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KASVUA VIENNISTÄ POHJOIS-PIRKANMAAN TEOLLISUUSYRITYKSILLE          

-hanke 

HANKKEEN TARVE: 

Virtain kaupunki, Ruoveden kunta sekä Parkanon ja Kihniön Kehitys-Parkki Oy ovat yhdessä 
hakeneet rahoitusta Pirkanmaan liitolta Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaan teollisyysyrityksille –
hankkeeseen. Hanke vahvistaa seudullista osaamista ja kilpailukykyä kärkitoimialojen yhteistyön 
lisäämisellä ja kansallisen ja kansainvälisen markkinapotentiaalin hyödyntämisellä. Hankkeen 
kohderyhmänä ovat Pohjois-Pirkanmaan seudun kasvupotentiaalia omaavat teollisuuden mikro- ja 
pk-yritykset. 
Seudun kärkitoimialojen muovi-, metalli- ja puuteollisuuden lisäksi myös muiden teollisuusalojen 
yrityksillä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Hanke perustuu yritystapaamisissa esille 
tulleisiin tarpeisiin. 
 
HANKKEEN TAVOITTEET: 
 

Lisätään seutukuntarajat ylittävää teollisuusalojen toimijoiden välistä yhteistyötä ja 
kilpailukykyä 
-lisätä seudun teollisuustoimijoiden kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä 
-innovoida yhteisiä tuoteideoita 
-kehittää suuria toimituskokonaisuuksia ja toimitusketjuja tukevia palveluja ja 
palveluverkostoja, kuten logistiikka, suunnittelu-, ostotoiminta, laadunhallinta, sertifioinnit 
sekä muut vastaavat toiminnot, kuten meriteollisuuden alihankinta 

 
Parannetaan tietoiskuilla yritysten hankintaosaamista 
-yritysten hankintaosaamisen taso vaikuttaa oleellisesti paikalliseen-, alueelliseen- ja 
kansainväliseen liiketoimintaan sekä elinkeinojen kehittymiseen ja kasvuun  

 

Aktivoidaan kotimaan markkinoilla toimivia yrityksiä kansainvälistymään ja kehittämään 
toimintojaan vastaamaan paremmin kansainvälisen toimintaympäristön vaatimuksia 
-myynti-, markkinointi- ja laatuosaamisen vahvistaminen 
-brändin hallinta 
-kohdemaan valinta ja kohdemaan kulttuurin tuntemus, operaatiomuodon valinta, internet-
kauppa, rahoitus, markkinatilanteen tuntemus ja juridinen osaaminen 
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Lisätään ja vahvistetaan jo kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten kansainvälistä 
kauppaa 
-myyntikanavista tiedottaminen, kysyntäpotentiaalin (myyntiliidien) kohtauttaminen 

 

HANKE 

 kartoitetaan seudun kärkitoimialojen osaaminen ja palveluprofiili 

 koordinoidaan kärkitoimialojen verkostoitumistapaamisia 

 järjestetään tietoiskutilaisuuksia 4-6 kpl  

 koordinoidaan kv-markkina-alueille suuntautuvia messumatkoja 

 tehdään markkinakartoituksia  

 etsitään ja välitetään kansallisia ja kansainvälisiä myyntiliidejä 

 vahvistetaan ja lisätään yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä 
 
HANKKEEN TULOKSET: 

 seudullisten muovi-, metalli- ja puuyritysten osaaminen kootaan tuotepankiksi 

 eri kuntien alueella sijaitsevien teollisuusyritysten yhteistyö lisääntyy 

 kasvatetaan yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla 

 seudullisen teollisuusosaamisen tunnettuus lisääntyy 

 yritysten hankintaosaaminen ja tietoisuus eri kansallisista ja kansainvälisistä hankintakanavista 
lisääntyy 

 kuntien elinkeinotoimijoiden, kuntien kehitysyhtiöiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen välinen 
yhteistyö lisääntyy 

  
 

HANKEAIKA: 1.10.2018-30.9.2020 

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO: 

Kustannukset:   Rahoitus: 

Palkkakustannukset  86 310 € EAKR- ja valtion rahoitus 124 216 €  60% 

Ostopalvelut                        100 000 € Kuntien rahoitus    82 810 € 40 % 

Flat rate 24%   20 716 € 

Kustannukset yhteensä                       207 026 € Rahoitus yhteensä 207 026 €  
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Kuntien rahoituksen jakautuminen: 

Kehitys-Parkki (Parkano ja Kihniö)  50% 

Ruovesi   20% 

Virrat (toimii hankehakijana) 30% 


