Tarjolla uutta liiketoimintaa
teollisen yhteistyön kautta

Korkea teknologia:
fotoniikka ja elektroniikka

Suomi hankkii uusia hävittäjä-lentokoneita vuosien 2025 – 2030 aikana. Yhtenä kaupan ehtona koneet toimittava osapuoli sitoutuu 2-3 mrd. euron arvoiseen teolliseen yhteistyöhön, joka
kasvattaa suomalaista kykyä kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisissä teknologioissa.
Taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen
perustan turvaamisesta, jossa kotimaisella teollisuudella on merkittävä osuus mm. kansallisen huoltovarmuuden säilyttämisen sekä toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Teollinen yhteistyö jakautuu suoraan ja epäsuoraan yhteistyöhön, jossa suoralla yhteistyöllä
tarkoitetaan hankittavaa järjestelmää, eli tässä tapauksessa hävittäjä-lentokoneita. Epäsuora
yhteistyö kohdistuu muihin kriittisiin suorituskykyalueisiin ja teknologioihin. Tämä tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeiden tuotteiden,
palveluiden ja osaamisen kehittämiselle sekä myynnille Suomessa. Business Finland auttaa
suomalaisia toimijoita näiden palveluiden tarjoamisessa hävittäjä-lentokoneet toimittavalle
yrityskonsortiolle.

Valmistava teollisuus:
metalli ja muovi

Pohjois-Karjalan teollisuuden, tutkimuksen,
ohjelmisto- ja teknologiaosaamisen on aika lyödä
hynttyyt yhteen sekä tarjota parastaan!
Business Joensuun tavoitteena on löytää Pohjois-Karjalan parhaat osaajat sekä auttaa
yrityksiä pääsemään osaksi tätä teollista yhteistyötä.
Teollisen yhteistyön webinaari-tiedotustilaisuudet järjestetään neljänä eri ajankohtana. Valitse itsellesi sopivin ja osallistu ilmoittautumalla ajankohdan viereisessä olevan linkin kautta. Esiluettava aineisto ja skype-linkki lähetetään ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä.

Metsäbiotalous

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä matias.keinanen@businessfinland.fi.

Teollinen yhteistyö webinaari-tiedotustilaisuudet
7.5.2019 klo 10:00 - 12:00 Linkki webinaariin
23.5.2019 klo 10:00 - 12:00 Linkki webinaariin
4.6.2019 klo 14:00 - 16:00 Linkki webinaariin
25.6.2019 klo 10:00 - 12:00 Linkki webinaariin

Tutkimus- ja kehitystyö

Lisäksi Business Joensuu järjestää Joensuussa Pohjois-Karjalan yrityksille suunnatun
tilaisuuden elokuussa 2019, jossa on mukana TEM, Business Finland ja Suomen
puolustusvoimat. Jatkovaiheisiin eteneville yrityksille, tutkimusorganisaatioille tai
mahdollisille konsortioille tullaan Business Finlandin toimesta järjestämään yhteiset
tapaamiset hävittäjä-lentokonetoimituksista kilpailevien konsortioiden kanssa.
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