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Valmistavan teollisuuden SAMPO-paja! 

Arvoisa vastaanottaja! 
 
Kutsu Business Finlandin (BF) SAMPO-pajaan! 
 
 
Business Finland toteuttaa kansallista SAMPO-kampanjaa. Sen päätarkoitus on tukea 
valmistavien teollisuusyritysten kehittämistä ja kasvua asiantuntijapalveluilla ja rahoituksella. 
Kts.linkki: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/biotalous-ja-cleantech/sampo/   

                                            
Kampanjan yksi osa on maakunnissa toteutettavat maksuttomat SAMPO-pajat. Ne ovat yrityksille 
tarkoitettuja info- ja neuvottelutilaisuuksia. Niissä kuullaan hyviä kokemuksia kehittämisestä, 
saadaan uusinta tietoa kehittämisrahoituksesta ja niissä voi tavata uusia yhteistyökumppaneita.  
 

Monissa pajoissa on haettu eväitä ja näkemyksiä mm. siihen, miten voidaan parantaa 
toimitusvarmuutta, miten vastata lyheneviin toimitusaikoihin tai miten kohottaa laatua ja 
kannattavuutta suunnitelmallisella kehittämistyöllä.  
 
Etelä-Savon kolmessa SAMPO-pajassa haetaan niitä maakunnalle ominaisia tarpeita ja tapoja, 
joihin tarttumalla yritykset ja Business Finland kumppaneineen voivat yhdessä aloittaa ja toteuttaa 
valmistavan teollisuuden kehittämistä, yhteistyötä ja investointeja. 
 
Pajat ovat erinomainen mahdollisuus tutustua myös muiden yritysten vastuuhenkilöihin tai 
asiantuntijoihin. Usein uusien yritystuttavuuksien kanssa käytävät keskustelut kehittävät ja tukevat 
niitä ajatuksia, kuinka oman yrityksen ja verkoston toimintaa kannattaa kehittää. 
 
Aika:   12.2.2019   12.2.2019  13.2.2019 
 
Paikka:  Kangasniemi  Mikkeli  Savonlinna  
  Teboil, 2 krs.  Tuma-talo, 1.krs., nh 3 Kaupungintalo 

Kiviniementie 2  Sammonkatu 12 Olavinkatu 27 
51200 Kangasniemi 50180 Mikkeli   57130 Savonlinna  

 

Kesto:  9:00 – 11:30  13:30 – n.16:00 8:30 – n.11:30 
 

Seuraavalla sivulla pajan sisältö ja vaiheet tarkemmin. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 11.2.2019: Aki Hakala, 0440 361624 tai  aki.hakala@mikseimikkeli.fi 
 
 
Tervetuloa! 
 
Aki Hakala, 0440 361624 

ETELÄ-SAVON PK-YRITYSTEN AKTIVOINTI- JA KEHITTÄMISOHJELMA 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 
Sammonkatu 12, 50180 Mikkeli 
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SAMPO-pajan sisältö ja vaiheet 
 
 
 

- Tervetuloa ja kahvit 
 

- SAMPO-kampanja ja sen hyödyt 
o Pasi Viitanen, Business Finland, Tampere 
o Jari Räihä,      Business Finland, Mikkeli 

 
- Kokemuksia ja yritysesimerkkejä hyvin onnistuneesta kehittämisestä (LEAN) 

o Kangasniemen ja Mikkelin tilaisuudet: 
 Yrittäjä Jyrki Koukkari, Sunprofile Oy, 0400 700 150 
 mielellään myös kysymyksiä ja keskustelua 

 
- Business Finlandin kommentit ja mahdollinen rooli esille nousseissa tarpeissa 

 
- Yhteenveto ja jatkosta sopiminen, Mikkelin kehitysyhtiö, Aki Hakala 

 
- SAMPO-pajan yhteinen osa päättyy.  

 
 
 

Tarvittaessa yritysten ja BF:n kahdenkeskiset neuvottelut, jotka sovitaan paikan päällä. 
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