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Satakunnan tulevaisuudesta on hyvinkin toisis-
taan poikkeavia näkemyksiä. Työttömyyden säi-
lyminen korkealla tasolla ja jatkuva muuttotappio 
ovat omalta osaltaan synkentämässä monen näke-
mystä tulevaisuudesta. Satakuntalaisen koulutus-
sektorin vahvistuminen antaa puolestaan uskoa erityisesti muuttotappion hillit-
semiseen. Muuttovoittoiseksi alueeksi siirtyminen edellyttää elinkeinoelämän ky-
kyä ja tarvetta osaavan työvoiman rekrytointiin.  

Satakunnan näkökulmasta yksi uhkatekijä on se, että eräiden keskeisten toimialo-
jen toimintavolyymistä merkittävää osaa koskevat päätökset tehdään maakunnan 
ulkopuolella, osin jopa ulkomailla. Satakunnan haasteena on rakentaa yrityksille 
kilpailukykyinen toimintaympäristö, jotta yritys sitoutuisi mahdollisimman tii-
viisti alueelle. Toimintaympäristö sisältää mm. osaavan henkilöstön saannin, t&k 
-toiminnan, toimivat toimittajaverkostot ja yleisen infrastruktuurin. Nämä haas-
teet ovat lähes identtiset globalisaatiosta aiheutuvien haasteiden kanssa. Toimin-
ta- ja innovaatioympäristön on jatkossa oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen 
erityisesti, mikäli Satakuntaan halutaan uusinvestointeja.

Innovaatioympäristön useiden palveluiden ongelmana on niiden projektiluontei-
suus. Pysyvän rahoituksen puuttuminen heikentää mahdollisuuksia pitkäjäntei-
seen toiminnalliseen kehittämiseen. Lähitulevaisuuteen liittyy rahoituksellisesti 
epävarmuustekijöitä EU:n nykyisen rahoituskauden päättyessä vuoden 2006 lo-
pussa. Tällöin voi syntyä epäjatkuvuuskohta, jossa palveluita joudutaan hetkelli-
sesti heikentämään. Eri rahoituslähteiden laajempi ja monipuolisempi hyödyntä-
minen nouseekin lähitulevaisuudessa merkittävään rooliin.

EU:n rahoituskauden vaihtuminen ei vaikuttane kansallisten kehitysohjelmien, 
kuten osaamis- ja aluekeskusohjelmien, toteutukseen, sillä ohjelmien jatko näyt-
tää turvatulta.  Valtakunnallisesti on kuitenkin tehtävä päätöksiä niistä innovaa-
tioympäristön palveluista, jotka jatkossakin halutaan säilyttää tai kehittää. Näi-
den osioiden valmisteluun on varauduttu myös Prizztech Oy:ssä mm. toimimal-
la aktiivisesti Suomen teknologiakeskusten liiton työssä.

Menestyville innovaatioympäristöille on tunnusomaista joustava sopeutumisky-
ky muutostilanteisiin. Muutoksiin reagointia on mahdollista nopeuttaa ennakoin-
titutkimuksesta saatavaa tietoa hyödyntämällä. Prizztech Oy on osaltaan vahvis-
tamassa ennakointitiedon hyödyntämistä edistävien toimintojen synnyttämistä 
maakuntaan.

Yksi muutos on lisääntyvä kansainvälinen toiminta. Kansainvälistyminen ei tar-
koita toimijoiden kansainvälistymistä vain kansainvälistymisen vuoksi, vaan se on 
nähtävä keinona löytää uusia ratkaisuja yhä kiristyvässä alueiden välisessä kilpai-
lussa. Esimerkiksi tutkimus- ja hankeyhteistyö sekä opiskelijavaihto ovat konk-
reettisia tapoja vahvistaa alueen osaamispohjaa.

Risto Liljeroos
toimitusjohtaja

Talvi 2005
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Prizztech Oy toimii läheisessä 
yhteistyössä alueen elinkeino-
elämän, oppilaitosten, aluevi-
ranomaisten, yrityspalveluorga-
nisaatioiden, seutukuntien ja ke-
hitysohjelmien kanssa.  Yhtiön 
eri ohjelmissa ovat mukana use-
at kansalliset tutkimuslaitokset 
ja yliopistot.  Kansainvälisen yh-
teistyön rooli on kasvussa. Prizz-
tech Oy:n yhtenä tehtävänä on 
maakunnallisena toimijana ver-
kottua kansallisiin ohjelmiin ja 
toimijoihin Satakunnan kilpai-
lukyvyn kehittämiseksi.  

Prizztech Oy:n osakepääoma 
on 1,0 miljoonaa euroa. Yhti-
ön omistajina ovat kaikki maa-
kunnan seutukunnat kuntien tai 
kuntien omistamien kehitysor-
ganisaatioiden kautta. Prizztech 
Oy:n suurin omistaja on Porin 
kaupunki, jonka omistusosuus 

Prizztech Oy 
Prizztech Oy on 

maakunnallinen 

kehittäjäorganisaatio, 

jonka tavoitteena on 

elinkeinoelämän ja 

maakunnan kilpailukyvyn 

parantaminen. 

Prizztech Oy toteuttaa 

tehtäväänsä pääasiassa 

kehitysohjelmien ja 

-hankkeiden avulla.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja 
Risto Liljeroos
Puh. (02)620 5310
GSM 044 710 5310
rísto.liljeroos@prizz.fi

Yhtiön liikevaihdon kehitys 1991 - 2004

on 50,8 %. Lisäksi omistajina 
on mm. Satakunnan sairaan-
hoitopiiri sekä lähinnä osaa-
miskeskusohjelmassa mukana 
olevia maakunnan merkittäviä 
yrityksiä.

Prizztech Oy jatkaa toimintaan-
sa yleishyödyllisenä ja puolueet-
tomana organisaationa. Yhti-
ön liikevaihto on voimakkaas-
sa kasvussa ylittäen 6,1 miljoo-
naa euroa vuonna 2004. Vuodel-
le 2005 yhtiön budjetti on 6,4 
miljoonaa euroa. 

Prizztech Oy:n toiminta on or-
ganisoitunut toiminnallisiin yk-
sikköihin, jotka ovat:

Energia ja ympäristö
Hyvinvointi ja teknologia
Innovaatio- ja yrityspalvelut
Satakunnan osaamiskeskus- 

 ohjelma (etäteknologia ja  
 materiaalitekniikka)

Yliopistokeskuksen palvelut
Sisäiset palvelut

Yhtiön palveluksessa on lähes 50 
asiantuntijaa. Yhtiön toimintaan 
on verkostoituneena yli 700 asi-
antuntijaa. Prizztech Oy:llä on 

toimipisteet Porissa, Raumalla, 
Huittisissa, Kokemäellä ja Kan-
kaanpäässä. Prizztech Oy on jo 
nyt henkilömäärällä mitattuna 
yksi suurimmista Suomen tek-
nologiakeskusten liiton, Teke-
lin, jäsenorganisaatioista. 

Liikevaihto rahoituslähteittäin 2004 Liikevaihto tulosyksiköittäin 2004
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Yliopistokeskus otti viime vuo-
den aikana käyttöön uusia tilo-
ja lähes 1200 m2. Tiloja kunnos-
tettiin Tampereen ja Turun yli-
opistojen sekä Turun kauppakor-
keakoulun käyttöön.

Tampereen yliopiston Porin yk-
sikkö oli palvelukeskuksen vuo-
den 2004 merkittävin uusi vuok-
ralainen. Marraskuussa sovit-
tiin tilojen vuokraamisesta Tu-
run yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnan ProEduca-projektin 
käyttöön ja joulukuussa tehtiin 
vuokrasopimus Suomen Ilmai-
luopiston kanssa.

Turun yliopiston lääketieteelli-
sen tiedekunnan tilat valmistu-
vat kevään 2005 aikana yliopis-
tokeskuksen välittömään lähei-

Palvelukeskuksen 
ensimmäinen toimintavuosi 
on takana
syyteen. Palvelukeskus on mu-
kana myös tässä Pohjois-Porin 
terveysaseman ja opetuster-
veyskeskuksen rakennushank-
keessa.

Palvelut kehittyvät

Kopiointipalvelu on yksi palve-
lukeskuksen aktiivisimmin käy-
tössä olevista palveluista.
- Meillä on kolme yhteiskäyt-
töistä kopiokonetta ja ne ovat 
päivittäin kovassa käytössä. Yk-
si koneista on värikopiokone, jo-
ka hankittiin viime syksynä. Ko-
piointipalvelua käyttävillä yksi-
köillä on lisäksi omia pienempiä 
kopiokoneita työryhmäkäytössä, 
kertoo palvelukeskuksen johtaja 
Kari Kukkonen.

Ulkopuolisen tavarantoimittajan 
ylläpitämä toimistotarvikepalve-
lu käynnistyi helmikuussa.

- ”Toimistotarvikekauppa” on 
osoittautunut toimivaksi rat-
kaisuksi. Palvelukeskuksen ja 
yksiköiden kannalta suurin etu 
on siinä, että meidän rahamme 
eivät ole varastossa kiinni. Ta-
varaa voi ostaa vaikka kynä ker-
rallaan ilman lisäkustannuksia, 
Kukkonen kommentoi.

Toukokuussa yliopistokeskuk-
seen hankittiin yhteinen tilan-
varausjärjestelmä. Palvelukes-
kus vastasi järjestelmän käyt-
töönotosta ja käyttäjäkoulu-
tuksesta. Se vastaa myös järjes-
telmän ylläpidosta ja käyttäjien 
hallinnasta.

Painopistealueet

Vuoden 2005 toimintasuunni-
telmassa palvelukeskuksen toi-
minta on jaettu neljään paino-
pistealueeseen:

1) Jatkuvat tukipalvelut, jot-
ka perustuvat asiakkailta tule-
viin palvelupyyntöihin ja pal-
velukeskuksen omiin ylläpito-
tehtäviin.
2) Tilasuunnittelu, josta on kas-
vanut merkittävä toiminta-alue.
3) Projektipalvelut, joka on kes-
keinen osa palvelukeskuksen ke-
hittämistoimintaa.
4) Lisäarvopalvelut, joilla palve-
lukeskus voi auttaa ja tukea yli-
opistoyksiköitä tuomalla erityis-
tä lisäarvoa yksiköille.

Vuosi 2004 oli Porin 

yliopistokeskuksen 

palvelukeskuksen 

ensimmäinen varsinainen 

toimintavuosi. Toimintaa 

leimasivat lukuisat 

hankkeet ja uusien 

tilojen ja palvelujen 

käyttöönotto.

Porin yliopistokeskuksen 
palvelukeskus
johtaja Kari Kukkonen
(02) 627 2901
GSM 044 710 5380
kari.kukkonen@prizz.fi

LISÄTIETOJA
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Yhdistettyä laatu-, ympäristön-
suojelu- ja työturvallisuusjärjes-
telmää kutsutaan toimintajär-
jestelmäksi. Innovaatio- ja yri-
tyspalvelutyksikössä on meneil-
lään hanke, joka keskittyy pää-
hankkijan ja osatoimittajien 
väliseen toimintajärjestelmään 
ja tiedonsiirtoon yritysverkos-
toissa. Hanke on jatkoa projek-
tille, jossa kehitettiin pk-yrityk-
sille sopiva netissä ylläpidettävä 
toimintakäsikirja.

Uusina asioina otetaan 
mukaan:

keskustelufoorumi
kuormituslaskenta 
visualisoitu mittaristo

Toimintajärjestelmä 
verkossa?

Päähankkijoiden keskittyessä 
ydinosaamiseen ostot toimitta-
jilta lisääntyvät. Yleinen trendi 
on suunnata ostot luotettaviin 
yritysverkostoihin, joilla on:

si toimintajärjestelmän runko, 
kertoo projektipäällikkö Heik-
ki Valkama.

Mukaan tuleva yritys voi kuva-
ta pelkästään prosessinsa ja jää-
dä tähän vaiheeseen, sillä keskei-
nen osa toiminnan kuvauksesta 
on tehty. Useimmat yritykset jat-
kavat kuitenkin seuraavaan vai-
heeseen, jossa laaditaan yrityk-
selle toimintakäsikirja. Toimin-
takäsikirjan sisältö on mukautet-
tu ISO 9001 vaatimuksiin:
1. Soveltamisala
2. Viittaukset
3. Määritelmät
4. Toimintajärjestelmä
5. Johdon vastuu
6. Resurssien hallinta 
7. Tuotteen ja palvelun 
 toteutusprosessit 

Toimintajärjestelmä 
yritysverkostoille

hyvä toimitusvarmuus
korkea laatu
hinta kohdallaan
ympäristöasiat kunnossa ja
työturvallisuusasiat 

 hoidettu.

Päähankkijat arvioivat ennakol-
ta toimittajansa, jotta asiakkait-
ten vaatimukset voidaan täyttää 
luotettavasti kireiden toimitusai-
kataulujen puitteissa. Toiminta-
järjestelmä on varautumista tu-
levaisuuteen.

Toimintajärjestelmän 
rakenne

Yksinkertaisimmillaan toiminta-
järjestelmän muodostaa yrityk-
sen tuotteiden ja palveluiden toi-
mintaprosessien kuvaukset. 

- Hankkeessa kuvataan mukaan 
tulevien yritysten toimintapro-
sessit asiakirjoineen, tallentei-
neen ja vastuuhenkilöineen. Yri-
tysten käyttöön annetaan lisäk-

8. Mittaus, analysointi ja 
 jatkuva parantaminen

Mukaan otetaan laatuasioiden 
lisäksi ympäristönsuojelu, työ-
turvallisuus ym. asioita tarpei-
den edellyttämässä laajuudessa. 
Hankkeen aikana voi edetä aina 
sertifi ointi-valmiuteen.

Hankkeen päätavoitteet ovat: 
Kilpailukyvyn parantami-

nen aktiivisella toiminnanke-
hitystyöllä

Asiantuntija-avun välitys käy-
tännön toteutustyöhön

Toimintajärjestelmien ra-
kentaminen yritysverkostoihin.  
Koulutus tapahtuu pääasiassa 
yrityksissä.  

- Hankkeen ensimmäisessä vai-
heessa mukana oli 18 yritystä, 
jotka toimivat eri toimialoil-
la. Mukana oli esim. asianajo-
toimisto, kiviveistämö, 3 me-
tallialan yritystä, kukkakaup-
pa, maalitehdas, 3 konepajaa ja 
kunnossapitoalan yritys, kertoo 
Valkama. Mukaan tulevien yri-
tysten ei siis tarvitse edustaa tiet-
tyä toimialaa.

Mukaan otetaan 20 yritys-
tä (4 yritysverkkoa), joille ra-
kennetaan toimintajärjestelmä. 
Hanketta tukee Satakuntaliitto 
EAKR -rahoituksen kautta.

projektipäällikkö
Heikki Valkama
GSM 050 375 7860
heikki.valkama@prizz.fi

LISÄTIETOJA

Voit tutustua toimintajärjestelmään osoitteessa 
http://62.183.134.107/bqml_9001 
kokeilutunnuksella user, salasana user.



KISATA -hankkeessa  yritysverkostojen tarvelähtöiset ideat jaloste-
taan erikseen rahoitettaviksi yritysverkostohankkeiksi.

Prizz.Uutiset

5www.prizz.fi

Kilpailukykyä satakuntalaisille 
puutuotealan verkostoille (KI-
SATA) -hankkeen tavoitteena 
on tuoda puutuoteteollisuuden 
tarjoamat alihankinta- ja yhteis-
työmahdollisuudet osaksi pien-
yritysten ja monialaisten maati-
lojen muutosprosessia.  

Miten hyötyä hankkeesta?

Puutuoteteollisuutta palveleva 
yrittäjyys vaatii maatilayrittäjil-

Puutuoteala 
vahvistuu 
Satakunnassa
Satakuntalaiset puutuoteteollisuuden yritykset ovat 

laajentaneet toimintaansa viime vuosien aikana. 

Alalla toimiville pienyrittäjille teollisuuden parantunut 

kilpailukyky antaa mahdollisuuden liiketoiminnan 

kasvulle.   

tä yhteistoimintaa ja investoin-
teja sekä uusien toimintatapo-
jen omaksumista. Yhä useam-
pi liitännäiselinkeinoaan kehit-
tävä maanviljelijä vahvistaa yri-
tystoimintaansa verkostoitumalla 
pienyrittäjien kanssa.

Käynnistyneen kehittämishank-
keen tavoitteena on tukea verkos-
toitumiskehitystä ja luoda edel-
lytyksiä kannattavan liiketoi-
minnan syntymiselle yritysver- kostoihin ja puutuotealan inves-

toinneille maatilaympäristöön. 

Kilpailukyky paranee

Hankkeen tuella pystytään teke-
mään yritysverkostojen kilpailu-
kykyyn vaikuttavia pitkäjänteisiä 
kehittämissuunnitelmia.

Yhtenä esimerkkinä yritysver-
kostojen kehittämisestä on kor-
jausrakentamiseen keskittynei-
den yritysten sekä arkkitehti- 
ja suunnittelutoimistojen palve-
leminen. Korjausrakentamisen 
ennustetaan jatkavan kasvuaan 
ja se tarjoaa puutuoteteollisuu-
den ohella monia mahdollisuuk-
sia liiketoimintaosaamistaan ke-
hittäville yritysverkostoille.

Projektia rahoittaa Satakunnan 
TE-keskus alueellisesta maa-
seutuohjelmasta. Hankkeen tu-
ella tehtävät toimet on saatetta-
va päätökseen kuluvan vuoden 
loppuun mennessä.

- Yritysideoiden ja kehittämistar-
peiden kanssa ei nyt kannattai-
si jäädä yksin odottamaan huo-
mista, kertoo projektipäällikkö 
Heikki Perko. Yhteydenotto ei 
maksa muuta kuin aikaa ja toi-
minta kehittämishankkeessa on 
täysin luottamuksellista.  

Vanhojen puutalojen julkisivujen palauttaminen alkuperäiseen 
asuun ja ulkoverhouksen uudistamiset eivät onnistu tavanomaista 
sahatavaraa käyttämällä.

projektipäällikkö 
Heikki Perko
Puh. (02) 620 5361 
GSM 044 710 5361
heikki.perko@prizz.fi

LISÄTIETOJA

ennen 

jälkeen
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Hautomomallin toteuttami-
seen Satakunnan TE-keskuk-
sen yritysosasto on myöntänyt 
toimintaympäristötukea. Sata-
kuntalaisen hautomomallin tar-
koituksena on jatkossa kattaa ko-
ko maakunta ja hautomoverkos-
ton tarkoituksena on tiivistää yh-
teistyötä alueellisten kehittäjä-
organisaatioiden kanssa. Mal-
liin liittyy läheisesti myös Porin 
yliopistoon kehitteillä oleva Aca-
demic Business Services yksikön 
toiminta.

Nykyinen verkostomaisesti toi-
miva yrityshautomo Propeli ja 
sen taustaorganisaatiot sekä val-
takunnallistakin mainetta saa-
vuttanut Satakunnan ammatti-
korkeakoulun O´Sata Enterpri-
se Accelerator®  yrityskiihdyttä-
mö tiivistävät yhteistyötään. Yh-
teistyön tiivistämiseksi osapuolet 
ovat allekirjoittaneet yhteistyö-

Hautomotoiminnan 
yhteistyö syvenee

sopimuksen, jonka tavoitteena 
on kehittää yhteisiä toimintata-
poja sekä hyödyntää verkoston 
jo olemassa olevia asiantuntija-
palveluita.

Yhteistyön tarkoituksena on pa-
rantaa satakuntalaisille kasvuky-
kyisille ja -hakuisille yrityksille 
tarjottavan verkottuneen hauto-
mopalvelun laatua. Sopimuksen 
keskeisinä tavoitteina ovat mm. 
osaamisintensiivisten yritysai-
hioiden määrän kasvattaminen, 
valmentajaresurssien ja hallin-
taympäristöjen yhteiskäyttö se-
kä valmentajapalveluiden ke-
hittäminen. Yhteistyön kautta 
tarjotaan myös yrityskiihdyt-
tämössä syntyneille yrityksille 
toimiva liittymäpinta verkosto-
hautomoon. 

Maakunnallisen hautomoyhteis-
työn toimintamalli Satakunnas-

sa perustuu innovaatioympä-
ristön toimijoiden saumat-
tomaan yhteistyöhön, jon-
ka koordinaattorina toimii 
Prizztech. Alueellisen vaikut-
tavuuden tavoitteet suunnitel-
laan yhteistyössä ja läpinäky-
vyyden avulla toimijat oppivat 
toisiltaan avoimessa vuorovai-
kutuksessa. Tällä tavalla kaik-
ki maakunnassa oleva liiketoi-
mintaosaaminen ja yritysneu-
vonta kootaan hautomoyritys-
ten hyödynnettäväksi.

Verkostohautomo Propeli on 
neljän isäntäorganisaation 
muodostama yrityshautomo, 
jonka tavoitteena on mah-
dollisimman joustavasti ja 
sujuvasti tarjota kehittämisa-
pua alueen kasvuhaluisille 
yrityksille. Isäntäorganisaa-
tiot ovat Yrityspalvelu Enter, 
Rauman Seudun Kehitys Oy, 
Porin Seudun Kehittämis-
keskus Oy ja Prizztech Oy. 
www.propeli.fi 

Verkosto-
hautomo 
Propeli

Satakunnan ammattikorkea-
koulun Yrityskiihdyttämö 
O´Sata Enterprise Accelera-
tor® luo opiskelijalle verkos-
ton oman yritystoiminnan 
käynnistämiseen ja yrittäjä-
nä toimimiseen jo opiskelu-
aikana. 
www.samk.fi /yk/

Yritys-
kiihdyttämö 
O’Sata 
Enterprise 
Accelerator®

projektipäällikkö
Pekka Kamaja
Puh. (02) 620 5364
GSM 044 710 5364
pekka.kamaja@prizz.fi

LISÄTIETOJA

Satakuntalaisen hautomotoiminnan yhteistyö on 

tiivistymässä. Osana valtakunnallista Sitran 

koordinoimaa yrityskehityshanketta on 

Satakunnassa käynnistetty toimenpiteet yhteisen 

hautomomallin toteuttamiseksi. 

Yrityskehitys- ja hautomopalvelut - Propeli+
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Prizztech Oy tarjosi metalliyri-
tyksille tilaisuuden hakea uu-
sia liiketoimintamahdollisuuk-
sia eurooppalaisilta markki-
noilta järjestämällä verkostoi-
tumismatkan kansainvälisille 
MIDEST alihankintamessuil-
le Pariisiin joulukuussa. Ver-
kostoitumismatkan lisäksi mu-
kaan lähteville yrityksille järjes-
tettiin ennakkoseminaari, jossa 
käsiteltiin mm. kyseisen maan 
teollisuuden toimintatapoja se-
kä muita kansainvälistymiseen 
liittyviä asioita. 

Messujen aikana järjestettiin 
ns. Matchmaking –tapahtu-
mia, joissa yritykset esittelivät 
tuotteitaan ja palveluitaan hen-
kilökohtaisesti etukäteen sovit-
tujen yritysten kanssa. 
 
Yritykset olivat matkan antiin 
tyytyväisiä; varsinaiset tulokset 

HOIVA-projektin tavoitteena 
on selvittää hoivayrittäjien tar-
ve helppokäyttöiseen ja edulli-
seen internetissä toimivaan pal-
veluun, joka helpottaa yrittäjän 
päivittäisiä hallinnon rutiineja 
ja samalla vapauttaa hoivayrit-
täjän aikaa varsinaiseen palve-
lutuotantoon.  
Tarkoituksena on luoda hoi-
vayrittäjille sekä hoivayrittäjän 
sidosryhmille (kunnat, ym.) pal-
velu, joka sisältää hoivapalvelun 

Porin Seudun Kehittämiskeskus 
Oy:n kehityspäällikkö Minna 
Nore ja Sermatech Group Oy:n 
toimitusjohtaja Georges Fer-
nandez tutustumassa Outo-
kumpu Poricopper Oy:n osas-
toon.

tuottamiseen välttämättömä-
nä tarvittavat hallinnolliset toi-
minnot, palvelut sekä raportoin-
nin. Tällaisia ovat mm.:
- tehdyt sopimukset palvelun os-
tajien kanssa 
- seurantajärjestelmä asiakastun-
tien seurantaan 
- liittymät laskutus-, kirjanpito- 
ja raportointipalveluihin 
- palveluympäristö, jossa hoi-
vayrittäjällä kirjautumalla sisään 
palveluun on käytössään kaikki 

palvelun tuottamiseen tarvittava 
hallinnollinen aineisto.

Projektissa

- kartoitetaan hoivayrittäjän 
nykytilanteen kehittämistar-
peita sekä määritellään uuden 
palvelun sisältö
- rakennetaan järjestelmän pro-
totyyppi 
- selvitetään mobiiliteknologi-
an käyttöön liittyvät mahdol-
lisuudet.

Jatkossa on mahdollista laajentaa 
palvelua käsittämään myös esim. 
palvelusetelijärjestelmän aiheut-
tamat tarpeet. 
Festum Oy vastaa projektin käy-
tännön toteutuksesta ja Prizztech 
Oy sen hallinnoinnista.  Projek-

tiin osallistuu myös hoivayrittäjä 
sekä kunnan edustaja.  Prizztech 
Oy:n kautta projektiin kanavoi-
tuu Euroopan Aluekehitysrahas-
ton (EAKR) rahoitusta. Projekti 
toteutetaan kevään aikana. 

B2FAIR
- uusia kansainvälisiä 
mahdollisuuksia 
alihankintaan

y h -
tei s-
työta-
paamisis-
ta nähdään to-
ki vasta myöhemmin. Messuilta 
yritykset saivat kattavan kuvan 
metalliteollisuuden tämänhet-
kisistä trendeistä sekä nouse-
vista alueista. Erityisesti Kau-
ko-Idän alueen yritysten läsnä-
olo oli mittavaa, suomalaisista 
yrityksistä omalla messuosastol-
la oli mukana vain Outokumpu 
Poricopper Oy. 

Vuoden 2005 
aikana yrityksille 
järjestetään samanlaisia 
verkostoitumismatkoja: 

11.-12.4.2005 Hannoverin 
messut Saksassa
9.-12.12.2005 Jönköping, 
Ruotsi (ELMIA –messut)

kehittämispäällikkö 
Mari Antikainen
Puh. (02) 620 5362
GSM 044 710 5362
mari.antikainen@prizz.fi

LISÄTIETOJA

Tukea hoivayrittäjien 
työhön 

Prizztech Oy
asiantuntija 
Eeva-Liisa Rintala 
Puh. (02) 620 5356
GSM 044 707 7687
eeva-liisa.rintala@prizz.fi

Festum Oy
projektipäällikkö 
Outi Karilahti
Puh. (02) 522 3424
GSM 040 521 3042
outi.karilahti@festum.fi

LISÄTIETOJA



Julkaisija: 
Prizztech Oy

Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
Puh. (02) 620 5300, fax (02) 620 5399
etunimi.sukunimi@prizz.fi 
www.prizz.fi 

Päätoimittaja: Risto Liljeroos
Toimitussihteeri: Katri Kujanpää

Prizz.Uutiset on Prizztech Oy:n ja 
Satakunnan osaamiskeskusohjelman 

tiedotuslehti

Taitto: Mainostoimisto Huima
Etusivun kuva: Marko Mikkola
Painopaikka: Satakunnan Painotuote Oy

Palaute, lehden tilaus (ilmainen), 
osoitteenmuutokset:
prizztech@prizz.fi 

Prizz.Uutiset verkossa:http://uutiset.prizz.fi . 

Keskusrakennus 2. krs 
17 m2 (3 kpl)
50 m2

A-rakennus 1. krs
38,5 m2

Kätilö Helena Väkiparta on ni-
mitetty Liikkuva tutkimusyk-
sikkö -hankkeen projektipääl-
liköksi.

Nimitykset

DI Ari Eklund, on nimitetty 
Prizztech Oy:n Satakunnan 
osaamiskeskusohjelman etä-
teknologian osaamisalan joh-
tajaksi. Eklund siirtyy yhtiön 
palvelukseen Nokian Enterpri-
se Solutions/ Mobile Devices 
-yksiköstä T&K:n strategisen 
kehityksen johtajan tehtäväs-
tä. Eklundilla on takanaan yli 
16 vuoden ura Nokiassa, jois-
ta viimeiset kymmenen vuotta 
hän on toiminut eri yksiköiden 
johtavissa tutkimus- ja tuoteke-
hitystehtävissä. Eklund on kut-
suttu myös Prizztech Oy:n joh-
toryhmään.

Tammikuun lopulla järjestettiin Porissa Tekno-
logiakeskus Pripolissa Satakunnan metallipäivä. 
Päivän teemana oli kilpailukyky. Ohjelmassa oli 
merkittävien päähankkijoiden puheenvuoroja ja 
yritysesittelyjä sekä case -esimerkkejä menestyk-
sellisestä kehitystoiminnasta ja yhteistyöstä me-
talliteollisuudessa.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Prizztech Oy:n 
Metalliklinikka, Aker Finnyards Oy, Cimcorp 
Oy, Hollming Works Oy, Raumaster Oy, Rolls-

Toimitiloja vuokraa Porin kaupungin
tekninen palvelukeskus.

Vapaita toimitiloja 
teknologiakeskus 
Pripolissa

B-rakennus 3. krs
904 m2 
(koko kerros)

C-rakennus 1. krs
226 m2
 

Ota yhteyttä:
Tuula Hautamäki
Puh. (02) 621 1712 tai 044 701 1712
tuula.hautamaki@pori.fi 

Tutustu Pripoliin osoitteessa www.pripoli.fi 

Royce Oy, Technip Offshore Finland Oy, Oras 
Oy, Satakunnan Kauppakamari, Rauman Kaup-
pakamari, Rauman Seudun Kehitys Oy, Porin 
Seudun Kehittämiskeskus Oy ja Pohjois-Sata-
kunnan Kehittämiskeskus Oy. Tilaisuudessa oli 
mukava yli 100 alihankkijan ja muun yhteistyö-
kumppanin edustajaa.

“Satakunnan metallipäivä” 
- metalliteollisuuden yhteistyöseminaari

projektipäällikkö Jari Ihamäki
GSM 044 710 5375
jari.ihamaki@prizz.fi

LISÄTIETOJA


