessa on teollisuuden kehitys ollut 
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yritykset tuottavat paljon erilaisia palveluita ja ne näkevät nyt kasvun mahdollisuuden. Nyt näiden 
yritysten tukeminen kehittämisessä antaa hyvän mahdollisuuden onnistumiselle ja pienten 
yritysten kasvulle. 

Kasvun portaat -hanke on laadittu vahvasti yritysten tarpeiden pohjalta. Hankkeen 
suunnittelutyössä on hyödynnetty eri tahojen kuten Varsinais-Suomen liiton, Yrittäjä ry:n, Ely -
keskuksen ja Finnveran tekemien tutkimusten raportteja etsittäessä pohjaa rahoittajien 
näkökannalta.  

Opinnäytetyössä Kasvun portaat -hanke esitetään pitkälti siten kuin rahoittaja eli Leader Ravakka 
ry ja Ely -keskuksen maaseuturahasto hankehakemukselta edellyttävät. 
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1 JOHDANTO 

Kasvun portaat yrityksille - hanke pohjaa Teknologiaa teollisuuteen -yrityskartoitukseen, 

joka tehtiin alkuvuodesta 2016 neljällä eri seudulla samanaikaisesti. Kyselyn toteuttivat 

seudulliset kehittämisyhtiöt Pohjois-Pohjanmaalla, Itäisellä Uudellamaalla, Salossa, 

Vakka-Suomessa ja osassa Rauman seutua. Kyselyn ja yrityshaastattelujen pohjalta te-

ollisuuden yritykset nostivat esille tarpeita kehittämisen ja kasvun tukemiseksi.  

Kartoituksen jälkeen tuli mahdollisuus tehdä suunnitelmia, jotka tähtäävät yritysten kil-

pailukyvyn paranemiseen. Kartoituksen loppupäätelmänä oli useamman erilaisen hank-

keen käynnistäminen eri tarpeisiin. Haettavat hankkeet ovat polkuja erikokoisille ja eri 

vaiheessa oleville yrityksille kehittyä ja kasvaa. 

Ukipolis Oy on Vakka-Suomen kuntien omistama kehittämisyhtiö, jonka yksi päätehtä-

vistä on olla tukemassa Vakka-Suomen mikro- ja PK-yrityksiä kehittämisponnisteluissa. 

Ukipolis Oy käynnistää kartoituksen pohjalta Kasvun portaat -kehittämishankkeen, joka 

tukee yritysten kehittämisen ja kasvunaskeleiden ottamista seudulla. Tätä hanketta hae-

taan Leader-rahoituksesta, Leader Ravakka ry:stä. (Leader-rahoituksella voidaan tukea 

mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harras-

tusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Leader-rahoituksella lisätään maaseu-

dun mahdollisuuksia ja vetovoimaa (Leader-toiminta, http://leadersuomi.fi/fi/mita-on-lea-

der-toiminta ). Hankkeen tarkoitus on vastata yritysten tarpeisiin löytää hyviä käytäntöjä 

ja hyväksi koettuja teemoja tuoden niitä seutumme yrityksille hyödynnettäväksi sekä 

kannustaa yrityksiä verkostomaiseen yhteistyöhön ja yritysryhmähankkeisiin.  

Kartoituskyselyssä saatujen yritysten tarpeiden pohjalta on Ukipolis Oy:llä lisäksi suun-

nitelmissa kahden tai kolmen muun hankkeen käynnistäminen tai aktiivinen mukana ole-

minen. PK -yritysten kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen on käyn-

nistynyt Materiaalit, teknologiat ja kokeilut eli MaTeKo-hanke, jolle on haettu rahoitus 

Elyn maaseuturahoituksesta. Yritysten sisäisiin ja ulkoisiin logistiikkaratkaisuihin on 

suunnitelmissa kehittämishanke yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Tähän 

hankkeeseen on haettu rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta nk. AIKO-rahoituksesta (alu-

eelliset, innovatiiviset kokeilut). Lisäksi on suunnitteilla tutkimukseen ja teknologioihin 

pohjautuva hanke, jossa päähakijana on Oulun yliopiston materiaalintutkimuskeskus. 

Hankkeeseen tullaan hakemaan rahoitusta Tekesin kautta. 

http://leadersuomi.fi/fi/mita-on-leader-toiminta
http://leadersuomi.fi/fi/mita-on-leader-toiminta
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2 UKIPOLIS OY 

Yleistietoa 

Ukipolis Oy on Vakka-Suomen kuuden kunnan (Uusikaupunki, Laitila, Kustavi, Vehmaa, 

Taivassalo ja Pyhäranta) omistama kehittämisyhtiö. Ukipolis Oy on seudullinen neu-

vonta- ja kehittämisorganisaatio, jonka palvelutarjontaan yhdistettiin vuonna 2010 

Vakka-Suomen Kehityskeskus Oy:n ja Uusyrityskeskuksen toiminnat. 

Ukipolis Oy perustettiin vuonna 2000. Toiminnan painopistealoja ovat alusta asti olleet 

metalli- ja meriteollisuus, energiatekniikka sekä valmistava teollisuus. Yritys on tuottanut 

palveluja vakkasuomalaisille kehitys- ja kasvuhaluisille yrityksille niin yrityskohtaisina 

kuin seudullisina hankkeina. Yksi keskeisimmistä toimista on ollut yritysten liiketoiminnan 

kehittämiseen liittyvät toimet niin alkavien kuin kasvavien yritysten kanssa sekä tuoda 

seudulle osaamista ja teknologiatietämystä. 

Ukipolis Oy on hanke- ja projektiorganisaatio, joka palvelee yrityksiä monipuolisesti eri-

laisissa kehitysprojekteissa. Yritys välittää tietämystä, osaamista ja tekee yhteistyötä 

alan korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja osaamiskeskusten kanssa. Yh-

teistyö muiden sidosryhmien kuten Ely-keskus, TE-toimisto, Tekes ja Finnvera kanssa 

on erittäin tiivistä. Ukipolis Oy on erikoistunut yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, yri-

tysneuvontaan ja –verkostojen rakentamiseen. Asiantuntemus, luottamuksellisuus ja ta-

sapuolisuus sekä kestävä kehitys ovat organisaation tärkeitä arvoja. 

 

2.1 Ukipolis Oy:n, seudullisten kehitysyritysten ja yritysneuvonnan historia seudulla  

Uudenkaupungin yritysten ja aluekehittämisen tueksi perustettiin Uudenkaupungin Kehi-

tyskeskus Oy vuonna 1993. Yrityksen perustivat Valmet Automotive Oy ja Uudenkau-

pungin kaupunki. Silloin oli erittäin vaikeat ajat elinkeinoelämässä ja Suomi oli ajautunut 

lamaan. Vakka-Suomea oli kohdannut massatyöttömyys ja yritykset joutuivat entises-

tään supistamaan toimintojaan. Autotehtaan ja telakkateollisuuden lama näkyi Uudessa-

kaupungissa yli 30 %:n työttömyyslukuina. Perustetun kehityskeskuksen tehtävänä oli 

Uudenkaupungin elinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen. Yritys toimi 5 vuotta, 

syksyyn 1998 asti. 
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Vakka-Suomen Kehityskeskus Oy perustettiin syyskuussa 1998 jatkamaan osaa lakkau-

tetun Uudenkaupungin Kehityskeskuksen Oy:n toimintoja. Yhtiön perustivat henkilö-

kunta ja osaomistajiksi tulivat myös kunnat (Kustavi, Mynämäki, Mietoinen, Taivassalo, 

Vehmaa, Uusikaupunki, Laitila ja Pyhäranta) ja Uudenkaupungin kauppakamariosasto. 

Yhtiö toimi Vakka-Suomen seutukunnallisena kehitysyhtiönä vuoteen 2010 asti, kunnes 

se yhdistettiin osaksi Ukipolis Oy:tä. Yhtiön tarkoituksena oli huolehtia seutukunnan oh-

jelmaperusteisesta elinkeinojen kehittämistyöstä, varmistaa tukirahoitusten tehokas hy-

väksikäyttö, tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista, tukea hankkeiden syntymistä ja auttaa 

hankkeiden talouden ja hallinnon hoidossa. 

Seudullamme on saanut 1990 luvun alkupuolelta lähtien alkavien yritysten neuvontaa. 

Nykyään seudullamme on Uusyrityskeskus, jonka kautta alkavat yrittäjät saavat neuvon-

tapalveluja. Tämä toiminta on nykyään osana Ukipolis Oy:n palveluja. 
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3 KASVUN PORTAAT- HANKE 

Taustatietoa 

Kasvun portaat -hanke on yksi kolmesta kesäkuussa 2016 julkaistun Teknologiaa teolli-

suuteen -kartoitukseen pohjaavista hankkeista, joille Ukipolis Oy hakee tai on hakenut 

rahoitusta. Kasvun portaat -hanke on kohdistettu pienille yrityksille, koska niiden on usein 

haasteellisempaa saada tietoa ja ideoita resurssien vähäisyyden vuoksi yrityksen kehit-

tämiseen ja kasvuun. - Pienet yritykset ovat joustavia ja vailla raskasta hallinnollisista 

painolastia, mutta ovat resurssiensa vähäisyyden takia haavoittuvia; rahoituksen saata-

vuus voi tuoda ongelmia, verottaja yllättää, markkinointi epäonnistuu, tulee ylipääsemät-

tömiä likviditeettiongelmia jne. (Teollisuustalous, 23, Uusi-Rauva, Haverila, Kouri, Miet-

tinen). Hankkeen tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Pyrimme innostamaan pieniä yrityksiä 

kehittämisen ja kasvun portaille sekä tuomaan heidän tietoonsa eri mahdollisuuksia 

suunnitelmalliseen kehittämiseen. 

 

3.1 Teknologiaa teollisuuteen – seutukaupunkien yhteiskartoitushankkeen tausta 

Suomessa on paljon teollisuuden yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisten toimijoiden kil-

pailukentässä. Näitä yrityksiä on monipuolisesti eri toimialoilla, kuten esimerkiksi; metalli-

, muovi-, lasi-, ajoneuvo-, laite- ja kemianteollisuudessa.  

Seutukaupungeissa, jotka kartoituksen tekivät, on vahvaa perusteollisuutta ja sen uudis-

taminen on tärkeää, jotta se pysyisi kilpailukykyisenä. Näille, jo olemassa oleville perus-

tuksille voidaan myös ideoida uutta liiketoimintaa. Seuduillamme koetaan tärkeäksi edis-

tää teknologiateollisuuden sekä mikro- ja pk–perinteisen teollisuuden uusiutumista, kan-

sainvälistymistä sekä uusien toimintamallien löytämistä kilpailukyvyn säilyttämiseksi.  

Seutukaupungeissa on vahvoja teollisuuden päähankkijoita, jotka toimivat kansainväli-

sillä markkinoilla. Mikro- ja pienet yritykset toimivat usein alihankkijoina näille yrityksille, 

joten yritysten kehittäminen eri menetelmillä, materiaalitutkimuksella, uusien konstrukti-

oiden mahdollisuuksilla tuotteissa ja teknologiatason nostamisen avulla koetaan tärke-

äksi. Näiden yritysten kehittyminen ja kehittäminen on tärkeää tulevaisuuden työpaikko-
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jen kannalta. Kehittyvät pienet yritykset luovat ja mahdollistavat uusien työpaikkojen syn-

nyn. PK- ja erityisesti pienten yritysten on monesti vaikeaa ja haasteellista havaita kehit-

tämiskohteita toimissaan tai mahdollisia uusien menetelmien ja teknologioiden tuomien 

etujen hyötyjä omaan työhön arkikiireen keskellä.  

On tärkeää, että pystymme kehittämään, kasvattamaan ja monipuolistamaan kansain-

välisesti toimivien yritystemme määrää. Suomi tarvitsee lisää vientiin kelpaavia tuotteita 

ja palveluita. Uusien materiaalien, teknologioiden ja menetelmien tuomien kehittämis-

mahdollisuuksien, tietoisuuden ja tahtotilan kartoittaminen yrityksistä on ensiarvoisen 

tärkeää. Samalla rakennamme toimivia verkostoja ja joustavia ratkaisuja teollisuutemme 

hyväksi. Kilpailukykyinen ja kehittyvä elinkeinoelämä on hyvinvoinnin edellytys.  

Suomen yrityskannasta pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä on 

99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Pieneten ja keskisuurten yritysten henkilöstö on 64 

prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 53 prosenttia kokonaisliikevaih-

dosta (Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto 2012, päivitys 30.1.2014). Teollisuu-

temme on yksi tärkeimmistä toimialoista, jossa yritysten liikevaihto syntyy viennistä. 

Näille yrityksille alihankintaa ja palveluja tuottavat mikro- ja pienyritykset ovat mahdollisia 

kasvuyrityksiä tulevaisuudessa. Yrityksille on tärkeää, että ne pystyvät ja löytävät keinoja 

tuottavuuden paranemiseen, kasvuun, verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen. Näitä 

yrityksiä on seuduillamme paljon.  

Eri tahot kuten Suomen Yrittäjät, Tekes, EK, TEM Finnvera, ja heidän tutkimustulok-

sensa painottavat vahvasti yritysten ja toimintaympäristöjen kehittämisen tarpeeseen.  

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:n yhteisen pk -yritysbarometrin mukaan digitaali-

suutta hyödyntävien pk-yritysten suhdannenäkymät seuraavalle vuodelle ovat muita pk-

yrityksiä positiivisemmat. Pk-yrityksistä digitaalisuutta hyödyntäviä yrityksiä on arviolta 

kahdeksan prosenttia, joista yli 40 prosenttia odotti suhdannenäkymien kohenevan seu-

raavan vuoden aikana. Digitaalisuutta hyödyntävät yritykset ovat selkeitä edelläkävijöitä 

suomalaisessa yrityskentässä. Kyselyn mukaan ne ovat vahvasti uusiutuvia. Kaikkiin pk-

yrityksiin verrattuna ne ovat lanseeranneet markkinoille selvästi enemmän uusia tuotteita 

tai ottaneet käyttöön uusia teknologioita. Ne myös palkkaavat uutta henkilöstöä ja laa-

jentuvat uusille markkinoille suhteellisesti useammin kuin kaikki pk-yritykset. (Tekes-jul-

kaisu, Pk -yritysbarometri www.tekes.fi -sivut 7.9.2015) 

http://www.tekes.fi/
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Teknologinen murros tuo kovia haasteita sekä toimintaympäristölle että yritysrakenteille. 

Suomen pitää pystyä houkuttelemaan yrityksiä ja innovaatioita, jotka kykenevät teknolo-

giseen edelläkävijyyteen ja pystyvät toteuttamaan Internet of Everything -läpimurtoja. 

Samalla Suomesta pitää avata entistä enemmän myös suoria vientiväyliä maailmalle, 

vaikka tähän asti olisi kyetty kansainvälistymään suomalaisten suuryritysten alihankki-

jana. ( EK, Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimin-

taympäristön uudistamiseksi 2014). 

Kehitä kilpailukykyä yhdessä muiden kanssa. Teollisuuden murros on kompleksisista ja 

moniulotteista, siihen liittyy globalisaatio, digitalisaatio, uudet teknologiat ja sovellukset, 

kuten 3D-valmistaminen ja teollinen internet (internet of things). Se vaatii suureltakin yri-

tykseltä yhteistyötä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa, jotta palveluista saadaan oi-

keasti arvoa tuottavia. Tutkimuksemme haastatteluissa todettiin useasti, että arvo luo-

daan tulevaisuudessa entistä enemmän verkostoissa. Tämän toteuttaminen vaatii yrityk-

siltä suurta muutosta. Muutos kohdistuu erityisesti yritysten hankintaorganisaatioihin. 

Näiden pitää muuttua kustannusviritteisestä hankinnasta muiden yritysten kanssa asia-

kastarpeista ja arvosta keskustelevaksi toimijaksi. Verkostojen hyödyntäminen edellyttää 

fokuksen siirtämistä voiton jakamisesta lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle. (Deloitte Oy, 

Suomalainen teollisuus, tulevaisuuden näkymät -raportti 2014 ). 

Vakka-Suomen seudun yritysten tarpeiden selville saamiseen ja yllä oleviin viittauksiin 

perustuen lähdettiin kartoittamaan seudun yritysten tilannetta, jotta tulevaisuudessa osa-

taan tarjota tarpeeseen tulevaa seudullista kehittämispanostusta. 

3.2 Teknologiaa teollisuuteen kartoitushankkeen tuloksia 

Teknologiaa teollisuuteen -kartoitushanke toteutettiin WebroPol nettikyselynä, jonka jäl-

keen käytiin puhelin- tai tapaamiskeskustelut kohdennetusti alueittain monipuolisesti eri 

yritysten kanssa. Webropol-kyselyyn vastasi 83 yritystä ja jokaisella seudulla haastatel-

tiin 20 yritystä eli yhteensä 80 yritystä. Esivalmisteluissa kartoitettiin alueittain yritykset, 

joille kyselyt lähetetään ja kerättiin yhteystiedot sekä henkilöt, joita haastateltaisiin. Sekä 

Webropol-nettikyselyn että haastattelukysymykset laadittiin yhdessä hankkeen toteutta-

jien kanssa. Kartoituksen tekemisessä hyödynnettiin toisten hyväksi koettuja kokemuk-

sia. Hanke toteutettiin mahdollisimman samanlaisena eri alueilla. Näin saatiin koottua eri 

alueiden yritysten vastaukset yhteen. Yritysten vastaukset on saatavissa myös yritys- ja 

seutukohtaisesti lajiteltuina.  
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Tuloksia on pystytty vertaamaan ja analysoimaan eri alueiden yritysten kehittämisnäky-

miä ja tarpeita. Vastausten pohjalta pystyttiin laatimaan nyt ja tulevaisuudessa yritysten 

tarpeisiin perustuvia hankkeita ja projekteja. Yksittäisten yritysten kehittämistarpeet ovat 

tiedossa, joiden pohjalta voidaan suunnitella yrityskohtaisia kehittämispolkuja. Hankkeen 

loppuraportti liitteenä / Liite 1. 
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4 KASVUN PORTAAT- HANKKEEN TARVE 

Varsinais-Suomen Ely-keskus vuoden 2016 tulevaisuus-katsauksessaan kirjoittaa seu-

raavaa: ”Pitkän taantuman kautta menetetyt työpaikat ja tuotanto muodostavat merkittä-

vän kuopan kehityksessä ja sen täyttämiselle on löydettävä keinot. Vallitsevassa tilan-

teessa peruskysymys on ”Mistä kasvua yrityssektorille ja sen kautta uusia työllistymis-

mahdollisuuksia?”  Julkisen sektorin mahdollisuudet kasvattaa työllisyyttä ovat vähissä. 

Pitkään jatkunut massatyöttömyyden aika yhdessä väestön ikääntymisen kanssa on vai-

keuttanut kuntatalouksien tilaa niin että monissa kunnissa varoja ei riitä nykyisenkään 

oman henkilöstön palkanmaksuun. Niin on jouduttu turvautumaan vähintään lomautuk-

siin. Meneillään oleva muutos korostaa tarvetta yrittäjyyden kasvuun. Yritysten perusta-

misen aktiivisuus on Varsinais-Suomessa ollut perinteisesti hyvällä tasolla. Yrittäjyyden 

kehitysnäkymät ovat myönteiset, sillä kulttuuri- ja toimintaympäristö mahdollistavat ete-

nemisen tällä saralla.” (Varsinais-Suomen Ely-keskus, Alueelliset kehitysnäkymät 2016, 

syksy, http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2685/Alueelliset_kehitysnaky-

mat_syksy_2016.pdf ) 

Vakka-Suomessa on paljon teollisuusyrityksiä. Osa yrityksistä toimii alihankkijoina suu-

remmille yrityksille ja osalla on jo kansainvälisistä toimintaa. Yrityksiä on monipuolisesti 

eri toimialoilla, kuten metalli-, muovi-, lasi-, meri-, ajoneuvo-, laite- ja kemianteollisuu-

dessa.  

Alihankintaa ostavat yritykset totesivat kyselyssämme erittäin tärkeäksi alihankkijoiden 

kehittymisen. Mikro- ja pienet yritykset toimivat usein alihankkijoina näille yrityksille, joten 

niiden kehittyminen ja kehittäminen koetaan tärkeäksi. Hyvillä alihankkijoiden palveluilla 

ja tuotteilla päähankkijat voivat kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. 

Yritysten kilpailukyvyn säilyminen on haaste. Alla on lueteltu Teknologiaa teollisuuteen-

hankkeen kyselyn ja yritysten haastattelujen pohjalta kerättyjä huomioita: 

- Yritykset eivät tiedä eri teknologioiden, uusien menetelmien ja materiaalien tuomista 

mahdollisuuksista. 

- Myynti, markkinointi ja kansainvälistyminen koetaan vaikeiksi. 

- Uusien tuotteiden ja palveluiden ideointi ja kehittäminen on haasteellista. 

http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2685/Alueelliset_kehitysnakymat_syksy_2016.pdf
http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2685/Alueelliset_kehitysnakymat_syksy_2016.pdf
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- Verkostoihin kaivataan uusia ulottuvuuksia, monipuolisia ja eri asiantuntijoista koostu-

via kokoonpanoja, jolloin yritysten tarjonnat voisivat laajentua uusille markkinoille. 

- Suurella osalla yrityksistä kehittämistyö tehdään oman toimen ohella, jolloin kehittämi-

seen ja uuden etsimiseen käytössä oleva aika on vähäinen. 

- Yrittäjien kokemuksesta työvoimansaanti ja osaavan henkilöstön löytyminen on vai-

keaa. 

Useimmilla odotukset lähitulevaisuudesta ovat erittäin positiiviset. 95% kyselyyn vastan-

neista odottavat liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan tai kasvavan 

lähimmän 12 kk:n aikana. Yritysten kasvun kannalta on tärkeää, että seudultamme löytyy 

kilpailukykyisiä alihankkijoita ja ajan hermoilla olevia teollisuuden palveluita. Myös hyvän 

ja osaavan henkilökunnan sekä olemassa olevan henkilöstön kouluttamismahdollisuuk-

sien löytyminen seudulta on tärkeää. 

 

4.1 Kasvun portaat hanke on alkusysäys strategiseen johtamiseen 

Erityisesti pienten yritysten on vaikeaa ja haasteellista havaita kehittämiskohteita tai uu-

sien menetelmien tai teknologioiden tuomien etujen hyötyjä omaan työhön arkikiireen ja 

rutiineiden keskellä. Kehittämistyö tehdään usein oman työn ohella. Pienillä yrityksillä on 

haasteena resurssien riittävyys ja erityisosaamisten vähäisyys verrattuna suurempiin yri-

tyksiin, joissa monesti on omat kehittämisorganisaatiot ja monipuolinen osaajajoukko. 

Kasvun portaat -hankkeella on tarkoitus helpottaa tiedon saantia, uusien ideoiden syntyä 

ja antaa alkusysäys kehityspolulle ja kasvulle. On tärkeää, että pystymme kehittämään, 

kasvattamaan ja monipuolistamaan kansainvälisesti toimivien yritystemme määrää. 

Yritysten kasvaminen ja kehittäminen on tärkeää tehdä suunnitelmallisesti. Kuinka orga-

nisaatiot voivat kasvaa ja menestyä nykypäivän kovassa kilpailuympäristössä? Kuinka 

ne voivat käyttää resurssejaan viisaasti? Eräs vastaus on tehokas strateginen johtami-

nen, joka tekee mahdolliseksi strategisten askeleiden ottamisen sattumanvaraisten ar-

vausten sijaan. (Teollisuustalous, 33, Uusi-Rauva, ym) 
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Kasvun portaat -hankkeessa strategiseen johtamiseen otetaan ns. maistiaisia, ensias-

keleita. Tiedon jakamisella erilaisissa tilaisuuksissa herätellään yritysten ja yrittäjien kiin-

nostusta kehittämiseen ja kasvuun.  

Hankkeessa kokeillaan erilaisia toimintatapoja oppia asioita ja pyritään rakentamaan 

verkostoja yritysten välille. Hankkeessa on tarkoitus kokeilla erilaisten yritysten kohtaa-

misia, joissa tiedot ja taidot voivat ristipölyttyä ja yritykset voisivat toisiaan täydentäen 

löytää uusia tuotteita tai palveluita yhteistyössä esimerkiksi päähankkijoille.  Suuremmilla 

yrityksillä on useita eri ydinosaamisalueita ns. avainosaamisia, jotka tuovat yritykselle 

kilpailuetuja eri tuoteryhmissä. Erittäin hyvä esimerkki tästä on kuvattuna Teollisuusta-

lous kirjassa, jossa kerrotaan Hondan hyödyntäneen eri ydinosaamisiaan ja -tuotteitaan 

moottorien valmistuksessa erilaisiin tuoteperheisiin kuten, moottoripyöriin, autoihin ja 

ruohonleikkureihin. (Teollisuustalous, 52, Uusi-Rauva, ym). Kasvun portaat -hankkeen 

yksi kokeilu on yhteisryhmähankkeen muodossa useamman pienen yrityksen ydinosaa-

misalueiden ja markkinamahdollisuuksien yhdistäminen muodostaen kilpailuedun tarjoa-

malla yhteisiä, mahdollisesti uusia palveluita tai tuotteita markkinoinnille.  
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5 KASVUN PORTAAT HANKKEEN TAVOITTEET 

Yrityksille on tärkeää löytää keinoja tuottavuuden parantamiseen, myyntiin, kasvuun, 

verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen. Teknologiaa teollisuuteen -selvityshank-

keemme kartoitti yritysten lähtötilanteet, tarpeet ja tahtotilat. Yrityksissä odotetaan kas-

vua ja tahdotaan kasvaa. Pienten yritysten resurssien vähyyden vuoksi heidän on han-

kala löytää oikeita askeleita kasvun suuntaan. Monesti yritykset kertovat kasvun tapah-

tuneen sattumalta. Hankkeessa pyritään ajatukseen, että yrityksen johtaminen on stra-

tegisesta johtamista. 

Kuinka yritykset voivat kasvaa ja menestyä nykypäivän kovassa kilpailuympäristössä? 

Kuinka ne voivat käyttää resurssejaan viisaasti ja kannattavasti? Kuinka ne voivat hyö-

dyntää ympäristönsä mahdollisuudet ja muuttaa ne kilpailueduksi? Eräs vastaus näihin 

kysymyksiin on tehokas strateginen johtaminen, strategisten askeleiden ottaminen sat-

tumanvaraisten arvelujen sijaan. (Teollisuustalous, Uusi-Rauva, ym). 

5.1 Hankkeen kärkitavoitteet 

Tämän hankkeen kärkitavoitteena on löytää halukkaat potentiaaliset kasvuyritykset ja 

tukea kaikkia kiinnostuneita yrityksiä eri toimenpiteillä kasvun portailla, ajatuksella, ettei 

kasvu ole sattumaa vaan suunniteltua. 

1. Hanke löytää ja tukee kasvuhaluisia yrityksiä. 

2. Hankkeessa kerrotaan yritysryhmähankkeiden tmv. yhteisprojektien mah-

dollisuuksista yritysten välillä ja neuvotaan jatkotoimenpiteistä esim. rahoi-

tuksen hakemiseen. 

3. Alueelle syntyy yritysryhmiä ja käynnistetään yritysryhmähankkeita. 

4. Hankkeessa yrityskohtaamisia viedään verkostotasolle. 

5. Hankkeessa pyritään vinkki -palvelun kehittämiseen esim. Seutu Ypp (seu-

dullisten yrityspalveluiden kokoontuminen 1 krt/kk) verkoston kautta kasvu-

yritysten löytämiseksi.  
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Hanke toimii tiedon välittäjänä eri tuki- ja rahoitusvaihtoehdoissa. Lisäksi tavoitteena on 

hyödyntää yhteistyökumppaneiden kasvuyrityskokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Hanke-

henkilöstö osallistuu kansallisiin ja maakunnallisiin yritysten kasvuun tähtääviin tilaisuuk-

siin ja ohjelmiin (kuten KasvuOpen tmv), jotta viimeisin tieto siirtyy seudulle. 

 

5.2 Hankkeen numeeriset tavoitteet ja toimenpiteet 

Kasvun portaat-hanke on pääasiassa tiedonvälittämishanke. Ukipolis Oy järjestää seu-

dun yrityksille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille tahoille avoimia tiedonjakotilaisuuksia, 

työpajoja ja verkostoitumistapahtumia. Lisäksi hankkeessa tehdään yritysneuvontaa ja 

pidetään yhteyksiä muihin seudullisiin kehittämisorganisaatioihin. Taulukko 1 osoittaa 

määrälliset tavoitteet hankkeelle. 

 

Taulukko 1 Määrälliset tavoitteet Kasvun portaat -hankkeelle 

Toimenpiteitä Määrä / kpl

Info- ja tiedotustilaisuudet / Portaat 1-

6
9

Vinkki-palvelu / Seuty Ypp 10

Yritysryhmähankkeet 1

Yritysryhmähankkeiden 

yrityskohtainen neuvonta
3 - 5 kpl 

Yritysneuvonta sähköiset välineet ( 

Hyrrä, Yritys-Suomi palvelu)

5

Lehdistötiedotteet 5

Yhteistyökumpanipalaverit eri seutujen 

kanssa (Yrityssalo, Elme Studio, 

Posintra Oy)

2

Yhteistyökumppanikohtaiset 

yhteydenpidot
3

Kasvuun tähtäävien ohjelmiin mm. 

Kasvu Open tmv. osallistuminen

5

Konetorikysely Webropolilla
1
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6 KASVUN PORTAAT -HANKKEEN TOIMENPITEET 

Toimenpiteiksi hankkeelle on rakennettu Kasvun portaat -malli, kts. Kuva 1. Kasvun por-

taiden avulla yritykset pystyvät hallitummin ja suunnitelmallisesti laatimaan kasvun stra-

tegian itselleen. Toimenpiteissä hyödynnetään toisilla seuduilla käynnissä olevia hank-

keita ja kehittämisprojekteja ja vastavuoroisesti tässä hankkeessa hyväksi todetut osiot 

ovat heidän käytössään.  

Kasvun portaat-hankkeen tarpeet kumpuavat Teknologiaa teollisuuteen – kartoitushank-

keesta. Kyselyn perusteella seutumme pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä on odotet-

tavissa sekä liikevaihdon että henkilökunnan kasvua tulevan 12 kk:n aikana.  

 

 

Kuva 1 Kasvun portaat -hankkeen portaittain edettävät aiheet yritysten kasvustrategiana. 
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6.1 Toimenpiteet portaittain 

Tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset ovat kaikille aiheista kiinnostuneille avoimia. Kaik-

kien tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä kartoitetaan yrityksien tarpeita ja yrityksille 

kerrotaan eri rahoitusvaihtoehdoista kehittämiseen, kasvuun ja investointeihin. 

 

1. Porras / Kehittyä ja kasvaa 

Tällä portaalla tuodaan esiin erilaisia yritysten kasvutarinoita. Miksi joku on kasvanut ja 

mikä on ollut sysäyksenä kehittymisen polulle? Tarkoitus on järjestää kaksi (2) kaikille 

avointa tilaisuutta seuraavista teemoista.  

- Mitä yritykselle tarkoittaa, kun kasvua lähdetään suunnittelemaan ja viemään eteen-

päin? 

- Yrityksen kasvaessa, mitä yrittäjänä töiden delegoiminen, esimiehenä toimiminen ja 

ajanhallinta merkitsevät? 

- Tilaisuuksissa esitellään jonkin yrityksen kasvutarina avattuna ja analysoituna. 

2. Porras / Verkostot, monen mahdollistajana 

Tällä portaalla järjestetään kolme (3) tilaisuutta, jossa etsitään verkostoista uusia kump-

panuuksia ja vertaistukea. Yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksia kartoitetaan ja niiden 

tuomia eri tuki-instrumentteja esitellään yrittäjille. 

- Löydä verkostosi on Round-table tyyppinen kokoontuminen. Tällä portaalla olisi tarkoi-

tus testata/kokeilla uudentyyppistä yritysten verkostoitumista (matching) ja yhteistyöta-

paa toimia. Tilaisuudessa testataan toimintamuotoa, esimerkiksi pienten yritysten mah-

dollisuuksia tarjota yhdessä suurempia kokonaisuuksia.  

- Yritysvierailuja tehdään hankkeen aikana 2 kpl. Vierailujen yhteydessä tutustutaan eri-

laisiin yrityksiin ja verkostoidutaan. Tilaisuuksissa kerätään tietoa yritysten kiinnostuk-

sesta perustaa ns. yritysten klubi. Kokoontumisen aikana myös muut yritykset voivat ker-

toa lyhyesti yrityksestään. Yritysten klubin ajatuksena olisi jatkaa omatoimisesti yritysten 

välistä toimintaa ja vierailuja keskenään. 
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3. Porras / Panos-tuotos ja talous 

Tällä portaalla keskitytään talouden realiteetteihin. Mitä kehittäminen ja kasvu vaativat ja 

mitä asetetuilla panostuksilla saavutetaan? Järjestämme kaksi (2) kaikille avointa tilai-

suutta, jotka koskevat seuraavia aihealueita: 

- Talousluvut, mitä ne kertovat yrityksestä? Millä rahoitan kasvun?  

- Tuote, markkinointi ja myynti. Miksi myynti ei toimi? Miten arvioin tuotteeni?   

 

4. Porras / Kasvun henkilöresurssit 

Tällä portaalla tutustutaan erityyppisiin työvoiman hankkimisen mahdollisuuksiin ja ra-

hoitusinstrumentteihin. Myös lähialueiden koulutusmahdollisuuksiin tutustutaan. Hanke 

järjestää yhteistyössä TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa yhden (1) tilaisuuden. Tilai-

suudessa yritykset voivat kertoa tarpeensa työvoimasta kuin myös koulutustarpeista. 

- Tilaisuus, jossa esillä:  

 - TE-toimiston palvelut 

 - Rekrytointiprosessit: -Mitä rekrytointi vaatii yrityksiltä? Mitä uusia keinoja on rek-

rytoinnissa? Millainen on hyvä työpaikkailmoitus? Mitä kuluja rekrytoinnista syn-

tyy? 

 -  Yritys- ja koulutuspalvelut Novidassa ja Winnovassa 

 

5. Porras / Liiketoimintaympäristön muutosten huomioiminen 

Tämän portaan avulla tutustutaan erityyppisiin mahdollisuuksiin ja tapoihin kasvattaa 

omaa liiketoimintaa tai ryhtyä yrittäjäksi. Hankkeessa järjestetään yksi (1) tilaisuus Yri-

tyskummien, Yrittäjien ja Hallituspartnereiden kanssa. Aiheena tilaisuudessa ovat  

- Yrityskauppojen avulla uutta osaamista omaan tarjontaan, sukupolvenvaihdok-

set ja uusi yrittäjä, sekä yrityksistä kumpuavat uudet yritykset. 
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Lisäksi hankkeessa tehdään KONETORI -kysely yrityksiin vähällä käyttöasteella olevista 

koneista. Onko tuotantolaitteesi vajaakäytöllä? Voisiko sen hyödyntää paremmin ulkois-

tettuna? Tällä tavoitellaan uutta yrittäjyyttä, koneille uusia asiakkuuksia ja koneiden te-

hokkaampaa käyttöastetta. 

Muut hankkeessa tehtävät toimenpiteet 

Hankkeeseen sisältyy lyhyitä yrityskohtaisia sähköisten palveluiden ja järjestelmien käyt-

töopastuksia. Hanke auttaa ja neuvoo yrityksiä lyhytkestoisesti (max. 8h/vuosi/yritys) ke-

hittämiskartoitusten, hankebudjetoinnin ja yritysryhmähankkeiden kokoamisessa ja pal-

velutarpeiden kartoituksissa. 

 

6.2 Riskit toteutuksessa 

Hankkeen haasteena on löytää yrityksille sopiva yhteinen aika osallistumiseen. Hank-

keessa tuotettavien infojen, työpajojen ja koulutussessioiden on tuotettava lisäarvoa ja 

oltava aihealueiltaan yrityksiä kiinnostavia, jotta aika yrityksen kehittymiseen löytyy. On 

huolehdittava myös etteivät tilaisuudet ole liian pitkiä. Yritysten johtoasemissa toimivat 

kertoivat haastattelussa osapäiväisen koulutuksen tai työpajan olevan toimivin ratkaisu 

(n. 3 h/tilaisuus).  
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7 HANKKEEN YHTEYDET VARSINAIS-SUOMEN 

ALUEOHJELMIIN 

Hanke on suunniteltu Teknologiaa teollisuuteen -kartoituskyselyn tuloksien pohjalta ja 

yritysten tarpeista. Kyselyssä kartoitettiin yritysten kehittämisen tahtotilaa ja kehittämis-

potentiaalia. Yli 90 % yrityksistä odottaa kasvua niin liikevaihtoon kuin henkilöstö-mää-

riin. Nämä arviot ja odotukset ovat niitä, joita haluamme tapahtuvan seutumme yrityk-

sissä. Uskomme, että panostus yritysten kehittämiseen ja tiedon saannin helpottaminen 

mahdollistavat kasvun.  

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, alueellisiin ohjelmiin ja 

strategioihin. 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa painotetaan seuraavia asioita kuten 

esimerkiksi: Maaseudun yritystoiminnan monipuolistumista ja työllisyyden, palveluiden 

sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien parantumista. Myös osaamisen, tiedonvälityksen, 

innovaatioiden ja yhteistyön lisääntymistä maaseudulla tavoitellaan. Alueemme maaseu-

dulla teollisuuden ja teollisuuteen palveluja tuottavien yritysten määrä on merkittävä. Nii-

den kehittäminen ja kehittymisen tukeminen tulevaisuudessa luo lisää työpaikkoja ja hy-

vinvointia alueellemme. Myös maakunnalliset strategiat tukevat tätä.  

Varsinais-Suomen maakunnan läpileikkaavana teemana on alueen toimijoiden kumppa-

nuus ja yhdessä tekeminen. Kärkiteemat edustavat kumppanuus-yhteistyöajattelua laa-

jasti. Neljä kärkiteemaa ovat: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssi-

viisaus. 

Manner-Suomen kehittämisohjelman strategiaa tukien hankkeemme monipuolistaa 

maaseudun elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittäen yritysten kilpailukykyä, uutta 

yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Hanke tukee Varsinais-Suomen kumppanuus-

strategian toimenpide Y5 osiota " Yrittäjyyden edistäminen ja kasvuyrittäjyys". (Varsi-

nais-Suomen liiton www-sivut, www.varsinais-suomi.fi ). 

Hankkeen rahoitusta on haettu Leader-rahoituksesta. Seudullamme toimii Leader Ra-

vakka ry, jonka rahoitusikkunasta tätä hanketta haetaan. Ravakka ry:n Loisto-ohjelman 

painopisteet ja teemat korostavat osaamista, kumppanuuksia, yhteistyötä, verkostoja ja 

http://www.varsinais-suomi.fi/
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tiedon jalkauttamista. Nämä aiheet ovat myös keskiössä tässä hankkeessa. (Ravakka 

ry:n www-sivut, www.ravakka.fi ).  

 

7.1 Toiminta-alue, hyödyn saajat ja aikataulu 

Hankkeen pääasiallisin kohderyhmä on teollisuuden ja teollisuuteen palveluja tuottavat 

yritykset. Tilaisuudet ja tapahtumat ovat avoimia kaikille aiheista kiinnostuneille. 

Muita hyödynsaajia ovat oppilaitokset ja sidosryhmät. 

Hankeideasta on tiedotettu eri Leader-toimijoille ja Teknologiaa teollisuuden -kartoitus-

kyselyn toteuttajille. 

Aikataulu hankkeella on 1.7.2016 - 31.12.2017. Hankkeelle tullaan hakemaan jatkoaikaa 

30.6.2018 asti, koska hanke käynnistyi toiminnoiksi vasta vuoden 2017 alusta. 

 

7.2 Hankkeen arviointi ja tiedottaminen 

Hanketta arvioidaan tilaisuuksiin osallistuneiden yritysten mielipidekyselyllä tilaisuuksien 

yhteydessä. Lisäksi hanke pyrkii saamaan tietoon ja mittaamaan hankkeen kautta syn-

tyneitä kehittämishankkeita. 

Hankkeesta tiedotetaan suoraan teollisuuden yrityksiin sähköpostin välityksellä. Hanke-

tiedot löytyvät Ukipolis Oy:n www-sivuilta. Hankkeesta tiedotetaan julkisesti seudun leh-

distön välityksellä. 

 

7.3 Hakija, toteuttajat ja resurssit 

Hankkeen hakija Ukipolis Oy on Vakka-Suomen kuntien omistama kehittämisyhtiö, joka 

tarjoaa palvelua yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, kasvuun, rahoitukseen ja 

yritystukiin liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu ensisijaisesti hankerahoitukseen ja on 

http://www.ravakka.fi/
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voittoa tavoittelematonta. Talous on vakaalla pohjalla. Hakija toimii myös hankkeen to-

teuttajana. 
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8 YRITYSTEN KEHITTÄMINEN JA KASVU TÄRKEÄÄ 

TULEVAISUUDESSA 

Yritykset ja julkiset yhteisöt on saatava laajasti mukaan erilaisiin kysyntä- ja käyttäjäläh-

töisiin osaamisverkostoihin ja innovaatioyhteisöihin. Näin mahdollistetaan pitkän aikavä-

lin kehittyminen ja kasvuedellytykset yrityksissä. Kaikki Teknologiaa teollisuuteen kartoi-

tuksessa esille nousseet tulokset tukevat tätä päätelmää. Yritystoiminnassa tulee yhä 

enemmän pyrkiä kohden kysyntälähtöisyyttä; tuotteita ja palveluja tulee kehittää tunnis-

tettuihin asiakkaiden tarpeisiin ja tehdä tuote- ja palvelumuotoilua. On tärkeää muistaa 

tehdä rohkeita kokeiluja ja kannustaa yrityksiä innovointiin. Jotta yrityksillä olisi kasvun 

mahdollisuuksia on seudullisten elinkeinopalveluiden pyrittävä tukemaan yrityksiä erilai-

silla palveluilla. Tämä asia tulee yhdeksi tärkeimmistä elementeistä tulevaisuuden kun-

nissa ja kaupungeissa. Toimiva elinkeinopolitiikka takaa toimivan toimintaympäristön, 

päätöksen teon ja mahdollisuuden yrittäjyydelle ja yrittämiselle. Tämän vuoksi on tär-

keää muistaa kehittää myös yritysten kehittämisorganisaatioita ja antaa resursseja nii-

den toimintaan. Kasvun portaat –hanke pyrkii osaltaan kannustamaan yrityksiä kehittä-

misen ja kasvun saralla sekä kehittämään seudullisia palveluja. 
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