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P ääkirjoitus

Uudet tuulet puhaltavat
PrizzTech Oy:n toiminnassa vuosi 1999 oli
sen kymmenvuotisen historian merkittävin
muutosten vuosi. Vuoden 1999 alussa Satakunta pääsi osaksi valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa,
joka tarjoaa Satakuntaan myönnetyillä osaamisaloilla, etäteknologiassa ja materiaalitekniikassa, erinomaiset kehittämismahdollisuudet.
Yksi merkittävä asia on ohjelman pitkävaikutteisuus, sillä
ohjelmaa toteutetaan vuosina 1999-2006. Ohjelman tavoitteena on uusien kansainvälisesti kilpailukykyisten liiketoimintojen synnyttäminen. Tässä ohjelmassa, samoin kuin muissakin PrizzTech Oy:n toteuttamissa kehityshankkeissa, peruslähtökohtana on yritys- ja liiketoimintalähtöisyys.
Vuoden 1999 aikana osaamiskeskus organisoitiin, ja sen
toiminta käynnistettiin yli kymmenen projektin voimin. Myös
PrizzTech Oy:n muita yrityskehitys- ja koulutuspalveluja laajennettiin. Viimeisin muutos tapahtui vuoden vaihteessa, kun
etälääketieteen kehittämis- ja koulutusyksikkö HC-ICE liitettiin osaksi PrizzTech Oy:tä. Tällä hetkellä teemme työtä
Satakunnan kehittämiseksi 14 henkilön voimin.
Muutoksen tuulet puhaltavat myös yrityselämässä. Sähköinen kaupankäynti koskettaa yhä useampaa yritystä. Saman
aikaisesti verkottumiskehitys luo tarpeita yhteistyön synnyttämiselle erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten joukossa.
Pk-yrityksen kehittämistarpeet kätkeytyvät usein päivittäisen kiireen alle. Jokaisen yrittäjän ja yritysjohtajan tulisi kuitenkin säännöllisesti miettiä, tekeekö hän oikeita asioita oikeilla työvälineillä. Yrityksen kehittämisen on lähdettävä sisältäpäin. On löydettävä tahtoa ja halua toimintojen kehittämiseen.
PrizzTech Oy:n tehtävänä on auttaa yrityksiä niiden kehittämistarpeissa. Yrityskehitys- ja koulutuspalvelut suunnataan
niille osa-alueille, missä kehittämistarpeita selkeimmin esiintyy. Tavoitteenamme on auttaa yritystä sen elinkaaren kaikissa vaiheissa, aina innovaation synnystä kansainvälistymiseen saakka.
Kuluvan vuoden aikana osaamiskeskusohjelman toimintaa
laajennetaan kattamaan entistä laajemmin koko Satakuntaa.
Tavoitteena on myös lisätä pienten ja keskisuurten yritysten
osallistumista kehittämisohjelmaan.

Talvi 2000

Tässä numerossa
Etäteknologian osaamiskeskusohjelma pähkinänkuoressa
Materiaalitekniikan osaamiskeskusohjelma hyvässä vauhdissa
WF-BIC auttaa pk-yrityksiä
menestymään
HC-ICE kehittää etälääketieteen
uusia ratkaisuja
Pilotverkko tekee
nopeat verkot tutuksi
Benchmarking Satakunta

➥

Innovaatiokeskus

Tässä tiedotteessa kerromme toiminnastamme eri kehityshankkeissa.
Tiedotteita julkaistaan jatkossa säännöllisesti. Satakunnan osaamiskeskuksen ja
PrizzTech Oy:n toimintaan voit tutustua myös nettisivuillamme osoitteessa
www.prizz.fi.

Risto Liljeroos
toimitusjohtaja
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Pienten teknologiayritysten
kehittäminen ja WF-BIC Satakunnassa
WF-BIC-projekti Satakunnassa on käynnistynyt vilkkaasti. Ensimmäiset kehitysprojektit yrityksissä käynnistyivät helmikuussa. Kontakteja yrityksiin on jo reilu
kymmenen ja lisää mahtuu ohjelmaan. Projektit toteutetaan vuoden 2000 aikana. Mitä nopeammin aloitetaan,
sitä isompia kokonaisuuksia on aikaa toteuttaa.

WF-BIC on lyhennelmä englanninkielisistä sanoista Western Finland Business and Innovation Centre. WF-BIC
kuuluu eurooppalaiseen BICverkostoon.
Vastaavanlaisia BIC-keskuksia on Euroopassa noin
150 kpl. BIC-toiminta ei ole
saman toimintatavan kopioimista ympäri Eurooppaa,
vaan lähinnä riittävän pätevyyden leima. Jokaisella alueella vastuuhenkilöt määrittelevät yhdessä alueensa muiden tahojen kanssa, miten toiminta suuntautuu.
Satakunnassa keskitytään
toisaalta pienten, kasvukykyisten ja -haluisten teknologiayritysten kehittämiseen ja
toisaalta alueellisten toimijoi-

den yhteistyön kehittämiseen.
Pienellä yrityksellä tarkoitetaan alle 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä.
Teknologiapainotteisuus tarkoittaa sitä, että yritys toimii
tekniikkapainotteisessa ympäristössä.
Jos yrityksessä on olemassa
tarve kehittyä, BIC-projekti
on hyvä tapa hoitaa pienet
kehitysaskeleet.
Yrityksen kerrottua ongelmansa, alkaa BIC-aluevastaavan toimesta parhaan mahdollisen asiantuntijan etsintä.
Kun yritys on hyväksynyt asiantuntijan tekemän tarjouksen, voidaan projektiin ohjata
EU:n SME-yhteisöaloiterahoitusta maksimissaan 50 tuhatta markkaa tai 50 % asiantuntijan kustannuksista.
Yritys voi esittää
ajatuksiaan projektin toteuttajasta, jos
sellainen on tiedossa.
Tyypillisiä esimerkkejä BIC-projektien kehittämishankkeista ovat
markkinatutkimukset uusien markkinoiden avaamiseksi,
tuotekehitysprojektit
tai yrityksessä ole-

2
www.prizz.fi

BIC-aluevastaavan toimesta alkaa parhaan
mahdollisen osaamisen etsintä, kertoo projektipäällikkö Minna Nore, joka yhtessä teknologia-asiamies Jarmo Juholan kanssa on hakenut yrityksiä mukaan WF-BIC -ohjelmaan.

van tiedon hallinnan parantaminen esim. tarjousten tekemiseksi. Kaikki yrityksen toimintaa kehittävät projektit
ovat mahdollisia kohteita
poislukien selkeät kone- ja laiteinvestoinnit.
Olennaista on, että kehittämishankkeet pohjautuvat yrityksen omaan kehittämistarpeeseen. Yrittäjä itse luotsaa
yritystään ja määrittelee omat
kehitysaskeleensa.
Kehittämishankkeen yhteydessä yritys tutustuu asiantuntijoihin ja rakentaa itselleen
verkostoa yrityksensä ympärille.
Kehittävää kevättä 2000 !

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Minna Nore
Puh. (02) 627 1016 tai
050-342 4697
E-mail: minna.nore@prizz.fi

Lisätietoja:
www.wfbic.com
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HC-ICE Satakunta jatkaa
toimintaansa PrizzTech Oy:n
hallinnoimana
HC-ICE Satakunta (Healt Care Informatics Centre of Excellence in Satakunta)
on terveydenhuollon informaatioteknologian tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskeskus.

HC-ICE sopimuksen perusteella Satakunnan Sairaanhoitopiiri, Porin korkeakouluyksikkö ja Porin Puhelin Oy ovat
toteuttaneet menestyksekkäästi etälääketieteen tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita Satakunnassa vuodesta 1996 lähtien. Merkittävimpänä tuloksena tästä toiminnasta on Makropilottiprojektin saaminen Satakuntaan.
Joulukuussa 1999 tehtiin
HC-ICE toiminnan jatkamisesta sopimus neljän organisaation kesken. Sopimuksen
allekirjoittajina ovat Satakunnan sairaanhoitopiiri, Porin
korkeakouluyksikkö, Porin
Puhelin Oy ja PrizzTech Oy.
Satakunnan sairaanhoitopiirin roolina on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja siten, että asiakkaille
voidaan taata laadultaan paremmat palvelut. Sairaanhoitopiirin vahva sitoutuminen
mahdollistaa uusien palvelujen kehittämisen ja kokeilut
alueellaan.
Hankkeisiin liittyvää etälääketieteen teknologista tutkimustoimintaa tehdään pääsääntöisesti Porin korkeakouluyksikössä. HC-ICE:n tutkimushankkeet ovat iso osa yksikön toimintaa. Tutkimustoi-

minnan tavoitteena on vahvistaa alan tietämystä ja sen pysymistä Satakunnassa.
Palvelujen tuotteistamisessa
ja yritysyhteistyön laajentamisessa on Porin Puhelin Oy:llä
ollut merkittävä asema koko
HC-ICE toiminnan ajan. Yhteistyön tuloksena on syntynyt mm. uutta yritystoimintaa.
Tehdyn yhteistyösopimuksen tarkoituksena on turvata
etälääketiedettä palvelevien
ratkaisujen kehittämistoiminnan jatkuvuus ja etälääketieteen osaamisen vahvistaminen Satakunnassa.
HC-ICE -keskus on jatkanut
toimintaansa 1.1.2000 alkaen
PrizzTech Oy:n hallinnoimana. Syntyvät kehitysprojektit
liitetään soveltuvin osin osaksi
Satakunnan osaamiskeskusohjelmaa.
HC-ICE keskuksen koulutuspalvelut ja muu kehittämistoiminta liitetään osaksi PrizzTech Oy:n yritysten kehittämis- ja koulutuspalveluja.
Yksikön toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa Satakunnan
Sairaanhoitopiirin (Keskussairaalan) yhteydessä, jossa
sijaitsee HC-ICE toimisto.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Jari-Pekka Niemi
jari-pekka.niemi@satshp.fi
puh. 02-6277685
HC-ICE Satakunta, Sairaalantie 3

28500 PORI
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Materiaalitekniikan
osaamiskeskusohjelma pähkinänkuoressa
Valtioneuvoston nimeämä
Satakunnan osaamiskeskuksen materiaalitekniikan ohjelma käynnistyi vuoden 1999
alussa. Perusteet ohjelman
saamiseen löytyivät Satakuntalaisten yritysten vahvasta
metalli-, materiaali- ja valmistustekniikan osaamisesta. Toisaalta PrizzTech Oy on menestyksellisesti koordinoinut
ja aktivoinut suomalaista teollisuutta kansainvälisiin fuusioteknologiaohjelmiin. Ohjelma on osaltaan luonut erinomaisen lähtökohdan ja verkoston osaamiskeskusohjelmalle.

Organisointi
Ohjelman organisaatio muodostettiin PrizzTechissä alkuvuonna 1999. Ohjelmaa johtaa Iiro Andersson ja projektipäällikköinä toimivat Jarkko Vuorela ja Pertti Pale
(FinnFusion). Ohjelmaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu teollisuuden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja
rahoittajien edustajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana
toimii toimitusjohtaja Raimo
Rantanen Outokumpu Research Oy:stä.

Tavoitteet
Seuraavat materiaalitekniikan
osaamiskeskusohjelmien tavoitteet ovat valtioneuvoston
määräämiä ja kaikille osaamiskeskusohjelmille yhteisiä:
Tunnistaa alueellisia vahvuuksia ja aikaansaada taloudellista kasvua

Lisätä huippuosaamiseen
perustuvia kilpailukykyisiä
tuotteita, palveluita, yrityksiä ja työpaikkoja
Lisätä alueen vetovoimaa
erityisesti kansainvälisten investointien ja huippuosaajien saamiseksi alueelle
Vahvistaa ja uudistaa alueella olevaa osaamista

Osaamisalueet

Ohjelmavaihe

Materiaalitekniikan osaamisohjelma lähtötilanteessa sisältää kuusi aluetta, jotka on valittu mukanaolevien yritysten
osaamisen ja intressien perusteella. Osa-alueet ovat:

(Vuodet 2001- 2005) - Syntyneen projektikannan, kontaktiverkon ja ohjausryhmän
avulla ohjelman sisältöä täsmennetään ja ohjelmalle valitaan painopistealueet. Painopistealueille tunnusomaista on
kansainvälisen tason huippuosaaminen. Painopistealueille rakennetaan kansallisia tai
kansainvälisiä tutkimusohjelmia.

Kupariteknologia
Pulverimetallurgia
Suprajohteiden valmistusteknologia
Liitos- ja teräsrakenneteknologia
Materiaalien käyttöturvallisuus
Kestomagneettien valmistus
FINNFUSION - suomalaisen
teollisuuden fuusioteknologiaohjelma

Ohjelman
eteneminen ja
päämäärä
Projektivaihe: (Vuodet 19992001) - Ohjelma on lähtenyt
liikkeelle kymmenellä yrityslähtöisellä tutkimus- ja tuotekehitysprojektilla, joilla vaikutetaan Satakunnan alueen

4
www.prizz.fi

yritysten materiaali- ja valmistustekniikan osaamisen kehittämiseen. Satakuntalaisten
yritysten lisäksi useimmissa
projekteissa on mukana asian
kannalta parhaat kansalliset
tutkimus- ja yritystahot. Projektikantaa kasvatetaan ohjelman alkuvuosina, jolloin luodaan aktiivinen osaamisverkosto.

Pysyvä tutkimustoimintavaihe
(2006 alkaen) - Ohjelman päämääränä
on muodostaa vähintään yhdelle painopistealueelle alueelliset ja kansalliset lähtökohdat huomioivaa
pysyvää tutkimustoimintaa.
Jarkko Vuorela
Projektipäällikkö

Lisätietoja:
Johtaja Iiro Andersson, iiro.andersson@prizz.fi
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Etäteknologian
osaamiskeskusohjelma pähkinänkuoressa

Projektipäälliköt Veli-Pekka
Heikkinen ja Markku Paukkunen toivottavat uudet yhteistyökumppanit tervetulleiksi etäteknologian ohjelmiin.

Taustaa

Tavoitteet

Etäteknologian osaamiskeskuksen toiminnan perustana
on alueen korkeakoulujen,
Porin korkeakouluyksikön ja
Satakunnan ammattikorkeakoulun tekemä tutkimus, jonka kohteena ovat tietoverkot,
automaatio, uusmedia-sisältötuotanto ja etälääketiede.
Etäteknologian osaamiskeskusohjelma tukee yrityksien
ja korkeakoulujen integroitumista kansainväliseen teknologiseen yhteistyöhön ja kehitykseen.
Yhtenä painopistealueena
ovat ohjelmistokehitys ja systeemi-integraatioliiketoimintojen verkottuminen kansainvälisten partnerien kanssa.
Ohjelma tukee kansallisesti
merkittävän palveluoperaattoriliiketoiminnan syntymistä
Satakunnassa.

Etäteknologian osaamiskeskusohjelman yhtenä fokuksena ovat palveluoperaattorit ja
palvelujen kehittämisen ja
tuotannon koko arvoketju.
Arvoketju kattaa resurssien
koulutuksen, T&K-toiminnan, pilotverkkopalvelut, ohjelmistokehityksen, järjestelmätoimitukset ja palveluoperaattoritoiminnan terveydenhuollon, automaation ja uusmedia-sisältötuotannon toimialoilla. Ohjelman tavoitteena
on:

Organisointi
Osaamisohjelman organisointi suoritettiin vuonna 1999.
Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaavat projektipäälliköt KM Veli-Pekka
Heikkinen ja DI Markku
Paukkunen. Veli-Pekka Heikkisen vastuualueena ovat uusmedia-sisältötuotantoprojektit
ja verkottunutta liiketoimintaa
tukevat projektit. Markku
Paukkusen vastuualuetta ovat
tietoverkkotutkimus ja automaation tutkimusjohtajuus.
Ohjelman lyhyen aikavälin
strategisesta suunnittelusta
vastaa kehitysjohtaja (oto)
Niku Oravainen.

Vahvistaa alueellisia vahvuuksia korkeakoulujen ja
elinkeinoelämän yhteistyössä ja aikaansaada taloudellista kasvua.
Lisätä alueen vetovoimaa
erityisesti kansainvälisten investointien ja huippuosaajien saamiseksi alueelle.
Perustaa alueelle kansainvälisen tason tietoverkkotutkimukseen ja kehitykseen paneutuva tutkimuskeskus.
Keskuksen perustana on Pilotverkko, joka tarjoaa kehitystoiminnalle maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen tutkimusympäristön.

Painopistealueet
Etäteknologian osaamisohjelman painopistealueina ovat:

Ohjelman
eteneminen
Osaamiskeskusohjelma on
lähtenyt liikkeelle useilla esiselvitysprojekteilla tietoverkkotutkimuksen ja uusmedian
alueella.
Tietoverkkotutkimuksessa
on lähtenyt liikkeelle OPM:n
rahoittama Pilotverkko-koulutusprojekti, jonka tavoitteena on kouluttaa korkeakoulujen ja paikallisten yritysten
verkonhallinta-henkilökuntaa.
Osaamiskeskusohjelman tuloksena syntyy Pilotverkko,
joka mahdollistaa tietoliikenneverkkojen tutkimuksen kehittymisen Satakunnassa.
Satakunnan ensimmäinen
tutkimusjohtaja, automaation
tutkimusjohtaja, aloittaa huhtikuun alussa työt automaatioteollisuuden parissa.
Painopistealueena on löytää
uusia ratkaisuja etäteknologiamenetelmiä hyödyntäen
automaatioliiketoimintaa kehitettäessä.
Satakuntalaiset sisällöntuottaja- eli infocom-yritykset (18
kpl) ja -oppilaitokset (6 kpl)
käynnistivät osaamiskeskuksen koordinoimana marraskuussa 1999 verkostoliiketoiminta-esiselvitysprojektin.
Yritykset ja projektin tutkijat
saivat valmiiksi helmikuun aikana suunnitelman jatkotoimenpiteistä.

Tietoverkkotutkimus
Automaatio
Uusmedia-sisältötuotanto
Etälääketiede

Lisätietoja:
www.prizz.fi/osaamiskeskus/
etatekn.html
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Pilotverkko
-koulutusprojekti
Opetusministeriö myönsi Prizztech Oy:n etäteknologian osaamisohjelmalle Pilotverkkokoulutusprojektin toteuttamiseen 1,4 miljoonan markan rahoituksen.

Pilotverkko-projektin tavoitteena on yhdistää Porin korkeakouluyksikön VoIP/WAPtutkimukseen keskittyvä tietoverkkokokonaisuus, Satakunnan ammattikorkeakoulun
älyverkkolaboratorio sekä televerkon lisäarvopalveluiden
tuottamiseen erikoistuneen
Votek Oy:n tuotekehitysinfrastruktuuri Porin Puhelin Oy:n
alueverkon kautta yhdeksi
tuotekehityskokonaisuudeksi.

Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa DI Jari Lahti Porin
korkeakouluyksiköstä, tutkijoina aloittavat insinöörit Jani
Peltola sekä Pasi Kuuppelomäki.
Hankkeessa koulutetaan
PKK:n ja SAMK:n opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita sekä puhelinoperaattoreiden sekä paikallisten tietotekniikkayritysten henkilökuntaa.

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö
DI Jari Lahti,
0400-835 710
jari.lahti@pori.tut.fi

Etäteknologian
osaamiskeskus:
DI Markku Paukkunen,
050-3727 890
markku.paukkunen@prizz.fi

Pilotverkon periaate
PKK (TTKK)
SAMK / TPY
IN
SCP

SMP SSP

ADSL
VOIP

VOIP

WAP

PORIN PUHELIN
-KONSERNI
GSM
DCS
PSTN
ISDN

INTER
NET
YRITYKSET

Votek
SN / IP

MAKROPILOTTI /
MUUT TUTKIMUSYKSIKÖT

PrinetOy
Verkkotieto Oy

Satakunnan Infocom-yritykset liikkeellä
Mediateollisuus on maailman
suurin ja nopeimmin kasvava
teollisuudenala. Nopeat tietoverkot ja multimedia mahdollistavat yrityksille ja kuluttajille monipuoliset digitaalisettai sisältöpalvelut.
Laajasti katsoen viestintäinfrastruktuuri, informaatioteknologia, sisältötuotanto ja näitä soveltava muu liiketoiminta muodostavat nk. Infocomklusterin.
Markkinoilla menestymisen
edellytyksenä nähdään siis
palvelukokonaisuuksien tarjonta, mikä edellyttää yrityksien tehokasta verkostoitumis-
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ta ja ydinosaamiseen keskittymistä.
Satakuntalaiset sisällöntuottaja- eli infocom-yritykset (18
kpl) ja -oppilaitokset (6 kpl)
käynnistivät PrizzTech Oy:n
koordinoimana marraskuussa
1999 verkostoliiketoimintaesiselvitysprojektin.
Tavoitteena on löytää alueelliset vahvuudet ja synergiaedut. Uusien markkinahaasteiden mukaisesti projektissa
suunnitellaan parhaillaan yhteisiä toimenpiteitä ja toimintamallia yritysten liiketoimintojen kiihdyttämiseksi.
Yhtenä vaihtoehtona konk-

reettisen toiminnan aloittamiseksi on esitetty yrityksissä toteutettavaa käytännönläheistä
valmennusohjelmaa.
Projektin tutkimustulokset
valmistuvat helmikuun aikana, jolloin yritykset päättävät
myös käytännön toimenpiteistä. Projektipäällikköinä
toimivat tutkijat Porin Korkeakouluyksiköstä, Turun kauppakorkeakoulusta ja Finnet
Osaamiskeskuksesta.
Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö
Veli-Pekka Heikkinen,
050-377 4130
veli-pekka.heikkinen@prizz.fi
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Kansainvälistä kilpailukykyä
satakuntalaisiin yrityksiin
benchmarking-projektilla
TBM-2000 -projektin (Teknologia BenchMarking) tavoitteena on satakuntalaisten
pk-yritysten kansainvälisen
kilpailukyvyn kehittäminen
benchmarking -menetelmällä.
Projektin tavoitteina on edistää osaamiskeskusten, yliopistojen ja yritysten keskinäistä
verkostoitumista.
Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten työllistämismahdollisuuksia yritysten avainhenkilöstön osaamista kehittämällä.
PrizzTech Oy toimii projektissa Satakunnan aluekoordinaattorina.
Projekti on kaksivuotinen
päättyen vuoden 2000 lopussa. Projekti on Jyväskylän
seudun, Vaasan seudun ja Satakunnan yhteishanke. Projektiin osallistuu kaikkiaan

noin 30 yritystä näiltä alueilta.
Projektiin kuuluu olennaisena osana benchmarking -menetelmään liittyvää koulutusta, johon osallistuvat sekä yritysten avainhenkilöt että yliopistojen edustajat ja tutkijat
Jokaiseen osallistuvaan yritykseen tehdään liiketoiminnan kehittämishanke, jossa
yrityksen liiketoiminnan
problematiikkaa ratkotaan
benchmarking -menetelmällä.
Käytännössä casen tekee yliopiston tutkija tai opiskelija
yhteistyössä yrityksen kanssa
tukenaan koko projektiorganisaation laaja asiantuntemus.
Lisätietoja projektista antaa
Timo Palomäki
puh. 0400 528 105
email: tipa@pori.tut.fi.

TBM-2000 -projektin
valtakunnallinen tapaaminen Porissa
TBM-2000 -projektin valtakunnallinen tapaaminen järjestettiin Porissa 26.1.2000
uusissa Porin korkeakouluyksikön tiloissa. Tilaisuudessa
oli yli 40 osallistujaa kaikkien kolmen teknologiakeskuksen alueelta (Satakunta, Vaasa ja Jyväskylä).
Mukana oli edustajia osallistuvista yrityksistä, yliopistoista ja korkeakouluista sekä kaikista kolmesta hankkeeseen
osallistuvasta teknologiakeskuksesta.
Päivän ohjelma painottui
yritysten omien hankkeiden
esittelyyn. Esittelyn perusteella sai varsin kattavan kuvan
koko projektiin osallistuvien

yritysten hankkeiden tilasta ja
etenemisestä. Samalla sai
huomata myöskin eri yritysten hyvin erilaiset kehittämistarpeet. Kehittämishankkeita
on aina markkinoinnista alihankinnan kehittämiseen.
Iltapäivän aikana esiteltiin
kaikkiaan kahdeksan yrityksen kehittämishankkeet.
PrizzTech Oy toimii projektissa Satakunnan aluekoordinaattorina. Seuraava koulutustilaisuus pidetään paikallisena
29.2.2000 Porissa.
Loppusyksystä on tarkoitus
vielä järjestää kolmas valtakunnallinen tapaaminen, kun
pääosa kehittämishankkeista
on jo valmistunut.

PrizzTech Oy ja Sitra yhteistyössä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) toteuttaa
Matching-palvelua, jossa on
kyse yksityisten henkilöiden
ja ammattimaisten pääomasijoittajien varojen ja liiketoimintaosaamisen ohjaamisesta
kasvaviin listautumattomiin
yrityksiin.
Matching-palvelun tavoitteena on saattaa omaa pääomaa tarvitsevat yritykset ja
sitä tarjoavat bisnesenkelit ja
ammattimaiset pääomasijoittajat keskenään yhteistyöhön.

Matching-palvelun luonteeseen kuuluu, että se on puolueetonta, voittoa tavoittelematonta sekä täysin luottamuksellista. Sitra on harjoittanut
Matching-palvelua vuodesta
1996.
Tavoitteena on, että yrittäjät
saisivat vieraan pääoman lisäksi enenevästi omaa pääomaa sekä sijoittajan liiketoimintaosaamista ja kontakteja
yrityksensä kehittämiseen.
Tämänkaltainen palvelu, joka
edistää Satakunnan innovatii-

visten teknologiayritysten kehittymistä maailmanmarkkinoille kuuluu läheisesti PrizzTech Oy:n toimintaan. Satakunnan osaamiskeskusohjelman kautta syntyvät uudet liiketoiminnot edustavat toimialoja, joille Matching-palvelu
tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon kasvun edellyttämän
riittävän pääoman turvaamiseen. PrizzTech Oy ja Sitra
ovat toimineet yhteistyössä
Matching-palvelujen välittämisessä lokakuusta 1999 al-

kaen.
PrizzTech Oy ja Sitra järjestävät yhteistyössä Porin Seudun Osuuspankin ja Aboa
Venture Management Oy:n
kanssa pääomasijoittamisen
seminaarin. Tämä "Kasvua
enkelin siivin" - seminaari pidetään Teknologiakeskus Pripolissa 22.3.2000 kello 13.30.
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Suomen Innovaatiokeskus eurooppalaista teknologian
siirtoa suomalaisyrityksille
Euroopan komission Innovaatiokeskusten verkosto auttaa yrityksiä ja tutkimuslaitoksia teknologian siirrossa ja siihen liittyvässä yhteistyökumppanien haussa. Verkostossa toimii 54 Innovaatiokeskusta (Innovation Relay Centres, IRC).

EU-maiden lisäksi
verkostossa ovat mukana Islanti, Israel,
Norja ja Sveitsi. Verkostoa on laajennettu
myös Itä- ja Keski-Euroopan maihin.
Suomessa Innovaatiokeskuksen muodostavat tutut yhteistyökumppanit, Tekes, TEkeskusten teknologiayksiköt
ja 13 eri puolilla Suomea toimivaa teknologiakeskusta.
Tyypillisiä teknologiansiirtohankkeita, joissa Innovaatiokeskusten verkosto auttaa
yritystäsi, ovat:
teknologian osto- ja
myyntiyhteistyö
tuotesopeutusyhteistyö
tuotannollinen yhteistyö
yhteistyössä tehtävä
tuotekehitys
alihankintayhteistyö

osto- tai myyntiyhteistyö, tuotekehitysyhteistyö, valmistusyhteistyö ja yhteisyrityksen perustaminen.
Projektiyhteistyökumppaneiden haku
T&K-ohjelmiin, kuten EU:n 5. puiteoh-

Partnerinhakujärjestelmä
auttaa

jelma, Eureka, COST jne.
Tietokannassa olevia hakuja voidaan selata usealla tavalla. Rekisteröityneet käyttäjät
voivat tilata uudet partnerinhaut sähköpostiosoitteeseensa
täyttämällä kiinnostusprofiilin
sekä jättää partnerinhakuilmoituksen täyttämällä partnerinhakulomakkeen.

PrizzTech Oy tarjoaa
Suomen Innovaatiokeskuksen
palvelut

TEKES:in partnerinhakujärjestelmä auttaa kansainvälisessä teknologian siirrossa verkossa
TEKES:in partnerinhakupalvelu (www.tekes.fi/partner) tarjoaa kanavan etsiä
partnereita, kun tavoitteena
on:
Yritysten välinen teknologiansiirtoon tähtäävä yhteistyö, kuten tuoteoikeuksien

Lähelläsi sijaitseva PrizzTech
Oy on mukana Suomen Innovaatiokeskuksen toiminnassa
yhtenä alueellisista teknologiakeskuksista.
Yhtiömme avustaa sinua
myös partnerinhakupalvelussa sekä hakuvaiheessa että silloin, kun olet löytänyt sieltä
kiinnostavan kontaktin. Kun
siis tunnet tarvetta esim. liike-

toimintasi tehostamiseen kansainvälisten kontaktien avulla tai haluat hyödyntää ideaasi kansainvälisillä markkinoilla, ota silloin yhteys projektipäällikkö Ari Nikkaseen.
Kansainvälistymisiin!
Yhteystiedot: Ari Nikkanen
puh. 627 1014 ja
050 338 4534
ari.nikkanen@prizz.fi

Teknologiakeskus Pripolin toimitilojen vuokraus
Teknologiakeskus Pripoli tarjoaa innovatiivisen toimintaympäristön ja taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon teknologiayritysten sijoittumispaikaksi. Kysy vapaita toimitiloja Arja Pöystiltä, puhelin (02) 627 1011, arja.poysti@prizz.fi.

PrizzTech Oy:n ja Satakunnan
osaamiskeskuksen tiedotuslehti
Päätoimittaja
Risto Liljeroos

PrizzTech Oy
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
puh. (02) 627 1100
fax (02) 627 1101
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Taitto & toimitus
Hypermedia Oy,
Teknologiakeskus Pripoli
Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy

