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Hankkeen kuvaus
Eteläsavolaisissa pienyrityksissä vain murto-osa yrityksistä toteuttaa systemaattista
tuotekehitystä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 50 hengen yritykset (yhteensä 30-50 yritystä),
joissa tuotekehitysosaamisen tarve on suurin. Hankkeessa keskitytään konkreettisia tuotteita
valmistaviin ja suunnitteleviin yrityksiin.  

Hankkeen tavoitteena on tuottaa innovatiivisten kokeilujen avulla tietoa siitä, miten
eteläsavolaisten yritysten tuotekehitystä ja maakunnallista tuotekehityksen ekosysteemiä tulisi
toteuttaa. AIKO-hankkeen aikana luodaan toteuttamismalli suuremmalle tuotekehityksen
kehittämisohjelmalle, johon haetaan erikseen ESR- tai EAKR-rahoitus.

Hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen yrityskehittäjätoimijoiden yhteistyönä. Tarkoituksena
AIKO-hankkeella on luoda edellytykset laajemmalle yhteistyölle, jossa mukana olisivat myös
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonlinnan sekä
Pieksämäen elinkeinopalvelut. 

Hankkeen innovatiivisuus Etelä-Savossa
Laajalla rintamalla toteutettava tuotekehitystoiminnan alueellinen kehittämisponnistus

Hanke on Etelä-Savossa ensimmäinen usean asiantuntijaorganisaation yhdessä valmisteltu
ja toteutettava tuotekehitystoiminnan kehityshanke. Hankkeen tavoitteena on luoda perusta
pitkäjänteiselle, organisaatiorajat ylittävälle yhteistyölle alueen yritysten
tuotekehitystoiminnan pysyväksi tueksi. Hankkeesta saadaan aineistoa pienten yritysten
tuotekehitysprosessien ongelmakohtien ratkaisuiksi.

1) Alueen yrityksille uudenlaista tuotekehitystoiminnan kehittämistä
Hankkeessa luodaan ja kokeillaan Etelä-Savon pienyrityksille uusia kehittämismalleja, jotka
perustuvat yhteiskehittämiseen. Yhteiskehittäminen lähtee yritysten yhdessä tunnistamista
asiakaslähtöisistä liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista, joita yksittäiset yritykset eivät
pysty itsenäisesti hyödyntämään.

Hankkeen toimenpiteet
Etsitään kunkin hanketoimijan tiedostoista, toteutetuista hankkeista ja asiakaskunnasta
potentiaalisia yritysosallistujia noin 100 yritystä.

a) Kootut hanketoimijakohtaiset yrityslistat koordinoidaan päällekkäisyyksien poistamiseksi.

b) Toteutetaan soittokierros, jossa yrityksistä haravoidaan ne, joilla on ajankohtainen
tuotekehitykseen liittyvä haaste. Soittokierroksen perusteella saadaan noin 30-50 yrityksen
joukko.

c) Saadun yritysjoukon 30-50 yrityksen kanssa ideoidaan ja toteutetaan erilaisia innovatiivisia
toimia, joilla saadaan kartoitettua yritysten tuotekehitystoiminnan nykytila, tuotekehityksen
esteet ja tavoitteet ja mallinnetaan toimenpiteitä, joilla näihin esteisiin ja tarpeisiin voidaan
vastata. Koottuja parhaita malleja hyödynnetään myöhemmin haettavan suuremman
maakunnallisen hankkeen toteutuksessa.
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Innovatiiviset toimet toteutetaan pääsääntöisesti yritysten ja asiakkaiden muodostamissa
pienryhmissä, joissa lisäksi toteutuu vertaisoppiminen. Toimenpiteiden tuloksena pyritään
synnyttämään myös yritysryhmähankkeita ja tukemaan yrityksiä ideoiden
eteenpäinviemisessä. Kokeiluja täydennetään lisäksi syvähaastattelemalla osaa n. 20-30
yritystä.

d) Hankkeen vaikutuksena toteuttajaorganisaatioiden ymmärrys asiakasyritysten
tuotekehitykseen liittyvistä haasteista ja parhaista malleista vastata haasteisiin kasvaa ja luo
pohjan suunnitella ja toteuttaa varsinainen suurempi maakunnallinen tuotekehitysohjelma.
Samalla ymmärrys tuotekehityksen maakunnallisen ekosysteemin nykytilasta ja sen
kehittämistarpeista kasvaa. Hankkeessa luodaan pohja ja pilotoidaan yrityksiltä saatavan
kehittämistiedon alueellista hallintaa ja koostetaan koko kerätty tieto kaikille
YritysSuomi-verkoston jäsenille yhteisen alustan pohjaksi.

Hankkeen vaikutuksena mukana olevien yritysten ymmärrys oman yrityksen tuotekehityksen
pullonkauloista ja sitoutuminen tulevaan suurempaan hankkeeseen kasvaa ja samalla
luodaan pohja suuremman hankkeen osallistujista näistä yrityksistä. Hankkeen aikana ei
kuitenkaan tehdä suoria yrityksiin kohdistuvia tuotekehitystoimia.

Hankkeen kustannusarvio ja haettu avustus
Hakija on esittänyt seuraavan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman rahoituspäätöksen
 pohjaksi:

Hankkeen kustannukset   74 250 €
./. Hankkeen tulot            0 €
Rahoitettavat nettomenot   74 250 €

Rahoitussunnitelma
Kokonaisrahoitus:   74 250 €
AIKO-rahoitus:                                                 51 975 €
Kuntarahoitus:                          17 730 €
Muu julkinen rahoitus:           0 €
Yksityinen rahoitus:                           4 545 €

Kuntarahoitus koostuu Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun rahoituksesta. Yksityinen ra hoi tus
tulee VMK valmennus yritykseltä.

Tuen osuus on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeen kesto
Hankkeen toteuttamiselle on esitetty seuraavaa kesto: 01.01.2018 - 30.06.2018.

Päätöksen perusteet
AIKO-rahoituksen myöntämisperusteet on määritelty seuraavissa laeissa ja asetuksissa:
- Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
- Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(357/2014)
- Valtion varoista myönnettävien tukien myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja
käytön valvonnassa on lisäksi aina noudatettava valtion avustuslain (688/2001) määräyksiä,
jollei laeissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Valmistelija: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen puh. 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus myöntää Hakija Hankkeen nimi -hankkeelle tukea AIKO-rahoituksesta
enintään 51 975 €.

Hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen
nojalla.
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Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Ote tarkastetusta pöytäkirjasta on tulostettu Etelä-Savon maakuntaliiton
asianhallintajärjestelmästä Mikkelissä 22.3.2018.

Tämä päätös on lähetetty tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla <Pvm>.


