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Mikä kasvuohjelma?
Kasvuohjelmat ovat jäsenyritystemme yhteisiä, 
kasvua vauhdittavia ohjelmia ja vertaisyhteisöjä.
Teknologiateollisuus tuo mukaan parhaat kasvua
tukevat kumppanit ja asiantuntijat sekä tietoa
kasvun tueksi.

Globaali kilpailu

Digitalisaatio

Kestävä kasvu

Ihmiset

Laura Juvonen 
laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi
Puh. 040 589 6263

Lisätietoja:

Työkaari kan-
taa – tuottavaa 
hyvinvointia
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Tekoäly- 
kiihdyttämö
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Kasvua kierto- 
talouden  
bisnesmalleilla
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Piia Simpanen 
piia.simpanen@teknologiateollisuus.fi
Puh. 040 019 9399

Myyntivalmen-
nus: Miksi  
puhelin ei soi?
 

s. 5

Pohjoismainen  
kiertotalous:  
CIRCit
 

s. 9

Tuottavuutta  
yhdessä
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Women in  
Tech  
-verkosto 
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Reaaliaika-
talouden
ekosysteemit 
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Kasvu syntyy tekemällä.

MyTech- 
ohjelma
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Kasvuverkostot: 
Kasvusavotta-ryhmät

• Alueellisen vertaisryhmän: 
kollegojesi kokemuksen ja 
sparrauksen

• Vertaispaineen, joka auttaa 
sitoutumaan kunnianhimoi-
seen kasvutavoitteeseen

• Tukea tavoitteiden asetta-
miseen ja kasvun esteiden 
taklaamiseen

• Case-esimerkkejä

Yrityksesi 1-2 nimettyä hen-
kilöä osallistuu toimintaan, 
jossa sitoudut 
• kasvutavoitteeseen,  

joka uudistaa yrityksesi 
toimintaa

• osallistumaan pienryhmä-
tapaamisiin (n. 3-5 kertaa 
vuodessa) ja

• sparraamaan ja haasta-
maan kollegojasi.

Kasvusavotta-ryhmät tarjoavat pk-yrityksille tukea ja 
intoa kasvuun vertaisryhmissä Itä-Suomessa, Länsi-
Suomessa ja Keski-Suomessa. Toiminta laajenee 
uusille alueille vuonna 2019.

Tätä saat:

Yhteyshenkilö: piia.simpanen@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: teknologiateollisuus.fi/kasvuverkostot

Tätä edellytetään:
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Globaali kilpailu

Miksi puhelin ei soi 
-myyntivalmennus

• Neljä valmennuspäivää 
myyntitiimillenne myynnin 
strategiasta, myynnin 
johtamisesta ja käytännön 
myyntityöstä.

• Myyntitiiminne saa yhteisen 
näkemyksen tavoitteistanne 
ja siitä, miten niihin pääs-
tään.

• Myyntitiiminne saa tietoa, 
käytännön työkaluja ja 
vertaistukea, joiden avulla 
teette enemmän kauppaa.

• Vertaissparraus on tärkeä 
osa ohjelmaa. Sen edel-
lytyksenä on halu oppia ja 
jakaa omia kokemuksia.

• Osallistumismaksu 6000 €/ 
yritys

Teknologiateollisuuden kunnianhimoisten  
pk-jäsenyritysten myynnin johdolle ja myyjille 
tarkoitettu uudenlainen myyntivalmennus.  
Uusi kierros alkaa 6.3.2019, ilmoita yrityksesi mukaan!

Tätä saat:

Yhteyshenkilö: kristiina.kaski@teknologiateollisuus.fi
Lisätietoja: teknologiateollisuus.fi/myyntivalmennus

Tätä edellytetään:

”Päivän anti oli 
todella 
sisällyksekäs ja 
voin soveltaa sitä 
nykyiseen 
työhöni”



6 | Kasvuohjelmat

Tekoälykiihdyttämö

Tekoälykiihdyttämö tarjoaa tekoälyä soveltaville 
yrityksille alustan nopealle ja jatkuvalle oppimiselle 
teemakohtaisissa, tekoälyn sovellustapausten 
ympärille rakennetuissa ryhmissä. 

Yhteyshenkilö: alexander.tornroth@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: faia.fi

• Apua tekoälyn sovelta-
miseen: strukturoidun 
prosessin jatkuvaan 
oppimiseen

• Omiin tarpeisiisi 
muodostetun vertaistuen 
ja sparrausryhmän

• Merkittävää kilpailuetua 
ja nopeaa ymmärrystä  
siitä, miten päästä eteen-
päin tekoälyn soveltami-
sessa

• Ymmärrystä tekoälyn po-
tentiaalisista sovelluskoh-
teista organisaatiossasi

• Ensimmäisiä tekoälyrat-
kaisuja (pilotit, POC:it) on 
jo kehitetty

• Tekoäly on tunnistettu 
osaksi organisaation 
ydinstrategiaa

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Digitalisaatio

eKuitti tuo tehoa, säästöä ja uutta liiketoimintaa 
sähköisellä kuitilla. eYritys vähentää hallinnollista 
taakkaa digitalisoimalla yritysvelvoitteiden hoidon 
prosesseja.

Reaaliaikatalouden 
ekosysteemit, RTECO

Yhteyshenkilö: marja.hamilo@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: rteco.fi

• Aktiivisen ekosysteemin, 
jonka puitteissa tehdä 
kaikkia osapuolia hyödyt-
tävää työtä.

• Olet eturintamassa otta-
massa käyttöön yrityksesi 
toimintaa tehostavia ja 
kustannuksia säästäviä 
toimintatapoja.

• Voit kehittää olemassa 
olevaa tai luoda aivan 
uutta liiketoimintaa.

• Kiinnostusta liiketoi-
minnan kehittämiseen 
sähköisten kuittien ja 
niiden rakenteisen tiedon 
pohjalta.

• Kiinnostusta kehittää 
yritysten ja viranomaisten 
välisiä digitaalisia proses-
seja.

• Kiinnostusta osallistua 
kokeiluihin ja kykyä tehdä 
yhteistyötä monipuolises-
sa ekosysteemissä

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Kasvua 
kiertotaloudesta
Sitran ja Teknologiateollisuuden yhteinen 
liiketoimintamallien kehitysohjelma valmistavan 
teollisuuden pk-yrityksille.

Yhteyshenkilö: piia.simpanen@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: teknologiateollisuus.fi/kasvuakiertotaloudesta

• Suomalaisille pk-yrityksille 
räätälöidyn kiertotalouden 
bisnesmallien käsikirjan ja 
työkalupaketin

• Case-esimerkkejä sekä 
tietoa, mistä voit saada  
tukea kehittämistyösi 
eteenpäin viemiseen

• Kutsuja tilaisuuksiin, jois-
sa mukana kiertotalouden 
konkareita ja rahoittajia

• Kiinnostusta ja uskallus-
ta oman liiketoiminnan 
uudistamiseen, radikaa-
listikin

• Aikaa: käsikirja ja sen 
työkalupaketti vaativat 
syvällistä perehtymistä

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Kestävä kasvu

Pohjoismainen yritysten ja tutkimusmaailman 
yhteistyöhanke vuosille 2017–2020, joka opastaa 
teollisuusyrityksiä parantamaan toimintansa 
kestävyyttä kiertotaloudella.

CIRCit-
kiertotaloushanke

Yhteyshenkilö: carina.wiik@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: www.circitnord.com

• Työkaluja ja menetelmiä 
kiertotalouden hyödyntä-
miseen: liiketoimintamal-
lit, kiertotalouden tuotteet, 
älykkäät tuoteratkaisut, 
suljetut materiaalikierrot 
ja toiminnan kestävyyden 
arviointi

• Tutkimus- ja yritysverkos-
ton, josta saat sekä tietoa 
että vertaistukea

• Sitoutumista hankkee-
seen ja riittävät henkilös-
töresurssit sen toteutta-
miseen yrityksen sisällä

• Työpajoihin osallistumista 
ja palautteenantamista

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Tuottavuutta 
yhdessä 
Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n yhteinen 
hanke, jolla tuetaan yrityksissä tapahtuvaa tuottavuuden 
kehittämistä. Tarkoituksena on vahvistaa yhdessä 
tekemisen kulttuuria ja tuoda Lean-filosofian mukainen 
toiminta entistä vahvemmin yritysten arkeen.

Yhteyshenkilö: tapio.toivonen@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: www.tuottavuuttayhdessa.fi

• Liittojen ja yhteistyö-
kumppanien tuki

• Valmennukset yritysten 
omiin tarpeisiin

• Kehitysprojektit − teoriasta 
käytäntöön

• Systemaattinen seuranta
• Kattavat verkostot
• Ohjelman yhteiset teema-

päivät
• Liittojen osittain kustanta-

ma konsultointi, koulutus 
ja projektiapu

• Toiminnan kehittäminen 
edellyttää koko organisaa-
tion sitoutumista

• Ohjelmaan osallistu-
vilta yrityksiltä ajallisia 
ja rahallisia satsauksia 
kehittämishankkeisiin

• Liittojen asiantuntijoiden 
valmennukset ovat mak-
suttomia, samoin kolme 
Lean-konsulttipäivää

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Kestävä kasvu, ihmiset

Teknologiateollisuuden yritysten hanke työhyvinvoinnin 
ja tuottavuuden kehittämiseksi. Toteutusaika 2019-
2020. Ilmoittautuminen käynnissä! Yhteistyössä: 
Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Pro ja YTN.

Työkaari kantaa – 
tuottavaa työhyvinvointia

Yhteyshenkilö: paula.varpomaa@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: www.tyokaari.fi

• Työhyvinvoinnin ja tuot-
tavuuden analyysit sekä 
työpajan kehittämistoimin-
nan käynnistämiseksi

• Valmennuksia mm. työn 
murroksesta, ketterästä 
kehittämisestä, yhdessä 
kehittämisestä

• Aktiivisen yritysverkos-
ton, joka tukee ja sparraa 
kehittämistyössä

• Digitaalisen yhteisön ja 
tietopankin

• Halua kehittää työhyvin-
vointia ja tuottavuutta yh-
dessä henkilöstön kanssa

• Rohkeutta uudistaa toi-
mintatapoja ja kokeilla

• Uskallusta jakaa / ottaa 
vastaan tietoa kehittämis-
suunnitelmien edistymi-
sestä, haasteista ja opeista 
vertaisverkostossa

• Kiinnostusta muiden 
sparraamiseen

• Sitoutumista ja aikaa

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Teknologia-alan vetovoima- ja opetusohjelma 
peruskouluille ja lukioille yhteistyössä korkeakoulujen 
ja teknologiayritysten kanssa.

MyTech-ohjelma

Yhteyshenkilö: leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: www.mytech.fi/mytech-ohjelma

Ihmiset, vetovoima

• Kätevän konseptin koulu-
yritysyhteistyön toteutta-
miseen

• Yritykset tarvitsevat par-
haita osaajia. MyTech-oh-
jelmalla teemme nuorille 
tutuksi teknologia-alaa 
ja kannustamme heitä 
hakeutumaan alalle.

• Kouluille ja oppilaitoksille 
suunnatut vetovoimatoi-
menpiteet luovat yrityksille 
hyvää työnantajakuvaa.

• Innostusta esitellä omaa 
toimintaa nuorille

• Aikaa vastaanottaa 
oppilas/opiskelijaryhmä 
esimerkiksi kerran kuu-
kaudessa

• Yhteyshenkilö toimimaan 
yhteistyössä opettajien 
kanssa

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Women in Tech

Kaikille avoin organisaatioverkosto, jonka tavoitteena 
on innostaa lisää naisia teknologia-alalle ja tuoda esille 
teknologia-alan tärkeimpiä trendejä.

Yhteyshenkilö: piia.simpanen@teknologiateollisuus.fi 
Lisätietoja: womenintech.fi

Vetovoima

• Pääsyn verkostoon, jossa 
on muita teemasta kiin-
nostuneita organisaatioita

• Mahdollisuuden järjestää 
huippusuosittuja Women in 
Tech -tilaisuuksia

• Positiivista näkyvyyttä: 
osoitatte, että diversiteetti 
on teille tärkeää

• Aitoa halua lisätä 
teknologia-alan osaajien 
monipuolisuutta

• Aktiivisuutta ja resursseja 
omien Women in Tech 
-tilaisuuksien järjestämi-
sessä

• Pieni liittymis- ja vuosi-
maksu

Tätä saat: Tätä edellytetään:
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Lorem ipsum
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