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PrizzTech Oy:n toiminnassa vuosi 1999 oli
sen kymmenvuotisen historian merkittävin
muutosten vuosi.  Vuoden 1999 alussa Sata-

kunta pääsi osaksi valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa,
joka tarjoaa Satakuntaan myönnetyillä osaamisaloilla, etätek-
nologiassa ja materiaalitekniikassa, erinomaiset kehittämis-
mahdollisuudet.

Yksi merkittävä asia on ohjelman pitkävaikutteisuus, sillä
ohjelmaa toteutetaan vuosina 1999-2006.  Ohjelman tavoit-
teena on uusien kansainvälisesti kilpailukykyisten liiketoimin-
tojen synnyttäminen.  Tässä ohjelmassa, samoin kuin muis-
sakin PrizzTech Oy:n toteuttamissa kehityshankkeissa, pe-
ruslähtökohtana 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 laa-
jennettiin.  Viimeisin muutos tapahtui vuoden vaihteessa, kun
etälääketieteen kehittämis- ja koulutusyksikkö HC-ICE lii-
tettiin osaksi PrizzTech Oy:tä.  Tällä hetkellä teemme työtä
Satakunnan kehittämiseksi 14 henkilön voimin.

Muutoksen tuulet puhaltavat myös yrityselämässä.  Sähköi-
nen kaupankäynti koskettaa yhä useampaa yritystä.  Saman
aikaisesti verkottumiskehitys luo tarpeita yhteistyön synnyt-
tämiselle erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten joukos-
sa.

Pk-yrityksen kehittämistarpeet kätkeytyvät usein päivittäi-
sen kiireen alle. Jokaisen yrittäjän ja yritysjohtajan tulisi kui-
tenkin säännöllisesti miettiä, tekeekö hän oikeita asioita oi-
keilla työvälineillä.  Yrityksen kehittämisen on lähdettävä si-
sältäpäin.  On löydettävä tahtoa ja halua toimintojen kehittä-
miseen.

PrizzTech Oy:n tehtävänä on auttaa yrityksiä niiden kehit-
tämistarpeissa.  Yrityskehitys- ja koulutuspalvelut suunnataan
niille osa-alueille, missä kehittämistarpeita selkeimmin esiin-
tyy.  Tavoitteenamme on auttaa yritystä sen elinkaaren kai-
kissa vaiheissa, aina innovaation synnystä kansainvälistymi-
seen saakka.

Kuluvan vuoden aikana osaamiskeskusohjelman toimintaa
laajennetaan kattamaan entistä laajemmin koko Satakuntaa.
Tavoitteena on myös lisätä pienten ja keskisuurten yritysten
osallistumista kehittämisohjelmaan.

Risto Liljeroos
toimitusjohtaja

Uudet tuulet puhaltavat
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Tässä numerossa
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Etäteknologian osaamiskes-
kusohjelma pähkinänkuoressa

Materiaalitekniikan osaamiskes-
kusohjelma 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 toiminnas-
tamme eri kehityshankkeissa.

Tiedotteita julkaistaan jatkossa säännöl-
lisesti. Satakunnan osaamiskeskuksen ja
PrizzTech Oy:n toimintaan voit tutus-
tua myös nettisivuillamme osoitteessa
www.prizz.fi.
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WF-BIC-projekti Satakunnassa on käynnistynyt vilk-

kaasti. Ensimmäiset kehitysprojektit yrityksissä käyn-

nistyivät helmikuussa. Kontakteja yrityksiin on jo reilu

kymmenen ja lisää mahtuu ohjelmaan. Projektit toteute-

taan vuoden 2000 aikana. Mitä nopeammin aloitetaan,

sitä isompia kokonaisuuksia on aikaa toteuttaa.

Pienten teknologiayritysten
kehittäminen ja WF-BIC Satakunnassa

BIC-aluevastaavan toimesta alkaa parhaan
mahdollisen osaamisen etsintä, kertoo projek-
tipäällikkö Minna Nore, joka yhtessä teknolo-
gia-asiamies Jarmo Juholan kanssa on hake-
nut yrityksiä mukaan WF-BIC -ohjelmaan.

Lisätietoja:
www.wfbic.com

WF-BIC on lyhennelmä eng-
lanninkielisistä sanoista Wes-
tern Finland Business and In-
novation Centre. WF-BIC
kuuluu eurooppalaiseen BIC-
verkostoon.

Vastaavanlaisia BIC-kes-
kuksia on Euroopassa noin
150 kpl. BIC-toiminta ei ole
saman toimintatavan kopioi-
mista ympäri Eurooppaa,
vaan lähinnä riittävän päte-
vyyden leima. Jokaisella alu-
eella vastuuhenkilöt määritte-
levät yhdessä alueensa mui-
den tahojen kanssa, miten toi-
minta suuntautuu.

Satakunnassa keskitytään
toisaalta pienten, kasvuky-
kyisten ja -haluisten teknolo-
giayritysten kehittämiseen ja
toisaalta alueellisten toimijoi-

den yhteistyön kehittämiseen.
Pienellä yrityksellä tarkoite-
taan alle 20 henkilöä työllis-
täviä yrityksiä.

Teknologiapainotteisuus tar-
koittaa sitä, että yritys toimii
tekniikkapainotteisessa ympä-
ristössä.

Jos yrityksessä on olemassa
tarve kehittyä,  BIC-projekti
on hyvä tapa hoitaa pienet
kehitysaskeleet.

Yrityksen kerrottua ongel-
mansa, alkaa BIC-aluevastaa-
van toimesta parhaan mahdol-
lisen asiantuntijan etsintä.
Kun yritys on hyväksynyt asi-
antuntijan tekemän tarjouk-
sen, voidaan projektiin ohjata
EU:n SME-yhteisöaloitera-
hoitusta maksimissaan 50 tu-
hatta markkaa tai 50 % asian-

tuntijan kustannuk-
sista.

Yritys voi esittää
ajatuksiaan projek-
tin toteuttajasta, jos
sellainen on tiedos-
sa.

Tyypillisiä esi-
merkkejä BIC-pro-
jektien kehittämis-
hankkeista ovat
markkinatutkimuk-
set uusien markki-
noiden avaamiseksi,
tuotekehitysprojektit
tai yrityksessä ole-

van tiedon hallinnan paranta-
minen esim. tarjousten teke-
miseksi.  Kaikki yrityksen toi-
mintaa kehittävät projektit
ovat mahdollisia kohteita
poislukien selkeät kone- ja lai-
teinvestoinnit.

Olennaista on, että kehittä-
mishankkeet pohjautuvat yri-
tyksen omaan kehittämistar-
peeseen. Yrittäjä itse luotsaa
yritystään ja määrittelee omat
kehitysaskeleensa.

Kehittämishankkeen yhtey-
dessä yritys tutustuu asiantun-
tijoihin ja rakentaa itselleen
verkostoa yrityksensä ympä-
rille.

Kehittävää kevättä 2000 !

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

tuskeskus.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Jari-Pekka Niemi
jari-pekka.niemi@satshp.fi
puh. 02-6277685

HC-ICE Satakunta, Sairaalantie 3
28500 PORI

minnan tavoitteena on vahvis-
taa alan tietämystä ja sen py-
symistä Satakunnassa.

Palvelujen tuotteistamisessa
ja yritysyhteistyön laajentami-
sessa on Porin Puhelin Oy:llä
ollut merkittävä asema koko
HC-ICE toiminnan ajan. Yh-
teistyön tuloksena on synty-
nyt mm. uutta yritystoimintaa.

Tehdyn yhteistyösopimuk-
sen tarkoituksena on turvata
etälääketiedettä palvelevien
ratkaisujen kehittämistoimin-
nan jatkuvuus ja etälääketie-
teen osaamisen vahvistami-
nen Satakunnassa.

HC-ICE -keskus on jatkanut
toimintaansa 1.1.2000 alkaen
PrizzTech Oy:n hallinnoima-
na.  Syntyvät kehitysprojektit
liitetään soveltuvin osin osaksi
Satakunnan osaamiskes-
kusohjelmaa.

HC-ICE keskuksen koulu-
tuspalvelut ja muu kehittämis-
toiminta liitetään osaksi Prizz-
Tech Oy:n yritysten kehittä-
mis- ja koulutuspalveluja.

Yksikön toiminta jatkuu ny-
kyisissä tiloissa Satakunnan
Sairaanhoitopiirin (Keskus-
sairaalan) yhteydessä, jossa
sijaitsee HC-ICE toimisto.

HC-ICE sopimuksen perus-
teella Satakunnan Sairaanhoi-
topiiri, Porin korkeakouluyk-
sikkö ja Porin Puhelin Oy ovat
toteuttaneet menestyksek-
käästi etälääketieteen tutki-
mus-, kehittämis- ja koulutus-
hankkeita Satakunnassa vuo-
desta 1996 lähtien. Merkittä-
vimpänä tuloksena tästä toi-
minnasta on Makropilotti-
projektin saaminen Satakun-
taan.

Joulukuussa 1999 tehtiin
HC-ICE toiminnan jatkami-
sesta sopimus neljän organi-
saation kesken. Sopimuksen
allekirjoittajina ovat Satakun-
nan sairaanhoitopiiri, Porin
korkeakouluyksikkö, Porin
Puhelin Oy ja PrizzTech Oy.

Satakunnan sairaanhoitopii-
rin roolina on kehittää sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toi-
mintoja siten, että asiakkaille
voidaan taata laadultaan pa-
remmat palvelut. Sairaanhoi-
topiirin vahva sitoutuminen
mahdollistaa uusien palvelu-
jen kehittämisen ja kokeilut
alueellaan.

Hankkeisiin liittyvää etälää-
ketieteen teknologista tutki-
mustoimintaa tehdään pää-
sääntöisesti Porin korkeakou-
luyksikössä. HC-ICE:n tutki-
mushankkeet ovat iso osa yk-
sikön toimintaa. Tutkimustoi-
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Materiaalitekniikan
osaamiskeskusohjelma pähkinänkuoressa

Valtioneuvoston nimeämä
Satakunnan osaamiskeskuk-
sen materiaalitekniikan ohjel-
ma käynnistyi vuoden 1999
alussa. Perusteet ohjelman
saamiseen löytyivät Satakun-
talaisten yritysten vahvasta
metalli-, materiaali- ja valmis-
tustekniikan osaamisesta. Toi-
saalta PrizzTech Oy on me-
nestyksellisesti koordinoinut
ja aktivoinut suomalaista teol-
lisuutta kansainvälisiin fuu-
sioteknologiaohjelmiin. Oh-
jelma on osaltaan luonut erin-
omaisen lähtökohdan ja ver-
koston osaamiskeskusohjel-
malle.

Organisointi
Ohjelman organisaatio muo-
dostettiin PrizzTechissä alku-
vuonna 1999. Ohjelmaa joh-
taa Iiro Andersson ja projek-
tipäällikköinä toimivat  Jark-
ko Vuorela ja Pertti Pale
(FinnFusion).  Ohjelmaa oh-
jaa ohjausryhmä, joka koos-
tuu teollisuuden, korkea-
koulujen, tutkimuslaitosten ja
rahoittajien edustajista. Ohja-
usryhmän puheenjohtajana
toimii toimitusjohtaja Raimo
Rantanen Outokumpu Rese-
arch Oy:stä.

Tavoitteet
Seuraavat materiaalitekniikan
osaamiskeskusohjelmien ta-
voitteet ovat valtioneuvoston
määräämiä ja kaikille osaa-
miskeskusohjelmille yhteisiä:

Tunnistaa alueellisia vah-
vuuksia ja aikaansaada ta-
loudellista kasvua

L isätä huippuosaamiseen
perustuvia kilpailukykyisiä
tuotteita, palveluita, yrityk-
siä ja työpaikkoja

L isätä alueen vetovoimaa
erityisesti kansainvälisten in-
vestointien ja huippuosaaji-
en saamiseksi alueelle

Vahvistaa ja uudistaa alueel-
la olevaa osaamista

Osaamisalueet
Materiaalitekniikan osaamis-
ohjelma lähtötilanteessa sisäl-
tää kuusi aluetta, jotka on va-
littu mukanaolevien yritysten
osaamisen ja intressien perus-
teella. Osa-alueet ovat:

Kupariteknologia

Pulverimetallurgia

Suprajohteiden valmistus-
teknologia

L iitos- ja teräsrakennetekno-
logia

Materiaalien käyttöturvalli-
suus

Kestomagneettien valmistus

FINNFUSION - suomalaisen
teollisuuden fuusioteknolo-
giaohjelma

Ohjelman
eteneminen ja
päämäärä

Projektivaihe: (Vuodet 1999-
2001) - Ohjelma on lähtenyt
liikkeelle kymmenellä  yritys-
lähtöisellä tutkimus- ja tuote-
kehitysprojektilla, joilla vai-
kutetaan Satakunnan alueen

yritysten materiaali- ja valmis-
tustekniikan  osaamisen kehit-
tämiseen. Satakuntalaisten
yritysten lisäksi useimmissa
projekteissa on mukana asian
kannalta parhaat kansalliset
tutkimus- ja yritystahot. Pro-
jektikantaa kasvatetaan ohjel-
man alkuvuosina, jolloin luo-
daan aktiivinen osaamisver-
kosto.

Ohjelmavaihe
(Vuodet 2001- 2005) - Syn-
tyneen projektikannan, kon-
taktiverkon ja ohjausryhmän
avulla ohjelman sisältöä täs-
mennetään ja ohjelmalle vali-
taan painopistealueet. Paino-
pistealueille tunnusomaista on
kansainvälisen tason huippu-
osaaminen.  Painopistealueil-
le rakennetaan kansallisia tai
kansainvälisiä tutkimusohjel-
mia.

Pysyvä tutkimus-
toiminta-
vaihe
(2006 alkaen) - Oh-
jelman päämääränä
on muodostaa vähin-
tään yhdelle  paino-
pistealueelle alueelli-
set ja kansalliset läh-
tökohdat huomioivaa
pysyvää tutkimustoi-
mintaa.

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

Jarkko Vuorela
Projektipäällikkö
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Etäteknologian
osaamiskeskusohjelma pähkinänkuoressa

Taustaa
Etäteknologian osaamiskes-
kuksen toiminnan perustana
on alueen korkeakoulujen,
Porin korkeakouluyksikön ja
Satakunnan ammattikorkea-
koulun tekemä tutkimus, jon-
ka kohteena ovat tietoverkot,
automaatio, uusmedia-sisältö-
tuotanto ja etälääketiede.

Etäteknologian osaamiskes-
kusohjelma tukee yrityksien
ja korkeakoulujen integroitu-
mista kansainväliseen tekno-
logiseen yhteistyöhön ja kehi-
tykseen.

Yhtenä painopistealueena
ovat ohjelmistokehitys ja sys-
teemi-integraatioliiketoimin-
tojen verkottuminen kansain-
välisten partnerien kanssa.
Ohjelma tukee kansallisesti
merkittävän palveluoperaatto-
riliiketoiminnan syntymistä
Satakunnassa.

Organisointi
Osaamisohjelman organisoin-
ti suoritettiin vuonna 1999.
Ohjelman käytännön toteu-
tuksesta vastaavat projekti-
päälliköt KM Veli-Pekka
Heikkinen ja DI Markku
Paukkunen. Veli-Pekka Heik-
kisen vastuualueena  ovat uus-
media-sisältötuotantoprojektit
ja verkottunutta liiketoimintaa
tukevat projektit. Markku
Paukkusen vastuualuetta ovat
tietoverkkotutkimus ja auto-
maation tutkimusjohtajuus.
Ohjelman lyhyen aikavälin
strategisesta suunnittelusta
vastaa kehitysjohtaja (oto)
Niku Oravainen.

Tavoitteet
Etäteknologian osaamiskes-
kusohjelman yhtenä fokukse-
na ovat palveluoperaattorit ja
palvelujen kehittämisen ja
tuotannon koko arvoketju.

 Arvoketju kattaa resurssien
koulutuksen, T&K-toimin-
nan, pilotverkkopalvelut, oh-
jelmistokehityksen, järjestel-
mätoimitukset ja palveluope-
raattoritoiminnan terveyden-
huollon, automaation ja uus-
media-sisältötuotannon toimi-
aloilla. Ohjelman tavoitteena
on:

Vahvistaa alueellisia vah-
vuuksia korkeakoulujen ja
elinkeinoelämän yhteistyös-
sä ja aikaansaada taloudel-
lista kasvua.

L isätä alueen vetovoimaa
erityisesti kansainvälisten in-
vestointien ja huippuosaaji-
en saamiseksi alueelle.

Perustaa alueelle kansainvä-
lisen tason tietoverkkotutki-
mukseen ja kehitykseen pa-
neutuva tutkimuskeskus.
Keskuksen perustana on Pi-
lotverkko, joka tarjoaa kehi-
tystoiminnalle maailmanlaa-
juisesti ainutlaatuisen tutki-
musympäristön.

Painopistealueet
Etäteknologian osaamisohjel-
man painopistealueina ovat:

Tietoverkkotutkimus

Automaatio

Uusmedia-sisältötuotanto

Etälääketiede

Ohjelman
eteneminen
Osaamiskeskusohjelma on
lähtenyt liikkeelle useilla esi-
selvitysprojekteilla tietoverk-
kotutkimuksen ja uusmedian
alueella.

Tietoverkkotutkimuksessa
on lähtenyt liikkeelle OPM:n
rahoittama Pilotverkko-kou-
lutusprojekti, jonka tavoittee-
na on kouluttaa korkeakoulu-
jen ja paikallisten yritysten
verkonhallinta-henkilökuntaa.
Osaamiskeskusohjelman tu-
loksena syntyy Pilotverkko,
joka mahdollistaa tietoliiken-
neverkkojen tutkimuksen ke-
hittymisen Satakunnassa.

Satakunnan ensimmäinen
tutkimusjohtaja, automaation
tutkimusjohtaja, aloittaa huh-
tikuun alussa työt automaatio-
teollisuuden parissa.

Painopistealueena on löytää
uusia ratkaisuja etäteknolo-
giamenetelmiä hyödyntäen
automaatioliiketoimintaa ke-
hitettäessä.

Satakuntalaiset sisällöntuot-
taja- eli infocom-yritykset  (18
kpl) ja -oppilaitokset (6 kpl)
käynnistivät osaamiskeskuk-
sen koordinoimana marras-
kuussa 1999 verkostoliiketoi-
minta-esiselvitysprojektin.
Yritykset ja projektin tutkijat
saivat valmiiksi helmikuun ai-
kana suunnitelman jatkotoi-
menpiteistä.

Lisätietoja:
www.prizz.fi/osaamiskeskus/
etatekn.html

Projektipäälliköt Veli-Pekka
Heikkinen ja Markku Pauk-
kunen toivottavat uudet yh-
teistyökumppanit tervetul-
leiksi etäteknologian ohjel-
miin.
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Pilotverkko
-koulutusprojekti

Pilotverkko-projektin tavoit-
teena on yhdistää Porin kor-
keakouluyksikön VoIP/WAP-
tutkimukseen keskittyvä tieto-
verkkokokonaisuus, Satakun-
nan ammattikorkeakoulun
älyverkkolaboratorio sekä  te-
leverkon lisäarvopalveluiden
tuottamiseen erikoistuneen
Votek Oy:n tuotekehitysinfra-
struktuuri Porin Puhelin Oy:n
alueverkon kautta yhdeksi
tuotekehityskokonaisuudeksi.

 Pilotverkon periaate

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

PORIN PUHELIN
-KONSERNI

PrinetOy
Verkkotieto Oy

INTER
NET

GSM
DCS

PSTN
ISDN

SAMK / TPY
PKK (TTKK)

YRITYKSET
Votek
SN / IP

IN VOIP

VOIPADSL WAP

SCP SMP SSP

MAKROPILOTTI /
MUUT TUTKIMUS-
YKSIKÖT

Opetusministeriö myönsi Prizztech Oy:n etäteknologian osaamisohjelmalle Pilotverkko-

koulutusprojektin toteuttamiseen 1,4 miljoonan markan rahoituksen.

Mediateollisuus on maailman
suurin ja nopeimmin kasvava
teollisuudenala. Nopeat tieto-
verkot ja multimedia mahdol-
listavat yrityksille ja kulutta-
jille monipuoliset digitaaliset-
tai sisältöpalvelut.

Laajasti katsoen viestintäinf-
rastruktuuri, informaatiotek-
nologia, sisältötuotanto ja näi-
tä soveltava muu liiketoimin-
ta muodostavat nk. Infocom-
klusterin.

Markkinoilla menestymisen
edellytyksenä nähdään siis
palvelukokonaisuuksien tar-
jonta, mikä edellyttää yrityk-
sien tehokasta verkostoitumis-

Satakunnan Infocom-yritykset liikkeellä

ta ja ydinosaamiseen keskit-
tymistä.

Satakuntalaiset sisällöntuot-
taja- eli infocom-yritykset  (18
kpl) ja -oppilaitokset (6 kpl)
käynnistivät PrizzTech Oy:n
koordinoimana marraskuussa
1999 verkostoliiketoiminta-
esiselvitysprojektin.

Tavoitteena on löytää alueel-
liset vahvuudet ja synergia-
edut. Uusien markkinahaas-
teiden mukaisesti projektissa
suunnitellaan parhaillaan yh-
teisiä toimenpiteitä ja toimin-
tamallia yritysten liiketoimin-
tojen kiihdyttämiseksi.

Yhtenä vaihtoehtona konk-

reettisen toiminnan aloittami-
seksi on esitetty yrityksissä to-
teutettavaa käytännönläheistä
valmennusohjelmaa.

Projektin tutkimustulokset
valmistuvat helmikuun aika-
na, jolloin yritykset päättävät
myös käytännön toimenpi-
teistä. Projektipäällikköinä
toimivat tutkijat Porin Korkea-
kouluyksiköstä, Turun kaup-
pakorkeakoulusta ja Finnet
Osaamiskeskuksesta.

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö
Veli-Pekka Heikkinen,
050-377 4130
veli-pekka.heikkinen@prizz.fi

Hankkeen projektipäällikkö-
nä aloittaa DI Jari Lahti Porin
korkeakouluyksiköstä, tutki-
joina aloittavat insinöörit Jani
Peltola sekä Pasi Kuuppelo-
mäki.

Hankkeessa koulutetaan
PKK:n ja SAMK:n opetus-
henkilökuntaa ja opiskelijoi-
ta sekä puhelinoperaattorei-
den sekä paikallisten tietotek-
niikkayritysten henkilökun-
taa.
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Kansainvälistä kilpailukykyä
satakuntalaisiin yrityksiin
benchmarking-projektilla

TBM-2000 -projektin (Tek-
nologia BenchMarking) ta-
voitteena on satakuntalaisten
pk-yritysten kansainvälisen
kilpailukyvyn kehittäminen
benchmarking -menetelmällä.
Projektin tavoitteina on edis-
tää osaamiskeskusten, yliopis-
tojen ja yritysten keskinäistä
verkostoitumista.

Lisäksi tavoitteena on paran-
taa yritysten työllistämismah-
dollisuuksia yritysten avain-
henkilöstön osaamista kehit-
tämällä.

PrizzTech Oy toimii projek-
tissa Satakunnan aluekoordi-
naattorina.

Projekti on kaksivuotinen
päättyen vuoden 2000 lopus-
sa. Projekti on Jyväskylän
seudun, Vaasan seudun ja Sa-
takunnan yhteishanke.  Pro-
jektiin osallistuu kaikkiaan

noin 30 yritystä näiltä alueil-
ta.

Projektiin kuuluu olennaise-
na osana benchmarking -me-
netelmään liittyvää koulutus-
ta, johon osallistuvat sekä yri-
tysten avainhenkilöt että yli-
opistojen edustajat ja tutkijat

Jokaiseen osallistuvaan yri-
tykseen tehdään liiketoimin-
nan kehittämishanke, jossa
yrityksen liiketoiminnan
problematiikkaa ratkotaan
benchmarking -menetelmällä.
Käytännössä casen tekee yli-
opiston tutkija tai opiskelija
yhteistyössä yrityksen kanssa
tukenaan koko projektiorgani-
saation laaja asiantuntemus.

Lisätietoja projektista antaa
Timo Palomäki
puh. 0400 528 105
email: tipa@pori.tut.fi.

Suomen itsenäisyyden juhla-
rahasto (Sitra) toteuttaa
Matching-palvelua, jossa on
kyse yksityisten henkilöiden
ja ammattimaisten pääomasi-
joittajien varojen ja liiketoi-
mintaosaamisen ohjaamisesta
kasvaviin listautumattomiin
yrityksiin.

Matching-palvelun tavoit-
teena on saattaa omaa pää-
omaa tarvitsevat yritykset ja
sitä tarjoavat bisnesenkelit ja
ammattimaiset pääomasijoit-
tajat keskenään yhteistyöhön.

PrizzTech Oy ja Sitra yhteistyössä
Matching-palvelun luontee-

seen kuuluu, että se on puolu-
eetonta, voittoa tavoittelema-
tonta sekä täysin luottamuk-
sellista. Sitra on harjoittanut
Matching-palvelua vuodesta
1996.

Tavoitteena on, että yrittäjät
saisivat vieraan pääoman li-
säksi enenevästi omaa pää-
omaa sekä sijoittajan liiketoi-
mintaosaamista ja kontakteja
yrityksensä kehittämiseen.
Tämänkaltainen palvelu, joka
edistää Satakunnan innovatii-

visten teknologiayritysten ke-
hittymistä maailmanmarkki-
noille kuuluu läheisesti Prizz-
Tech Oy:n toimintaan. Sata-
kunnan osaamiskeskusohjel-
man kautta syntyvät uudet lii-
ketoiminnot edustavat  toimi-
aloja, joille Matching-palvelu
tarjoaa varteenotettavan vaih-
toehdon kasvun edellyttämän
riittävän pääoman turvaami-
seen.   PrizzTech Oy ja Sitra
ovat toimineet yhteistyössä
Matching-palvelujen välittä-
misessä lokakuusta 1999 al-

kaen.
PrizzTech Oy ja Sitra järjes-

tävät yhteistyössä Porin Seu-
dun Osuuspankin ja Aboa
Venture Management Oy:n
kanssa pääomasijoittamisen
seminaarin.  Tämä "Kasvua
enkelin siivin" - seminaari pi-
detään Teknologiakeskus Pri-
polissa 22.3.2000 kello 13.30.

TBM-2000 -projektin
valtakunnallinen tapaaminen Porissa

TBM-2000 -projektin valta-
kunnallinen tapaaminen jär-
jestettiin Porissa 26.1.2000
uusissa Porin korkeakouluyk-
sikön tiloissa. Tilaisuudessa
oli yli 40 osallistujaa kaikki-
en kolmen teknologiakeskuk-
sen alueelta (Satakunta, Vaa-
sa ja Jyväskylä).

Mukana oli edustajia osallis-
tuvista yrityksistä, yliopistois-
ta ja korkeakouluista sekä kai-
kista kolmesta hankkeeseen
osallistuvasta teknologiakes-
kuksesta.

Päivän ohjelma painottui
yritysten omien hankkeiden
esittelyyn. Esittelyn perusteel-
la sai varsin kattavan kuvan
koko projektiin osallistuvien

yritysten hankkeiden tilasta ja
etenemisestä. Samalla sai
huomata myöskin eri yritys-
ten hyvin erilaiset kehittämis-
tarpeet. Kehittämishankkeita
on aina markkinoinnista ali-
hankinnan kehittämiseen.

Iltapäivän aikana esiteltiin
kaikkiaan kahdeksan yrityk-
sen kehittämishankkeet.

PrizzTech Oy toimii projek-
tissa Satakunnan aluekoordi-
naattorina. Seuraava koulutus-
tilaisuus pidetään paikallisena
29.2.2000 Porissa.

Loppusyksystä on tarkoitus
vielä järjestää kolmas valta-
kunnallinen tapaaminen, kun
pääosa kehittämishankkeista
on jo valmistunut.

Kansainvälistä kilpailukykyä
satakuntalaisiin yrityksiin
benchmarking-projektilla
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EU-maiden lisäksi
verkostossa ovat mu-
kana Islanti, Israel,
Norja ja Sveitsi. Ver-
kostoa on laajennettu
myös Itä- ja Keski-Eu-
roopan maihin.

Suomessa Innovaa-
tiokeskuksen muodos-
tavat tutut yhteistyö-
kumppanit, Tekes, TE-
keskusten teknologiayksiköt
ja 13 eri puolilla Suomea toi-
mivaa teknologiakeskusta.

Tyypillisiä teknologiansiir-
tohankkeita, joissa Innovaa-
tiokeskusten verkosto auttaa
yritystäsi, ovat:

teknologian osto- ja
myyntiyhteistyö

tuotesopeutusyhteistyö

tuotannollinen yhteistyö

yhteistyössä tehtävä
tuotekehitys

alihankintayhteistyö

Partnerinhaku-
järjestelmä
auttaa
TEKES:in partnerinhakujär-
jestelmä auttaa kansainväli-
sessä teknologian siirrossa -
verkossa

TEKES:in partnerinhaku-
palvelu (www.tekes.fi/part-
ner) tarjoaa kanavan etsiä
partnereita, kun tavoitteena
on:

Yritysten välinen teknolo-
giansiirtoon tähtäävä yhteis-
työ, kuten tuoteoikeuksien

Suomen Innovaatiokeskus -
eurooppalaista teknologian
siirtoa suomalaisyrityksille
Euroopan komission Innovaatiokeskusten verkosto auttaa yrityksiä ja tutkimuslaitok-

sia teknologian siirrossa ja siihen liittyvässä yhteistyökumppanien haussa. Verkostos-

sa toimii 54 Innovaatiokeskusta (Innovation Relay Centres, IRC).

osto- tai myyntiyh-
teistyö, tuotekehitys-
yhteistyö, valmistus-
yhteistyö ja yhteis-
yrityksen perustami-
nen.

Projektiyhteistyö-
kumppaneiden haku
T&K-ohjelmiin, ku-
ten EU:n 5. puiteoh-

Lähelläsi sijaitseva PrizzTech
Oy on mukana Suomen Inno-
vaatiokeskuksen toiminnassa
yhtenä alueellisista teknolo-
giakeskuksista.

Yhtiömme avustaa sinua
myös partnerinhakupalvelus-
sa sekä hakuvaiheessa että sil-
loin, kun olet löytänyt sieltä
kiinnostavan kontaktin. Kun
siis tunnet tarvetta esim. liike-

PrizzTech Oy tarjoaa
Suomen Innovaatiokeskuksen
palvelut

toimintasi tehostamiseen kan-
sainvälisten kontaktien avul-
la tai haluat hyödyntää ideaa-
si kansainvälisillä markkinoil-
la, ota silloin yhteys projekti-
päällikkö Ari Nikkaseen.
Kansainvälistymisiin!

jelma, Eureka, COST jne.

Tietokannassa olevia haku-
ja voidaan selata usealla taval-
la. Rekisteröityneet käyttäjät
voivat tilata uudet partnerin-
haut sähköpostiosoitteeseensa
täyttämällä kiinnostusprofiilin
sekä jättää partnerinhakuil-
moituksen täyttämällä partne-
rinhakulomakkeen.

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

PrizzTech Oy
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
puh. (02) 627 1100
fax (02) 627 1101

PrizzTech Oy:n ja Satakunnan
osaamiskeskuksen tiedotuslehti

Päätoimittaja
Risto Liljeroos

Taitto & toimitus
Hypermedia Oy,
Teknologiakeskus Pripoli

Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy

/prizz.uutiset

Yhteystiedot: Ari Nikkanen
puh.  627 1014 ja
050 338 4534
ari.nikkanen@prizz.fi


