”ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU”: Toimenpide liite; Esimerkkejä tehtävistä käytännön toimenpiteistä ja mahd. jatkorahoituksista
PAINOPISTE 1: Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen
TAVOITE: Painopisteen tavoitteena on uudistaa alueen ruokaekosysteemi kestävästi kansainväliselle tasolle yritysten vahvuudet, investoinnit, alan kestävyysmuutos ja digitalisaatio
kasvun lähteenä huomioiden. Korkean arvonlisän vientituotteiden synnyttäminen osana ruokaekosysteemin uudistamista nostaa tavoitetasoa.

•
•
•

Toimenpidekokonaisuus 1: Foodteam 2.0. Ruokainnovaatioekosysteemin vahvistaminen
TAVOITE: Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen ruokainnovaatio -ekosysteemiä elävöittäen sen toimijakenttää sekä keskinäisiä suhteita alueellisessa, kansallisessa ja
kansainvälisessä viitekehyksessä.
Aikataulu
Käytännön toimenpide -esimerkit
Mahd. jatkorahoitus
Välittömät mittarit (esim.)
Toimenpiteet
Yritysvetoinen Food Team; linkitys tutkimus-, koulutus- ja
kehittämistoimintaan

Käynnistyy 1/ 2021, valmis
syksyllä 2023

-Foodteamin kokoaminen, toiminnan
käynnistäminen, roolin vahvistaminen ja
toimenpidesuunnitelman laatiminen

Isojen yritysten alihankintaketjujen vahvistaminen ja uusien
kumppanuuksien synnyttäminen (esim. senioriruokailu tms.)

Käynnistyy 2/ 2021,
suunnitellut toimenpiteet
valmiina v. 2025 aikana.

-Nykytila- ja tarvekartoitus alihankintaketjujen
tilanteesta ja osaamisesta. Kumppanuus/verkostoitumistilaisuudet ja matchmakingtapahtumat yhteistyön edistämiseksi, digitaaliset
bisnesmiitit, yhteistyökartoitukset,
tiimiyttäminen, yritysten osaamisen ja
valmiuksien lisääminen.
-Alueellisten liiketoimintaekosysteemien
vahvistaminen tehtyjen kartoitusten pohjalta.
-Kumppanuus-/verkostoitumistilaisuudet ja
matchmaking-tapahtumat,
vuoropuhelutilaisuudet, yhteistyökartoitukset,
yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen ja
boostaaminen.
-Mahd. tunnistettujen kehittämistarpeiden
jatkohankkeistaminen.

Mm. Business Finlandin
olemassa olevat rahoitukset

Yhteistyön tiivistäminen, mahdollisuuksien
tunnistaminen olemassa olevista verkostoista.
Uusien tarpeellisten kv- verkostojen
tunnistaminen. Verkostojen aktiivinen
hyödyntäminen, erityisesti yrityselämää
hyödyttämään. Potentiaalisten kumppaneiden
haku yrityksille.

-EIT Food:in kautta
kanavoituva rahoitus
-Muut EU-rahoitukset
(mm.EAKR)
-Käynnistyvä Horizon2020
(Cities 2030-hanke) tukee
tätä tp-kokonaisuutta

•

Ruoka-alan yritykset ja koneenrakennus-/teknologia-ala
kohtaamaan uusilla tavoilla

Käynnistyy 2/ 2021, suunnitellut
toimenpiteet tehty v. 2025
loppuun mennessä.
Jatkohankkeiden osalta toiminta
jatkuu sopimuskauden loppuun.

Olemassa olevat kansainväliset verkostot ja testialustat
hyötykäyttöön start-up:ien synnyttämiseksi / tueksi sekä
kasvuyrittäjyyttä vahvistamaan (EIT Food, ERIAFF, Consumer
involvement platform jne.) . Eurooppalaiset verkostot
yritysten kasvun tueksi.

Käynnistyy 2/ 2021,
toimenpiteet jatkuvat koko
sopimusajan.

•

•
•
•

Eu-rahoitukset (esim. React
EU, EAKR)

Kansalliset rahoitukset
Eu -rahoitukset (esim. React
Eu, EAKR)

-Kartoitukset tehty
-Osallistuvien yritysten määrä
-Kumppanuuksien määrä
-Osaamispääoman kasvu (laadullinen
mittari)
-Ideoiden ympärille syntyneiden
tiimien lkm
-Sijoittuvien uusien yritysten määrä
-Osallistuvien yritysten määrä
-Tapahtumissa löytyneet uudet
kumppanuudet (tunnistetut
yhteistyömahdollisuudet)
-Eteenpäin menneet yritysten väliset
yhteistyökuviot.
-Käynnistyneiden yhteishankkeiden
määrä.
-Aktiivisten yhteistyöverkostojen
määrä
-Yhteistyötoimenpiteiden määrä
-Yritysten saama hyöty (kontaktit,
kumppanuudet, mahd. rahoitus)

Toimenpidekokonaisuus 2: Ruokajärjestelmän kestävyysmuutos kasvun lähteenä
TAVOITE: Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottamista, osaamista sekä aktiivista roolia osana ruokaekosysteemiä ja sen kestävyysmuutosta.
Toimenpiteet
Aikataulu
Käytännön toimenpide -esimerkit
Mahd. jatkorahoitus
Välittömät mittarit (esim.)
Kestävyysmuutoksen luomat uudet
liiketoimintamahdollisuudet

Käynnistyy 4/ 2021,
toimenpiteet tehty pääosin v.
2025 loppuun mennessä.

-Yritysten aktivointi. Yhteiskehittäminen eril.
menetelmillä. Selvitykset ja kartoitukset.
-Liikeidean uudet testausmenetelmät ja -alustat.
Yritysten digitaalisen osaamistason nostaminen
eri tavoin

Erilaiset tutkimusrahoitukset
Eu-rahoitukset (esim. React
EU, EAKR)
Yritystuet

Kuluttajatuntemus liiketoiminnan kehittämisen keskiöön ja
uuden liiketoiminnan lähteeksi

Käynnistyy 4/ 2021,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan, erityisesti

-Uudet ketterät kuluttajatiedon keräämisen ja
hyödyntämisen muodot/ lähteet /mallit

Eu -rahoitukset (esim. React
EU, EAKR)

•

•

-Osallistuvien yritysten ja eri koulutus/ kehittäjätahojen lkm
-Toiminnan käyntiin saattaminen

-Toimenpiteeseen osallistuneiden
yritysten määrä ja yritysten saama
hyöty
-Lisääntynyt osaamispääoma, mm.
digikyvykkyys yrityksissä (laadullinen
ja määrällinen mittari)
-Yritysten määrä, jotka ovat ottaneet
käyttöön uusia konsepteja
kuluttajatiedon hyödyntämisessä

kv-alustojen hyödyntämisen
osalta.

Tuotekehityksestä kansainvälistä kasvua; tavoitteena
erityisesti korkean arvonlisän vientituotteiden synnyttäminen

•
•

“Biologistiikan” uudet liiketoimintamalli / tavat

Käynnistyy 3-4/ 2021

Verkkoliiketoiminnan kehittäminen kansainväliselle tasolle ja
linkitys teknologiaklusterin alla syntyviin uusiin
toimintatapoihin

Käynnistyy syksyllä 2021, kesto
n. kaksi vuotta.

Yritystuet

-Konseptien / mallien lkm
-Yritysten kv-kontaktien lisääntyminen

-Eril. kansalliset ja Eurahoitukset (esim. React EU,
EAKR)
-Yritystuet

-Yritysten kokema osaamispääoman
kasvu
-Uusien syntyneiden yhteistuotteiden /
tuote- ja palveluideoiden lkm
-Viennin liikevaihdon kasvu

Erilaiset kansalliset ja Eu rahoitukset (esim. EAKR, JTF)

-Eril. kansalliset ja Eu rahoitukset (esim. React EU,
EAKR)
-Suorat yritystuet,
yritysryhmähanke rahoitukset

-Osallistuvien tahojen määrä
-Liiketoiminta -ekosysteemin
syntyminen
-Jatkohankkeiden / -rahoituksen
määrä
-Osallistuvien yritysten määrä
-Käynnistyvät yhteistyökuviot

Toimenpidekokonaisuus 3: Tulevaisuusinvestoinnit kehitysalustana
TAVOITE: Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa sekä yksityisten että julkisten tulevaisuusinvestointien ja yritysten välistä yhteyttä liiketoiminnan kasvun ja uudistumisen alustana.
Aikataulu
Käytännön toimenpide -esimerkit
Mahd. jatkorahoitus
Välittömät mittarit (esim.)
Toimenpiteet
Yritysten (mm. Atria, Seinäjoen energia) tulevat isot
investoinnit kehitysalustana; tutkimuksen kytkeminen niihin
ja sitä kautta kumpuavat uuden liiketoiminnan mallit ja uusi
yrittäjyys

Käynnistyy viimeistään 8/ 2021
(riippuu investointien
aikataulusta), toimenpiteitä
todennäköisesti koko
sopimuskauden ajan

Julkiset investoinnit / julkiset hankinnat yritysten
tuotekehityksen testi-/kasvualustana

Käynnistyy viimeistään 8 /2021
(riippuu investointien
aikataulusta), toimenpiteitä
todennäköisesti koko
sopimuskauden ajan

Terveysdata (esim. ”terveysallas”) esim. terveyttä edistävän
elintarviketuotannon lähteenä

2/ 2022, toimenpiteitä ainakin v.
2025 loppuun saakka.

•

•

Käynnistyy 4/ 2021,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan.

-Kuluttajalähtöisen toimintamallin sekä aktiivisen
kuluttajan roolin vahvistaminen yritysten
liiketoiminnan kasvun synnyttämisessä ja
tukemisessa, esim. kokeilut, hiljaisten signaalien
keräilymallit, uudet menetelmät kuluttajien
proaktiivisesta tavasta vaikuttaa esim.
tuotekehitykseen.
-Kansainväliset yhteistyöalustat ja-verkostot
alueen yritysten hyödyksi
-Yritysten innovaatiovalmiuksien, tuotteistus- ja
kaupallistamis- sekä kv-vientiosaamisen
lisääminen. Yritysyhteistyöllä uusia tuoteideoita;
niiden syntymisen tukeminen eril. toimenpitein
(ideahaut, yhdistäminen, prässäys-, testaus- ja
pilotointikonseptit..)
-Eril. markkinaselvitykset kv-vientituotteiden
taustatueksi
-Ruokaturvallisuuden todentaminen ja siitä
viestimisen uudet tavat; tätä kautta avautuvat
uudet tuote-/palveluideat
-Tarve- ja liiketoimintapotentiaaliselvitykset
-Toimijoiden ja liiketoimintaekosysteemin
tunnistaminen ja muodostaminen sekä
mahdollisten jatkorahoitusten ja -hankkeiden
valmistelu
-Logistiikkaselvitykset erilaisten mallien
toimivuudesta. Benchmarkkausta eri aloilta
ja ideoiden hyödyntämistä eri toimialoilla ja
toimialojen kesken (esim.alustatalous-mallit);
toimialojen välistä ristipölytystä eri tavoin.

Investointien selvitystyötä, ennakointia ja
vuoropuhelun edistämistä. Mahdollisuuksien
kartoitusta ja avaamista
(markkinavuoropuhelut). Yritysyhteistyön
edistämistä. Testauskonseptin ja -mallin
luominen ja mahdollinen pilotointi.
-Investointien selvitystyötä, ennakointia ja
vuoropuhelun ja yritysyhteistyön edistämistä.
Mahdollisuuksien kartoitusta ja avaamista;
säännölliset markkinavuoropuhelutilaisuudet.
-Testauskonseptin ja -mallin luominen ja
mahdollinen pilotointi.
-Olemassa olevan datan tunnistamista, sen
tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustumista ja
hyödyntämistä yritysten tuote- /
palvelukehitykseen. Ideointi-ja
kaupallistamistyöpajoja, yhteiskehittämistä.

-Eu-rahoitukset (tutkimus-ja
kehittäminen)
-Suorat yritystuet
-Muu mahd. hankerahoitus

-Yritysten osallistuminen
-Markkinavuoropuheluiden määrä
-Syntyneet yhteistyökumppanuudet
-Kehitysalustojen määrä ja aktiivisuus
-Yritysten osallistuminen
-Markkinavuoropuheluiden määrä
-Syntyneet yhteistyökumppanuudet
-Kehitysalustojen määrä ja aktiivisuus
-Yrityksille hyödynnettävissä olevan
datan käyttöönotettavuus (esim.
rajapinnat, työkalut, sisältö)
-Tapahtumien lkm
-Osallistuvien yritysten lkm

Ideoiden liiketoimintapotentiaalin selvittämistä.
Nopeiden kokeilujen ja testauksen konseptit,
mahdollinen pilotointi.

-Yritysten kokema hyöty
-Kokeilujen ja testausten lkm

Painopiste 2: Älykkäästi uudistuva teollisuus
TAVOITE: Painopisteen tavoitteena on alueen nousevan valmistavan teollisuuden automaation ja digitalisaation vahvistaminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen erityisesti
kestävät logistiset ratkaisut huomioiden. Lisäksi painopiste edistää alan kansainvälisen liiketoiminnan ja liiketoimintamallien syntymistä.

•
•

•

•
•

Toimenpidekokonaisuus 1: Techteam 2.0. Teknologiaklusterista innovaatioekosysteemiksi
TAVOITE: Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on edistää monialaisen, alueen valmistavan teollisuuden yritysten kilpailukykyä, digitalisaatiota ja tuotannon tehokkuutta tukevan liiketoiminta- ja
innovaatioekosysteemin syntymistä
Aikataulu
Käytännön toimenpide -esimerkit
Mahd. jatkorahoitus
Välittömät mittarit (esim.)
Toimenpiteet
Yritysyhteistyön koordinointi, brändäys, organisointi ja
osaajien saatavuuden turvaaminen (liiketoimintaverkoston
tiivistäminen esim. yhdistys -muodossa)

Käynnistyy 12/ 2020,
toimenpiteet valmiina pääosin v.
2023 loppuun mennessä.

Yritysten omista osaamissegmenteistä ja resurssursseista
”pooli/roadmap” kehittämistyön tueksi

Käynnistyy 2/ 2021,
toimenpiteet valmiina v.2023
aikana.

Yritysten tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitus,
analysointia yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa;
systemaattinen malli nopeaan reagointiin vastata yritysten
osaamistarpeisiin ja -vajeisiin

Käynnistyy 3/ 2021,
toimenpiteet valmiina v.2024
aikana.

Hankevaiheen jälkeen
yritysten oma rahoitus

-Yritysten määrä
-Toimenpiteiden määrä ja
vaikuttavuus (osaajahoukuttelu)
-Mallin toimivuus, yritysten kokema
hyöty (laadullinen)

esim. EAKR

-Työhön osallistuvien yritysten määrä
-Yritysten kokema hyöty ja roadmapin
hyödyntäminen

Osaamistarpeiden kartoitus, niiden
yhteisanalysointi, nopean reagointimallin
valmistelu ja testaus

esim. React EU, EAKR

Osallistuvien yritysten määrä
Mallin hyödynnettävyys / toimivuus

Toimenpidekokonaisuus 2: Kestävän logistiikan keskittymä
TAVOITE: Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on edistää alueen ekologisia logistisia ratkaisuja siten, että ne tukevat yritysten kestävää liiketoiminnan kasvua.
Aikataulu
Käytännön toimenpide -esimerkit
Mahd. jatkorahoitus
Toimenpiteet
Seinäjoen asema-alueeseen kytkeytyvät hankkeet;

§
§

ratapihan toimenpiteiden suunnittelua,

§
§

yrityskonsortion rakentamista,

§

toiminnallista suunnittelua rahti- ja logistiikkatoimintojen
kehittämiseksi,

Käynnistyy 1 / 2021,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan.

älykkäät suunnitteluprosessit asemarakennuksen toteutuksen
valmistelussa
rahti/rautatielogistiikan kehittäminen; yhdistettyjen kuljetusten
rahtiterminaali

Droonilogistiikan ja sähkölentotoiminnan kehittäminen

•

-Brändivision luomiseen ja vahvistamiseen
liittyvät tulevaisuusorientoituneet toimenpiteet.
Tarvittavien osaajien (ml. kv-osaajat)
houkuttelua viestinnällisin ja markkinoinnillisin
toimenpitein.
-Techteam 2.0 organisointimallin valmistelu ja
käytäntöön vieminen
-Osaamis- ja reusrssikartan kokoaminen
tulevaisuusorientoituneesti kysyntälähtöisyys
huomioiden. Visualisointia esim. dynaamisen ja
muuntuvan road map:in muotoon. Road mapin
hyödyntämisen aktivointi.

Käynnistyy 12/ 2020,
toimenpiteitä erityisen
aktiivisesti v. 2022 loppuun
saakka.
Koko sopimuskauden ajan.

-Toiminnalliset- ja investointisuunnitelmat
suurratapiha-alueen osalta. Logistisia ratkaisuja
tarjoavien ja käyttävien yrityskonsortioiden
kokoaminen/koordinointi, siihen liittyvät
viestinnälliset toimenpiteet. Tavaroiden ja
henkilöiden hybridilogistiikkaa tukevan asemaalueen suunnittelua
(liikkuminen, materiaalit ja energiankäyttö).
Rahoitusmallin rakentaminen, jatkohankkeiden
ja -rahoitushakemusten valmistelu (mm.
ratapihainvestoinnit)
-Erilaiset tapahtumat aiheesta. Olemassa olevien
kansallisten ja kansainvälisten verkostojen
hyödyntäminen yritysyhteistyön synnyttämiseksi
erityisesti Merenkurkun alueella. Yritysten
aktivointia ja valmiuksien /osaamisen
kasvattamista ennakoivasti vastaamaan
tulevaisuuden liiketoiminnan edellytyksiä.
-Rahoitusmahdollisuuksien
selvittäminen/hakeminen mahd.

Välittömät mittarit (esim.)

Erilaiset Eu-rahoitukset (RRF,
EAKR, JTF)

-Suunnitelmien lkm
-Yrityskonsortioiden lkm
-Viestintätoimenpiteiden lkm
-Jatkorahoitus

Eril. kansalliset ja Eu-hankerahoitukset (esim. Horizon,
Green Deal, RRF, React EU,
EAKR)

-Osallistuvien yritysten määrä
-Syntyneet yhteistyökumppanuudet

Sijoittajat

-Haetut rahoitukset
-Käynnistyvät jatkohankkeet

Kansainvälisen ekologisen mallilentokentän
teknologiapilotointiin liittyvät toimenpiteet ja investoinnit

•

v. 2022 - 2025
Käynnistyy keväällä 2021,
toimenpiteet pääsääntöisesti v.
2025 loppuun mennessä
tehtynä.
Jatkuu koko sopimuskauden
ajan.

•
•

infrainvestoinneille ja yritysyhteistyön
edistämiselle.
-Taustaselvitykset, toimijakartoitukset,
benchmarkkaus kansallisesti ja kansainvälisesti.
-Toimintaympäristöön sopivien ja tarvittavien
toimijoiden fokusointia ja kontaktointia.
-Taustatyötä sijoittumismyyntityön tueksi ko.
viitekehyksessä.
-Kehittämisprojektin/-en valmistelu.

Eril. kansalliset ja Eu-hankerahoitukset (esim. Horizon,
Green deal, RRF, React EU,
EAKR)

-Osallistuvien yritysten määrä
-Käynnistyvät jatkohankkeet

Sijoittajat

Toimenpidekokonaisuus 3: Uusien liiketoimintamallien edistäminen
TAVOITE: Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on lisätä dynaamista ja uusiutuvaa liiketoiminta-/yrityskulttuuria, uuden liiketoiminnan ja liiketoimintamallien syntyä, yritysten muutosten ennakointikyvykkyyttä
ja uudistumista.
Aikataulu
Käytännön toimenpide -esimerkit
Mahd. jatkorahoitus
Välittömät mittarit (esim.)
Toimenpiteet
Yritysjärjestelyt teollisuuden uudistumisen ja kasvun lähteenä

Uudet tavat start-up- ja kasvuyrittäjyyden edistämiseen;
esim. uuden ohjelmistopainotteisen start-up toiminnan
kehittäminen teollisuuden ja korkeakoulun yhteistyönä
Yritysten kansainvälisen verkkoliiketoimintaekosysteemin
rakentaminen, verkkokaupan solmukohta; uudet digitaaliset
yhdyspinnat

Käynnistyy 12/ 2020,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan.

Käynnistyy keväällä 2021,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan.
Käynnistyy 12/ 2020,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan.

Uusien rahoitusmallien kehittäminen, "alueellisen
vientitakuu"-konseptin rakentaminen, start-up-rahoituksen
kehittäminen

Käynnistyy keväällä 2021,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan.

Kansainvälisistä osaajista kasvua ja boostia kansainvälisten
innovaatioekosysteemien muodostumiseen

Käynnistyy keväällä 2021,
toimenpiteitä koko
sopimuskauden ajan.

-Lisätään yritysten ja kehitt.organisaatioiden
osaamiskyvykkyyttä ymmärtää ja ennakoida
muutoksia tulevaisuuden toimintaympäristössä.
Vahvistetaan alueen yritysverkostoa
kohdennetulla sijoittumistyöllä, edistämällä
omistajanvaihdoksia, liiketoimintakauppoja ja
pääomasijoittajien löytämistä sekä lisäämällä
yritysten innovaatiovalmiuksia.
Erilaiset kokeilut; mm. Mad circle -hankeidean
valmistelu (ns. business residenssi)

Mahd. sijoittajat
EAKR

-Toimijakentän, yritysten kiinnostuksen ja
tarpeen kartoitus verkkoliiketoiminnan
käynnistämiseksi / laajentamiseksi.
Verkkoliiketoimintaekosysteemin kuvaaminen /
mallinnus, sis. visualisoinnin. Yritysten aktivointia
mukaan verkkoliiketoiminta- ekosysteemin
toimintaan. Yritysten osaamisen lisäämistä.
-Rahoituksen etsimistä ja investointikohteiden
kuvaamista ja jatkohankkeen/-hankkeiden
valmistelua.
Benchmarkkausta ja mallin yhteiskehittämistä
yhdessä toimialan yritysten kanssa ja
asiantuntijoiden kanssa. Toimijoiden kokoamista
ja mahdollista mallin pilotointia.

-Erilaiset projektirahoitukset, esim. EAKR
-Business Finlandin
rahoitukset
-Sijoittajat (ml. kv)

-Koulutuksen ja työelämäyhteyksien
vahvistamista tukemaan kv-opiskelijoiden ja
osaajien työllistymistä, eng.kielisten tutkintoohjelmien syntymisen edistämistä ja
kansainvälisen TKI-rahoituksen hakemista. Talent
hub -EP -yhteistyön tiivistämistä; verkoston
kehittäminen ja osaajahoukuttelu.

Eril. Eu -rahoitukset (esim.
ESR)

Osallistuvien yritysten määrä
Yritysten kokema hyöty
(laadullinen mittari)
Pääomasijoittajien lkm

Eril.kansalliset tai Eu rahoitukset (EAKR)

-Toimijoiden osallistuminen
-Mallien / konseptien määrä
-Kokeilujen määrä
-Malli verkkoliiketoimintaekosysteemin toimintaan kuvattu
-Osallistuvien yritysten määrä
-Yritysten digitaalisen liiketoiminnan
kasvu?
Jatkohankkeiden lkm

Pääomasijoittajat
Bisnesenkelit
Yritysten oma rahoitus
EU-rahoitukset, esim. EAKR

-Osallistuvien yritysten ja toimijoiden
lkm. Konseptikuvaus alueellisesta
vientitakuu -mallista tehty ja Start-up
-rahoituksen malli olemassa ja
mahdollisesti testattu
-Osallistuvien yritysten määrä
-Uusien toimintatapojen lkm
-Kv -opiskelijoiden
harjoittelupaikkojen määrän kasvu
-Talent Hub -verkosto toiminnassa

