Teknologiateollisuus on toimialana merkittävä työllistäjä ja vientitulojen generoija maakunnassa. Viime
vuosina toimiala on kokenut suuria muutoksia ja haasteita. Alalla pitkään vaikuttanut taantuma ja
kansainvälisen kilpailun kiristyminen ovat muun muassa tuoneet omat haasteensa alueen pk-yrityksille.
Oppilaitokset ja kehitysyhtiöt toteuttivat Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten alueen
teknologia-alan yrityksille kehittämishankkeet, joilla näihin haasteisiin vastattiin.
TechnoGrowth 2020 –teknologia ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn
vahvistamisen kehittämishanke toteutettiin ajalla 1.2.2015 – 31.8.2017. Hankkeen toteuttajina olivat
Navitas Kehitys Oy, Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja Kehitysyhtiö Savogrow Oy. Rahoittajina hankkeessa olivat
Pohjois-Savon liitto (Euroopan aluekehitysrahasto), alueen kunnat ja yritykset, budjetin ollessa 1 408 7115
euroa.
Hankkeen tavoitteena oli tarjota yrityksille laaja-alaisesti tietoa ja työkaluja erilaisten toimenpiteiden
kautta, joita toteutettiinkin varsin runsaasti, noin 80 kappaletta. Hankkeen toimenpiteet tähtäsivät
yritysten strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen, toiminnan uudistamiseen, verkostoitumiseen, kasvun ja
energiatehokkuuden edistämiseen sekä kansainvälisen kasvun tukemiseen. Toimenpiteet vaihtelivat
infotilaisuuksista, koulutuksiin, messumatkoihin, yhteisosastoihin messuilla ja energiaselvityksiin. Hankkeen
toiminnassa oli mukana 214 yritystä hankealueelta. Lisäksi hanke oli avustamassa yli 80 yrityskohtaisen
kehittämis- ja/tai investointihankkeen aktivoinnissa ja eteenpäinviemisessä.
TechnoKnowhow – kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen –hanke toteutettiin
myös ajalla 1.2.2015-31.8.2017. Hanke toimi ns. sisarhankkeena TechnoGrowth –hankkeelle, keskittyen
erityisesti insinööritason osaamisen kehittämiseen. Toteuttajana hankkeessa oli Navitas Kehitys Oy.
Hankkeen budjetti oli 360 647 euroa ja rahoittajana olivat Ely-keskus (Euroopan sosiaalirahasto) sekä
alueen kunnat ja yritykset.
TechnoKnohow- koulutushanke järjesti 22 erimittaista koulutustapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 238
henkilöä 86 yrityksestä. Koulutukset olivat kestoltaan 4 tunnista aina 10 kk:n mittaisiin ja koulutusteemoina
olivat mm. IWE – kansainvälisen hitsauskoordinoijan pätevyys, PED painelaitelain uudistukset,
laatustandardien uudistukset, energiatehokkuus ja HIMax-turva-automaatiojärjestelmä.
TeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen
kehittämishankkeen toiminta-aika on 1.3.2015 – 31.12.2017. Toteuttajat hankkeessa ovat Savon
Koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, budjetin
ollessa 1 312 366 euroa. Hankkeen rahoittaja on Etelä-Savon Ely-keskus (Euroopan sosiaalirahasto).
TeknoStePS2018 – kehittämishankkeen tavoitteena on yritysten henkilöstön osaamisen lisääminen
koulutuksien kautta. Hanke on järjestänyt yli 90 koulutuskokonaisuutta, joihin on osallistunut 700 henkilöä,
115:sta yrityksestä.
Yrityksiltä saatujen palautteiden perusteella, kaikki hankkeet koettiin erittäin tarpeellisiksi ja
toimenpiteiltään onnistuneiksi ja yritysten tarpeita vastaaviksi. Kehittämisyhtiöiden ja oppilaitosten alan
yritysten kehittämishankkeiden toiminnan tuloksena alueen yritysten henkilöstö on osaavampaa, yritykset
ovat strategisesti kehittäneet ja kasvattaneet liiketoimintaansa, niin kotimaan kuin kansainvälisilläkin
markkinoilla ja he hyödyntävät erilaisia verkostoja tehokkaammin. He ovat kyvykkäämpiä uudistamaan
liiketoimintaansa ja tunnistavat energia-tehokkuuden hyödyt liiketoiminnalle. Näillä on merkittävä vaikutus
myös alueen yleiseen hyvinvointiin ja kehitykseen.

