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Future 
Conference II

Prizztechin kasvuyritysmallia 
esiteltiin OECD:ssä

Euroopan Komission työllisyy-
den pääosasto DG Employment 
järjesti yhteistyössä OECD:n 
kanssa Restructuring Forumin 
marraskuussa 2008. Tapahtu-
ma oli myös osa Ranskan EU:n 
puheenjohtajuuskautta ja se 
pidettiin OECD:n päämajan ti-
loissa Pariisissa. Tapahtuma oli 
omistettu Euroopan Sosiaalira-
haston innovatiivisille toimille ja 
sen tavoitteena oli esitellä par-
haita käytäntöjä ja tulevaisuu-
den toimintamalleja. Paikalla 
on n. 250 aluekehitystoimijaa ja 
kehittäjäorganisaation edusta-
jaa ympäri maailmaa.

Tilaisuuden arvovaltaisina avaa-
jina toimivat EU:n työllisyys-, 
sosiaali- ja tasa-arvoasioiden 
yksikön varapääjohtaja Lenia 
Samuel, Ranskan talous-, teol-
lisuus- ja työministeriön johtava 
virkamies Bertrand Martinot 
sekä OECD:n varapääsihteeri, 
Alankomaiden entinen sosiaa-
li- ja terveysministeri Aart De 
Geus. Lisäksi round table – 
keskusteluissa olivat edustet-
tuina Euroopan Ammattiyhdis-
tysten Liitto (EAY), Euroopan 
Elinkeinoelämän Keskusliitto 
(Business Europe) sekä useita 
eurooppalaisia tutkimus- ja ke-
hittämisorganisaatioita. 

Tilaisuudessa esiteltiin 12 
projektia ja niiden avulla luo-
tua toimintamallia. Prizztechin 
kehittämispäällikkö Mari An-
tikainen esitteli tilaisuudessa 
satakuntalaisen kasvuyritysten 
kehittämismallin, jota on käytet-
ty EU-rahoitteisessa CHANCE 
-projektissa. Antikaisen esitys 
oli osa kokonaisuutta, jossa 
esiteltiin pk-yritysten ennakoin-
tiin ja muutostilanteiden hal-
lintaan liittyviä toimintatapoja. 
Satakuntalainen malli herätti 
ansaittua huomiota käytännön-
läheisyydellään ja monipuoli-
suudellaan. 

Prizztech järjestää 11.3.2009 
klo 12.30 - 17.00 Porin Pripo-
lissa (Tiedepuisto 4) Future 
Conference II:n aiheesta Yri-
tysten vastuu ja johtaminen. 
Seminaarin pääpuhujina ovat 
Hulluista johtajista puhuva 
TkT Helena Åhman Hun-
tingminds Oy:stä sekä vas-
tuullisista yritysverkostoista 
puhuva aluepäällikkö Päivi 
Myllykangas EK:n Tampe-
reen toimistosta.

Tilaisuudessa kuullaan myös 
näkökulmia yrityksen vastuul-
lisesta toiminnasta Technip 
Offshoren ja Kassimatti Oy:n 
esimerkeillä. Lopuksi käy-
dään paneelikeskustelu, jo-
hon osallistuvat mm. AKAVA 
ry:n puheenjohtaja Matti Vil-
janen, Satakunnan Yrittäjien 
toimitusjohtaja Markku Kivi-
nen sekä Turun Kauppakor-
keakoulun projektijohtaja Piia 
Nurmi. Tilaisuus on maksu-
ton.

Lisätietoja: Mari Antikainen, 
puh. 044 710 5362
mari.antikainen@prizz.fi 
www.prizz.fi 

OECD:n päämajassa Pariisissa esiteltiin parhaita käytäntöjä ja tulevaisuuden toimintamalleja. 
Paikalla oli noin 250 aluekehitystoimijaa ja kehittäjäorganisaation edustajaa ympäri maailmaa. 
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Pääkirjoitus

Kohti 
huomista

Vuosi 2008 jää historiaan monestakin syystä. Pääosin 
nuo syyt löytyvät ulkomailta, mutta ne ovat heijastuneet ja 
heijastuvat myös kotoiseen Suomeemme. Kansainvälisen 
talouden muutos pitkään jatkuneesta noususuhdanteesta 
taantumaan oli ennätyksellisen raju. 

Yksi syy lienee se, että pitkän taloudellisen kasvukauden 
jälkeen alitajunnassamme jo odotimmekin käynnissä olevaa 
muutosta. Psykologian merkitystä suhdannevaihteluissa ei 
pidä aliarvioida. Niinpä talouden kääntymisen jälkeen alku-
vaiheen synkkien kuvien maalailun jälkeen eri tahot ovatkin 
kannustaneet ns. turvatun toimeentulon omaavia henkilöitä 
kuluttamaan entiseen malliin.

Globaalin talouden ensimmäisen yhteisen koettelemuksen 
ennustetaan kuitenkin jatkuvan totuttua pitempään. Tämän 
hetken eri arvioinneista voisi vetää johtopäätöksen, jonka 
mukaan muutos parempaan tapahtuu vuoden 2010 juhan-
nuksen jälkeisen viikon tiistaina. Sallittakoon tällainen leikki-
sä ilmaisu vakavasta asiasta. Tosiasia on kuitenkin se, että 
ennusteet lyhytaikaisesta talouden pakkaskaudesta ovat 
vaimenneet. Erityisesti kuntasektorilla lienee jo nyt selvää, 
että vuosi 2010 on käynnissä olevaa vuotta vaikeampi. 
Toivottavasti julkisuudessa heitetty mahdollisuus V- ja U-
käyrän sijaan mahdollisesta L-käyrästä oli tarkoitettu vain 
keskustelun herättämiseksi. 

Toimia talouden elvyttämiseksi on suunniteltu ja käynnis-
tetty. Yksi suunnitteilla oleva keino on ohjelmaresurssien 

aikaistaminen ohjelmakauden loppupuolelta tälle vuodelle. 
Tämä on hyvä ja perusteltu esitys jo siksikin, että ohjelma-
kausien lopulla on aiempien kokemuksien perusteella tullut 
kiire jakaa jäljellä olevat rahat. Kiireen keskellä on tarkoi-
tuksenmukaisuus saattanut jopa joutua kyseenalaiseksi. 
Aikaistamalla varojen käyttö mahdollistetaan suunnitelmal-
lisuus ja samalla käynnistettävien hankkeiden toteutusaika 
ja resurssit ovat sovitettavissa parhaalla mahdollisella ta-
valla. 

Vuosi 2008 oli strategioiden laatimisen ja toimijaverkoston 
toimintojen uusiutumisen aikaa. Ajoitus oli sikäli erinomai-
nen, että nyt voimme keskittyä toteutukseen. Toteutuksen 
liikkeelle saamiseen liittyy pari haastetta. Ensimmäinen 
haaste on tunnistaa ne yritykset, jotka katsovat laskusuh-
danteen yli tulevaisuuteen ja luovat  itselleen valmiuksia 
kohdata noususuhdanne. Toinen haaste on toimijaverkos-
ton yhteistyö hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa 
mahdollisimman suuren vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Yhteistyö ei ole satakuntalaisten toimijoiden joukossa outo 
ilmiö, joten haasteisiin vastaamiseen on realistiset mahdol-
lisuudet.

Risto Liljeroos
toimitusjohtaja
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Liikevaihto 5.781.300 €
Tulos 16.000 €

monikäyttäjäkiinteistöjen 
palvelut

Liikevaihto 528.600 €
Tulos 22.800 €

markkinaehtoiset 
asiantuntijapalvelut

Liikevaihto 234.800 €
Tulos 26.600 €

Konsernin maksamat 
tuloverot v. 2008  24.246 €

Konsernin toiminnallinen 
rakenne
Prizztech Oy:n toiminta jakaantui 
vuoden 2008 aikana emoyhtiön 
lisäksi kahteen tytäryhtiöön. 

Markkinaehtoisia asiantuntija-
palveluita tarjoava Prizzway Oy 
aloitti toimintansa vuoden alus-
sa. Prizzway Oy:n toiminnassa 
liiketoimintaprosessilähtöinen 
kehittämistyö on ollut keskei-
sessä roolissa. Liiketoiminnan 
kehittämisen tueksi on kehitetty 
työkaluja ja kehittämistyön puit-
teissa on laadittu liiketoiminnan 
yrityskehittäjille koulutusohjelma 
perusanalyysien tekemiseen. 
Koulutusohjelma on toteutettu 
mm. aluekeskusohjelman kan-
salliselle hyvinvointiverkostolle 
17 seudulle. 

Monikäyttäjäkiinteistöjen palve-
luja tarjoava Prizzpoint Oy aloit-
ti toimintansa 1.7.2008. Yhtiö 
toimii Porin yliopistokeskuksen 
palvelukeskuksen toimintojen 
organisoijana ja toteuttajana.  
Vaikka yliopistokeskuksen pal-
velut siirtyivät Prizzpoint Oy:lle, 
jäivät yliopistoyksiköiden vuok-
rasopimukset edelleen Prizztech 
Oy:n hallinnoitavaksi. Muilta osin 
yleishyödyllinen emoyhtiö jatkaa 
toimintaansa vakiintuneessa 
muodossaan projektinhallinnan 
asiantuntijaorganisaationa. 

Prizztech Oy on lisäksi omistaja-
na Offshore Technology Center 
Oy:ssä n. 7 %.in omistusosuu-
della. Yhtiön toiminta liittyy lähei-
sesti Prizztech Oy:n hallinnoiman 
Satakunnan osaamiskeskusoh-

jelman Meriklusterin sisältöihin. 
Lisäksi Prizztech Oy on osak-
kaana Tieto- ja viestintäteknii-
kan tutkimus TIVIT Oy:ssä alle 1 
%:n omistusosuudella yhtiöstä.  
Kyseinen yhtiö on kansallisen 
innovaatiopolitiikan keskeinen 
toimija, ns. strategisen huippu-
osaamisen keskittymä.

Prizztech Oy:n 
toiminnalliset yksiköt

Kehittämis- ja tutkimusyksiköt 
ovat elinkeinoelämän tarpeisiin 
pohjautuvia, edellisen ohjelma-
kauden tuloksina syntyneitä yk-
siköitä. Raumalla toimivan Vesi-
Instituutin toiminnan tärkeimmät 
lähtökohdat ovat talousveden 
laadun ja verkostomateriaalien 
turvallisuuden lisääminen sekä 
talousvesialan standardointityö. 
Porissa toimivan Magneettitek-
nologiakeskuksen tavoitteena 
on tukea ja edistää paikallista 
osaamista magneettiteknologian 
alalla sekä edistää magneetti-
alan tutkimusta Suomessa. Yk-
siköiden tavoitteina on lisäksi 
oman alansa yritysten toiminta-
edellytysten parantaminen, alan 
yhteistyön lisääminen sekä alan 
imagon nostaminen. Kehittämis- 
ja tutkimusyksiköiden toiminta 
on kansallista ja lisääntyvässä 
määrin kansainvälistä. 

Satakunnan osaamiskeskusoh-
jelman toteutus pohjautuu ny-
kyisellä ohjelmakaudella 2007 
– 2013 aluelähtöiseen klusteri-
malliin. Satakunnassa ohjelmaa 
toteutetaan Energiateknologian 
klusteriohjelman, Jokapaikan 
tietotekniikan klusteriohjelman 

ja Meriklusteriohjelman koko-
naisuuksissa. Vuoden aikana 
keskitettiin Äetsän Vetykylä ja 
Satakunnan Energiatoimisto 
osaksi Energiateknologian klus-
teriohjelmaa. 

Liiketoiminnan kehittämispalve-
lut jatkaa aiemmin nimellä ”In-
novaatio- ja yrityspalvelut” toimi-
neen kokonaisuuden toimintaa. 
Yksikön toiminnan muodostavat 
yritysten kehittämis-hankkeet, 
henkilöstön kehittämishankkeet 
sekä kansainvälinen toiminta. 
Liiketoiminnan kehittäminen ja 
uusien innovaatioiden synnyt-
täminen olivat keskeisessä roo-
lissa näissä painopistealueissa. 
Liiketoimintaprosessilähtöinen 
kehittämistyö on ollut toiminta-
vuoden aikana keskeisessä roo-
lissa. Tätä työtä on tehty pääosin 
Prizzway Oy:n puitteissa. Liike-
toiminnan kehittämispalveluiden 
osuus yhtiön toiminnasta oli 18,9 
%.

Palvelutoiminnan keskeisin osa-
alue on yliopistokeskukselle tuo-
tettavat palvelut. Palvelutoiminta 
yhtiöitettiin Prizzpoint Oy:lle. 
Yliopistokeskuksen vuokraustoi-
minta jäi osaksi Prizztech Oy:n 
toimintaa. 

Näiden toiminnallisten yksiköi-
den lisäksi yhtiön hallinto- ja 
tukipalvelut tarjoavat yhtiön yk-
siköille taloushallinnan ja pro-
jektinhallintapalveluiden lisäksi 
tiedottamis- ja muita toimistopal-
veluja. 

����������

������	
�

�������

Yhtiön 
henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli 
toimintavuoden aikana 
keskimäärin 45 henki-
löä. Yhtiön henkilöstöstä 
1.1.2009 yli 68 % on suo-
rittanut vähintään ylem-
män korkeakouluasteen.

Prizztech Oy
vuonna 2008

Henkilöstön koulutusrakenne
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Prizztech Oy lyhyesti

Prizztech Oy on suomalaisen innovaatio-
ympäristön keskeinen toimija, joka toimii 
hyvinvoinnin edistämiseksi luomalla elin-
keinoelämälle kilpailukyvyn vahvistamisen 
edellytyksiä. Yhtiö toteuttaa tehtäväänsä en-
sisijaisesti elinkeinoelämän tarpeisiin perus-
tuvien kehitysohjelmien ja –projektien avul-
la. Prizztech Oy on toimintaperiaatteeltaan 
yleishyödyllinen ja puolueeton organisaatio.

Prizztech Oy:n toiminta jakaantuu neljään 
eri osa-alueeseen, jotka ovat kehittämis- ja 
tutkimusyksiköt, Satakunnan osaamiskes-
kusohjelma, liiketoiminnan kehittäminen 
sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt. 

Prizztech Oy:n kehittämis- ja tutkimusyksiköt 
ovat elinkeinoelämän tarpeisiin pohjautuvia 
yksiköitä. Näitä yksiköitä ovat Raumalla toi-
miva Vesi-Instituutti, Porissa toimiva Mag-
neettiteknologiakeskus sekä Äetsän Vetyky-
lä.  Prizztech Oy:ssä toteutetaan kansallista 
osaamiskeskusohjelmaa Energiateknologi-
an klusteriohjelman, Jokapaikan tietoteknii-
kan klusteriohjelman ja Meriklusteriohjelman 
kokonaisuuksissa.  

Prizztech Oy toimii läheisessä yhteistyössä 
elinkeinoelämän, oppilaitosten, alueviran-
omaisten, seudullisten elinkeinoyhtiöiden, 
kehitysohjelmien ja kansallisten klusteriohjel-
mien kanssa. Kansallisen ja kansainvälisen 
yhteistyön merkitys on kasvussa. Prizztech 
Oy:n alueellisena tehtävänä on verkottua 
kansallisiin ohjelmiin ja toimijoihin Satakun-
nan kilpailukyvyn kehittämiseksi. 

Prizztech Oy:n liikevaihto oli 5.781.000 eu-
roa vuonna 2008. Koko konsernin liikevaihto 
oli 6.175.000 euroa. Yhtiön palveluksessa 
on yli 50 asiantuntijaa ja sillä on toimipisteet 
Porin lisäksi Raumalla, Huittisissa ja Kan-
kaanpäässä.  Prizztech Oy on Suomen Tek-
nologiakeskusten Liiton TEKEL ry:n jäsen.

Prizztech Oy:n tytäryhtiöitä ovat markkina-
ehtoisesti liiketoiminnan asiantuntijapalve-
luita tarjoava  Prizzway Oy ja monikäyttä-
jäkiinteistöjen palveluita tarjoava Prizzpoint 
Oy. Tytäryhtiöiden toiminta on käynnistynyt 
vuonna 2008.

Rahoituslähteet 2008

16 %

32 %

19 %

32 %

1 %
Kehittämis- ja
tutkimusyksiköt

Satakunnan
osaamiskeskus

Liiketoiminnan
kehittämispalvelut

Palvelukeskus, tilojen
vuokraustoiminta

Hallinto

Liikevaihto yksiköittäin

Prizztech Oy:n toiminnan rahoi-
tuksesta merkittävin osio ovat Po-
rin yliopistokeskuksen palvelu- ja 
vuokratuotot, joiden osuus on lähes 
kolmannes koko yhtiön toiminnasta. 
Liikevaihdon laskusta johtuen tämän 
toiminnan suhteellinen osuus koko 
toiminnasta lisääntyi.  

Yhtiön liikevaihdosta eri rahoittajata-
hojen kautta kanavoitunut, EU-poh-
jainen projektirahoitus muodosti 22 
%:n osuuden liikevaihdosta. Näitä 
rahoittajatahoja ovat mm. Satakunta-
liitto, Satakunnan TE-keskus, Tekes 
ja Länsi-Suomen lääninhallitus. Ra-
hoittajaorganisaatioilta tullut rahoi-
tus laski noin 46 %. Tämä rahoitus 
muodosti edellisenä vuonna liike-

vaihdosta noin kolmanneksen, joten 
tämän rahoituksen huomattava pie-
neneminen selittää koko konsernin 
liikevaihtotason laskun. 

Osaamiskeskusohjelman kansal-
linen rahoitus muodosti 8 % ja EU-
komissiolta saatu rahoitus 4 % liike-
vaihdosta.

Yritysrahoituksen volyymi kasvoi 11 
% vuonna 2008. Samalla sen suh-
teellinen osuus nousi 16 %:iin liike-
vaihdosta.  Kuntarahoituksen mää-
rä oli edelleenkin laskussa, laskua 
kertyi yli 12 %. Kuntarahoituksen 
kokonaisosuus oli vajaa 17 % liike-
vaihdosta.

Rahoituksen jakauma

16 %

4 %
8 %

22 %9 %
4 %

2 %

1 %

4 %

30 %

Yritykset

Porin kaupunki

Porin Seudun Kehittämiskeskus

Karhukunnat

Rauman seutu

Pohjois-Satakunta

Muut kunnat

Rahoittajaorganisaatiot

Osken perusrahoitus

Komissio

Yliopistoyksiköt

Muut
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     -organisaatioiden  
       yhteistyö - Satakunnan parhaaksi

Prizztech Oy:n toimin-
ta maakunnan hyvinvoinnin 
edistämiseksi elinkeinoelä-
män kilpailukyvyn kehittämi-
sen keinoin jatkuu aiempien 
vuosien tapaan koko maa-
kunnassa. Alueella toimivien 
yritysten linkittäminen kansal-
liseen kehittämis- ja tutkimus-
toimintaan on toiminnassa 
tärkeässä roolissa. Tätä teh-
tävää toteutetaan valikoiduilla 
teknologia- ja osaamisalueil-
la. Näitä osa-alueita ovat mm. 
Vesi-Instituutin talousvesialan 
tutkimus, magneettiteknolo-
giat, ydinvoimateknologian 
verkostot ja liiketoimintaosaa-
minen. Kansainvälistymisen 
rooli on osaamiskeskusohjel-
massa ja koko yhtiön toimin-
nassa vahvistumassa.

Prizztech Oy:n toiminta pe-
rustuu projektitoimintaan. 
Projektien käynnistämisen 
perusedellytyksenä on ky-
syntälähtöisyys. Hankkeiden 
sisältöjen on oltava elinkeino-
elämän kannalta niin kiinnos-
tavia ja laadukkaasti toteutet-
tuja, että yritykset ovat valmiit 
maksamaan oman osuutensa 
projektin kokonaiskustannuk-
sista. Osa kehittämistyöstä 
kohdentuu toimenpiteisiin, jot-
ka eivät yksittäisen yrityksen 
näkökulmasta synnytä lyhy-
ellä tähtäimellä kilpailukykyä. 
Näitä, pääosin rakenteellisia 
hankkeita rahoitetaan osin 
kuntarahoituksella. Kuntara-
hoitus on kaiken kaikkiaan 
välttämätöntä Prizztech Oy:n 
toiminnan kannalta, sillä esim. 
osaamiskeskusohjelman pe-
rusrahoitus edellyttää alueen 
omaa panostusta.

Kuntakentän oma rakenteel-
linen uudistuminen ja yhä ki-
ristyvä kuntatalous asettavat 
jatkuvia paineita tehokkuuden 
parantamiselle. Myös panos-
tukset elinkeinopolitiikan to-

teutukseen ovat tarkastelun 
kohteena. Samalla elinkei-
noyhtiöiden toimintaa on tar-
kasteltu kriittisesti. Muutaman 
vuoden toimineiden seudullis-
ten elinkeinoyhtiöiden toimin-
nan käynnistyttyä on kuntien 
vastuu oman elinkeinopolitiik-
kansa toteutuksesta joidenkin 
kuntien osalta hämärtynyt. 
Neuvontapalvelujen ulkoista-
misen yhteydessä osa kunnis-
ta ulkoisti ”henkisesti” myös 
koko elinkeinopolitiikkansa, 
joka ei alun perin ollut yhtiöi-
den perustamisen tarkoitus.

Rauman seudulla elinkei-
noyhtiön toiminta keskittyy 
jatkossa alkavien ja toimivien 
yritysten neuvontapalveluihin. 
Kuntarakenteen huomattavien 
muutosten myötä on elinkei-
nopolitiikan toteuttajalle, elin-
keinoyhtiölle, tilauksia anta-
massa vuoden kuluttua kolme 
kuntaa. Onkin varsin luonnol-
lista, että kunnat panostavat 
oman elinkeinopolitiikkansa 
määrittelyyn ja tilaustoimin-
taan lisäresursseja, kuten nyt 
on tapahtunut. Prizztech Oy 
toimii seudun kuntien ja Rau-
man Seudun Kehitys Oy:n 
kanssa tiiviissä yhteistyössä 
toteuttaen maakunnallisten 
hankkeiden lisäksi niitä han-
kekokonaisuuksia, joita seutu 
ja sen toimijat näkevät oman 
elinkeinopolitiikkansa kannal-
ta mielekkäinä.

Porin seudulla elinkeino-or-
ganisaatioiden yhteistyö poh-
jautuu 22.12.2008 allekirjoitet-
tuun yhteistyösopimukseen. 
Tiivistyvän yhteistyön, jossa 
eri toimijoiden toimenpitei-
den keskinäinen koordinointi 
tehostuu, uskotaan antavan 
mahdollisuuksia toimintojen 
kehittämiselle ja kustannus-
tehokkuuden parantamiselle. 
Yhteistyösopimuksen mukai-
sesti Prizztech Oy:n ja Porin 

Seudun Kehittämiskeskus Oy 
Posekin toimitusjohtajana toi-
mii Risto Liljeroos. Myös hal-
linto ja viestintä keskitetään 
yhteiseksi toiminnaksi. 

Elinkeino-organisaatioiden 
yhteistä toimintaa ohjaa uusi 
alueellinen innovaatiostra-
tegia sekä seudullinen elin-
keinostrategia. Innovaatio-
strategian valmistelutyössä, 
samoin kuin elinkeino-organi-
saatioiden yhteistyön valmis-
telutyössä nousi esille se, että 
panostus yritysten lähipal-
veluihin koetaan nykyisessä 
toiminnassa riittämättömäksi. 
Valmistelutyö tämän puutteen 
korjaamiseksi on käynnistetty, 
jotta asiakkaiden tarpeiden 
tunnistus ja sen ohjausvaiku-
tus saadaan riittävälle tasolle. 
Muina esille nousseina ja jo 
käynnistettyinä toimenpiteinä 
ovat selvitys tytäryhtiötalou-
teen liittyen, ennakointifooru-
mien ja –seminaarien toteutus, 
toimijaverkoston yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen lisääminen 
sekä viestinnän ja tiedottami-
sen kehittäminen.

Pohjois-Satakunnan osalta 
elinkeinoyhtiössä ei ole ta-
pahtunut muutoksia, joten 
yhteistyö Prizztech Oy:n ja 
Pohjois-Satakunnan Kehittä-
miskeskus Oy:n välillä jatkuu 
nykymuodossaan.

Elinkeinotoimijoiden kentässä 
tapahtuneiden ja tapahtuvi-
en muutosten tavoitteena on 
yksinkertaistaa asiakaspro-
sesseja siten, että palvelun 
saatavuus helpottuu. Perus-
ajatuksena kuitenkin kaikilla 
toimijoilla on, että yhteyden-
otto mihin tahansa maakun-
nan elinkeino-organisaatioon 
mahdollistaa palvelujen täys-
määräisen saannin. 
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Hyvinvointialan yritykset 
aktiivisina koulutukseen

Hyvinvointialan liiketoiminnan 
kasvumahdollisuuksien hyödyn-
täminen edellyttää yrityksiltä 
vahvaa sisällöllistä ja liiketoi-
minnallista osaamista sekä roh-
keutta toteuttaa tavoitteensa. 
Satakuntalaisten hyvinvointialan 
yritysten kehittämisen avuksi 
käynnistettiin laaja kehittämisoh-
jelma, jossa yritysten henkilöstöl-
le järjestetään käytännönläheistä 
koulutusta liiketoimintaosaami-
sen vahvistamiseksi.

Kehittämisohjelmassa järjes-
tetään toimialan erityispiirteet 
huomioivia koulutuksia niistä 
aiheista, joissa yritykset koke-
vat olevan tällä hetkellä eniten 
kehitettävää. Näitä teemoja ovat 
muun muassa palveluiden tuot-
teistaminen, laadunhallinta ja 
verkostoituminen sekä myynti, 
markkinointi ja asiakassuhteet. 
Yrityksissä odotetaan mielen-
kiinnolla myös yhteistilaisuuksia 
kuntasektorin kanssa. 

Hyvinvointialan yritystoiminnan 
kehittämisohjelma Satakunnas-
sa -hanke kokoaa yhteen myös 
kehittäjien verkoston. Hanketta 
yhteistyössä toteuttavat organi-
saatiot ovat Prizztech Oy (hank-
keen koordinoija), Satakunnan 
Ammattikorkeakoulu, Turun 
Kauppakorkeakoulun Porin yk-
sikkö ja Pohjois-Satakunnan 
Aikuiskoulutuskeskus. Kehittä-
misohjelman toteutusta ohjaavat 
ja osarahoittavat Satakunnan 
TE-keskus (ESR) ja seudulliset 
elinkeinoyhtiöt. 

Satakunta Business 
Campus -verkosto on 
perustettu

Satakunta Business Campus 
(SBC) on yritysten johtama ja 
ohjaama verkosto, jossa keskity-
tään henkilöstön osaamisen ke-
hittämiseen, tiedon jakamiseen 
verkostossa ja yritysten väliseen 
toisilta oppimiseen. Verkostos-
sa järjestettävät koulutukset ja 
toisilta oppiminen perustuvat 
yritysten kohdennettuihin tar-

peisiin. Järjestettävä koulutus ja 
muu toiminta on tarkoitettu kai-
kille yrityksissä työskenteleville 
henkilöille.

Verkosto etsii jatkuvasti uusia, 
innovatiivisia tapoja yhdessä op-
pimiseen ja tiedon jakamiseen. 
Uudenlaisia toteuttamismuotoja 
on yhdessä lähdetty miettimään 
mm. oppisopimuskoulutuksiin. 

Toiminnan liikkeellelähtö valmis-
teltiin satakuntalaisten yritysten 
sekä Rauman ja Satakunnan 
kauppakamareiden johdolla. 
Käynnistämistyötä on rahoittanut 
POSEK Oy Aluekeskusohjelmas-
ta, jossa osaavaan työvoimaan 
liittyvät toiminta- ja yhteistyömal-
lit ovat yhtenä painopisteenä. 
Satakunta Business Campusta 
hallinnoi Prizztech Oy.

Energiatehokas Pitkämäki 
sai rakentamistapaohjeet 

Satakunnan ensimmäinen ener-
giatehokkaan aluerakentamisen 
kohde on toteutettu Kankaan-
pään Pitkämäkeen  Kankaan-

pään kaupungin, Pohjois-Sata-
kunnan Kehittämiskeskus Oy:n 
ja Prizztech Oy:n yhteistyönä.  
Tavoitteena on ollut myös antaa 
tuleville rakentajille tarpeellista 
tietoa maassamme kiristyvien 
energiatehokkaan rakentamisen 
normien täyttämisestä ja siinä 
tarvittavista ratkaisuista. Pitkä-
mäki oli TEKESin Kestävä yh-
dyskunta –teknologiaohjelman 
demonstraatiokohde. 

Kehittämistyö jatkuu Prizztech 
Oy:n Energiatehokkaan aluera-
kentamisen keskuksen kanssa. 
VTT:n Ecodrive- hanke tuottaa 
uusinta tietoa eri lämmitys-
vaihtoehtojen vertailuun. Ra-
kentamistapaohje on vapaasti 
ladattavissa osoitteesta www.
energiatehokaspitkamaki.fi .

Liiketoiminnan kehittämisyksikössä riittää 

positiivista nostetta
Prizztech Oy:n 
Liiketoiminnan 
kehittämisyksikössä 
luodaan suotuisa 
toimintaympäristö 
kilpailukykyisen 
liiketoiminnan ja 
innovaatioiden 
syntymiselle ja 
kehittymiselle. 
Keskeisessä roolissa 
on liiketoiminta-
osaamisensiirto, jota 
toteutetaan muun 
muassa koulutus- ja 
verkostoitumis-
hankkeissa.

Lisätietoja
Liiketoimintajohtaja 
Jari Järnstedt
puh. 044 710 5340
jari.jarnstedt@prizz.fi  

www.prizz.fi /like

Projektipäälliköt Marika Lähde ja Heikki Perko suunnittelevat kehittämispäällikkö Tarja Lambergin 
kanssa yritysten kasvua edistäviä palveluja.
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Uutta osaamiskeskusohjel-
makautta on nyt takana kahden 
vuoden verran. Jokapaikan tie-
totekniikkaklusterin toiminta on 
hyvässä vauhdissa niin alueel-
lisesti kuin valtakunnallisesti-
kin. Ministeriöstä saadut arviot 
klusterien toiminnasta ovat osal-
tamme rohkaisevia; JPT-klusteri 
lukeutuu edelleen vahvimmin 
liikkeelle lähteneiden joukkoon, 
ja näin tavoitellaan tilanteen 
myös jatkuvan.

Ohjelmakauden alku 2007-
2008
Kaksi ensimmäistä toimintavuot-
ta ovat olleet Satakunnan JPT-
toiminnalle tuloksellisesti hyviä. 
Uusia siemenrahahankkeita hy-

väksyttiin vuoden 2008 aikana 
käynnistettäväksi 15 kappaletta. 
Hankkeiden kohteina olivat mo-
biiliteknologia- ja RFID-ratkaisut, 
uudet innovaatiot ja liiketoiminta-
alueet sekä puettava teknologia. 
Näyttäisi siltä, että RFID-ratkaisut 
tekevät nyt tuloaan yhä useam-
paan teolliseen kohteeseen.

Uudet hankekokonaisuudet

Siemenrahahankkeiden lisäksi 
käynnisteillä on neljä uutta laa-
jaa hanketta. Näistä yksi on jo 
käynnistynyt, kolme muuta ovat 
hakuvaiheessa. TTY:n Porin yk-
sikön ja Prizztech Oy:n yhteinen 
kolmevuotinen hanke ICT Center 
Finland on käynnistynyt loppu-
vuonna 2008. Rahoittajana on 

Länsi-Suomen lääninhallitus. 
Hanke pitää sisällään koulutus-
ta ICT-yrityksille ja ylialueellisen 
verkostoitumisen edistämistä. 
Hakuvaiheessa olevat hankkeet 
kohdistuvat teollisuuden tietotek-
niikkaratkaisuihin, mobiiliosaami-
seen ja digitaalisiin palveluihin.

Fokuksessa uutta 
mobiiliosaamista
Satakuntaan on kehittynyt vah-
vaa Symbian -osaamista niin 
alueen korkakoulutusorgani-
saatioihin kuin yrityksiinkin. Nyt 
nähdään merkittäväksi kehit-
tää alueen teknologiaosaamis-
ta eteenpäin yhdessä Tekesin 
kanssa. Yksi haussa olevista uu-
sista hankkeista on Mobile Cam-

pus, jossa laajennetaan alueen 
mobiiliosaamista. Hankkeen 
pääkohteet (Mobiili Linux ja Qt 
–ohjelmistokehitysympäristö) on 
valittu yrityksiltä saadun palaut-
teen perusteella.

Ole aktiivinen ja ota yhteyttä mei-
hin, jos sinulla on tietoteknisiä 
kehitysideoita.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö 
Mikko Puputti
puh. 044 710 5343
mikko.puputti@prizz.fi  

www.prizz.fi /jpt

Toimintaan 
osallistuneet yritykset 
ja muut organisaatiot

170 

Uudet yritykset  4 

Uudet työpaikat 15

Uudet tuotteet, 
palvelut ja 
toimintamallit

19

Koulutettujen määrä 426 

Päättyneet ja 
käynnissä olevat 
projektit yhteensä

30

Satakunnan JPT-klusterin 
tuloksia vuosina 2007-2008.

Jokapaikan tietotekniikkatiimi kehittää mm. mobiiliteknologiaa. Kuvamanipulaatiossa  
kommunikaattoria hyödyntävät kehittämispäällikkö Mikko Puputti sekä projektipäälliköt 
Marko Mikkola ja Markku Paukkunen. 



www.prizz.fi- 9 -

Satakunnan Meriklusteriohjel-
massa oli viime vuoden pääta-
voitteena kasvattaa hankevolyy-
mia offshore-teollisuudessa ja 
meriteollisuuden verkostoissa. 
Seudullisten elinkeinoyhtiöiden 
kanssa toteutettiinkin kaksi mer-
kittävää meriteollisuuden kump-
panuuteen tähtäävää hanketta:  
Pohjois-Satakunnan Kehittämis-
keskus Oy:n kanssa toteutettiin 
jo päättynyt Metallikylä-hanke 
sekä Rauman Seudun Kehitys 
Oy:n kanssa käynnistettiin Meri-
ha-hanke, joka jatkuu edelleen. 
Lisäksi Tampereen teknillisen 
yliopiston kanssa käynnistettiin 
kaksi tutkimushanketta, joista toi-
nen jatkuu myös vuonna 2009.

Siemenrahoitustyökalun saami-
nen käyttöön Meriklusteriohjel-
massa antoi tervetulleen lisän 
toimialan kehitystyöhön. Erityi-
sesti offshore-alan erityistarpei-

ta varten perustetun Offshore 
Technology Center Oy:n alku-
vaiheen hankevalmistelussa on 
siemenrahoituksella ollut suuri 
merkitys. Siemenrahoituksella on 
käynnistetty kaksi offshore-alan 
esiselvitystä: Suomen offsho-
re-teollisuuden strategia sekä 
tuulivoimapuiston suunnittelu 
jäätyvälle merialueelle. Lisäksi 
valmisteilla on selvitys Kaspian-
meren öljy- ja kaasukenttien ke-
hittämishankkeista.

Liiketoiminta lähtökohtana

Teknologian kehittämiseen ja 
hyödyntämiseen keskittyviin sie-
menrahaprojekteihin on otettu 
mukaan liiketoimintaosaamiseen 
liittyvät tarpeet. Meriteollisuuden 
siemenrahaprojekteihin osallis-
tuville yrityksille tehdään tarvit-
taessa liiketoimintaprosessien 
analysointi ja kehittämisohjelma 

ja näin saadaan paremmin kar-
toitettua yrityksen kehittämistar-
peita ja tehostettua kehittämis-
työtä.

Vaikka toimintaympäristö muuttui 
nopeasti vuoden 2008 lopulla, 
eivät yritysten kehittämistarpeet 
ja kehittämishalut ole kadonneet. 
Hankkeiden valmistelu on kuiten-
kin muuttunut haastavammaksi 
ja tämä tarkoittaa osaamiskes-
kusten roolin kasvattamista ke-
hittämishankkeiden kokoami-
sessa. Vuonna 2009 yliopisto- ja 
ammattikorkeakouluyhteistyöllä 
tulee olemaan erityinen rooli. 
Strategisen huippuosaamisen 
keskittymät ja tutkimustulosten 
jalkauttaminen ovat avainase-
massa, kun ennakoidaan uusia 
menestystekijöitä talouden lähti-
essä jälleen kasvuun.

Energian hinnan laskusta huoli-
matta offshore-teollisuuden yh-
teiset kehittämishankkeet ovat 
edelleen ajankohtaisia. Venäjän 
energiasektorin mittavat inves-
tointitarpeet ovat yleisesti tiedos-
sa ja nyt on oikea aika valmistau-
tua kehittämishankkeilla tuleviin 
mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Meriteollisuuden verkostojen 
kehittämisessä tullaan koros-
tamaan yritysten kykyä tuottaa 
verkostolle palveluja fyysisten 
tuotteiden lisäksi. Vuonna 2009 
on erityisesti tavoitteena kehittää 
selkeitä toimintatapoja yksittäisil-
le yrityksille, jotta ne tunnistaisi-
vat arvonluontimahdollisuutensa 
niin fyysisten tuotteiden kuin 
palvelujenkin tuottajana ja osai-
sivat siten nykyistä paremmin 
hyödyntää asemaansa toimitus-
ketjuissa.

Satakunnan Meriklusteriohjelman kehittämispäällikkö Janne Vartia ja 
projektipäälliköt Tuula Raukola ja Jussi Viljanen uskovat meriteollisuuden 

perinteiden ja aktiivisen kehittämistyön voimaan.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö 
Janne Vartia
puh. 044 710 5368
janne.vartia@prizz.fi  

www.prizz.fi /meriklusteri

Siemenrahahankkeissa hiotaan teknologiaa ja liiketoimintaprosesseja 



www.prizz.fi - 10 -wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwww.wwwww.ww.w.w.w.w.ww.w.ww.w.www.w.w.wwwwwwwwwwwww.wwwwwwww.....w.ppppprprprprprprprrrrprprrrprrprprrprrpprppprprrpprpprrrrrrrprrrpprrrprprrppppppp iiizizizizizzzzzizziizizizzzzizzizizzizzziziizizzzziizzzzzizzzzzizzzzzzzizzz.z.z.z.zz.zzzzzzzz.zz.z.zzzzz.zzzzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzz.zz.z.zzz..zzzzzzz.z fifififfifififififififfifififififififififfiffffiffffffiffffffffffffffffifffffffffifffffffiffffffififffffffffifffffiffffiffifiii - - - - - ------- 1010101010101001001001001001000 - - - ----- --------

Yrityslähtöistä  
energiateknologiaa 

Ydinvoimaosaamisesta 
vientituotteita

Satakunnassa rakennetaan 
maailman suurinta ydinreakto-
ria ja valmistellaan ydinjätteen 
loppusijoitusta. Molemmat hank-
keet ovat herättäneet maailmalla 
laajaa huomiota. Ne ovat tuoneet 
alueen teollisuudelle runsaasti 
töitä ja alan teollista kokemusta. 
Prizztech Oy:n energiateknolo-
giaohjelmassa on laadittu suo-
malaisten asiantuntijoiden 
kanssa selvitys ”Finnish 
Nuclear Industry 
Road Map”, joka 
valottaa suo-
malaisen 

teollisuuden ja tutkimuksen mah-
dollisuuksia olla mukana maail-
manlaajuisessa ydinvoimaloiden 
rakentamisboomissa. Raportin 
pohjalta työ jatkuu tänä vuonna 
kansallisen yhteistyöverkoston 
sekä markkinointitoimenpiteiden 
organisoinnilla ja käynnistämi-
sellä. Kokonaisuus voitti Tekelin 
Best Practice palkinnon vuoden 
parhaasta projektista ja käytän-
nön toteutuksesta.

Uusiutuvasta energiasta 
liiketoimintaa

Ilmastonmuutos ja fossiilisten 
energiavarojen rajallisuus kas-
vattavat voimakkaasti uusiutu-
van energian ja siihen liittyvän 
teknologian markkinoita. 

Syksyllä 2008 Prizztech Oy käyn-
nisti kansallisen energiaklusterin 
yhteishankkeen, jossa kartoi-
tetaan suomalaiset uusiutuvan 
energian teknologiayritykset ja 
aktivoidaan yrityksiä toimitta-
maan suurempia vientikokonai-
suuksia.  Hanke koskettaa 
n. 800 yritystä Suo-
messa. 

Lisäksi osaamiskeskusohjelma 
toteuttaa  kuutta satakuntalais-
ten yritysten kehitysprojektia, 
jotka liittyvät aurinko-, tuuli- ja 
bioenergiaan. 

Vuonna 2009 käynistetään myös 
3-vuotinen Satakunnan bioener-
giatoimialan kehittämis- ja koor-
dinaatiohanke, jonka tehtävänä 
on edistää uusiutuvan energian 
käyttöä ja siihen liittyvää yrittä-
jyyttä.

Tietoa tulevaisuuden 
teknologioista 

Tulevaisuuden perusenergian 
tuotantokonsepteja tutkitaan 
massiivisesti maailmalla. Uu-
den sukupolven fi ssiovoimalat,
fuusioenergia, vetyteknologia-
konseptit ja hiilidioksidin talteen-
ottokonseptit ovat alueita, joissa 
tapahtuu jatkuvasti edistysaske-
lia. Prizztech Oy:llä 
on mainiot 

verkostot näiden asioiden seu-
rantaan ja niistä tiedottamiseen 
yrityksille.

Magneetit ja energia

Magneettiteknologiakeskus to-
teuttaa myös osaamiskeskusoh-
jelmaa energiateknologiaan liit-
tyvien projektiensa kautta. 
Magneettiteknologiakeskuksen 
toiminnasta lisää viereisellä si-
vulla.

Lisätietoja
Strategiajohtaja 
Iiro Andersson
puh. 044 710 5330
iiro.andersson@prizz.fi  

www.prizz.fi /energia

Projektipäällikkö Tanja Suominen ja 
kehittämispäällikkö Jarkko Vuorela ovat 
valmistelemassa uusiutuvan energian 
teknologiayrityksiä koskevaa selvitystä.

SATAKUNNAN 
OSAAMISKESKUS 

Energiateknologia-
ohjelma

FinNuclear 
Ydinvoimaosaamisen • 
kasvavat markkinat

Uusiutuva energia
Teknologiayritykset ja • 
toimituskokonaisuudet

Magneettiteknologia
Energiateollisuuden • 
magneettisysteemit

Tulevaisuuden 
perusenergiateknologiat

Vety, fuusio, Co2 • 
talteenotto CCS
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Suprajohtava energiavarasto suunnitteilla 
Maailmantaloudessa 
vuosi 2008 jäänee 
mieliin varsin 
merkillisenä vuotena. 
Se alkoi kaikin tavoin 
lupaavissa merkeissä, 
mutta päättyi 
taantuman synkeiden 
pilvien varjossa. 
Magneettiteknologia-
keskuksen vuosi sen 
sijaan alkoi nihkeästi 
viivästyneiden 
rahoituspäätösten 
vuoksi, mutta kirkastui 
loppua kohden: 
suprajohtavan 
energiavaraston 
rakentamiselle 
näytettiin vihreää 
valoa.

Suprajohtavan energiava-
raston (SMES) rakentamiseen 
tähtäävää hanketta on valmistel-
tu lähes vuoden päivät. Tekesiltä 
saatiin myönteinen rahoituspää-
tös juuri ennen joulua ja kolme-
vuotinen projekti käynnistyi vuo-
den alussa. 

- Projektin suuruus on lähes mil-
joona euroa ja siinä ovat mukana 
Magneettiteknologiakeskuksen 
lisäksi kolme yliopistoa ja viisi 
yritystä, summaa Magneettitek-
nologiakeskuksen johtaja Martti 
Paju. 

Suprajohtavalla energiavaras-
tolla on yksi erityispiirre, jota on 
vaikea saavuttaa muilla teknii-
koilla. Se kykenee varastoimaan 
ja luovuttamaan suuria ener-
giamääriä hyvin nopeasti, min-
kä vuoksi sitä voidaan käyttää 
tasaamaan kuormitushuippuja 
voimakkaasti kuormitetuissa 
kohteissa. TEKES-rahoitteisen 

hankkeen tavoitteena on raken-
taa teollisuuskäyttöön soveltuva 
SMES-laitteisto, sekä koota lait-
teiden kaupallisen valmistuk-
sen mahdollistava toimitusketju. 
- SMES-hanke tulee epäilemättä 
olemaan tärkein Magneettitek-
nologiakeskuksen hankkeista 
vuonna 2009, paljastaa Paju. 

Monenlaisia 
magneettihankkeita

Magneettiteknologiakeskukses-
sa on käynnistymässä hankkeita 
myös mm. kestomagneettimoot-
torien jäähdytykseen, sähkö-
magneettiseen mallinnukseen 
ja energian louhintaan liittyen. 
Energian louhinnalla tarkoitetaan 
ympäristön energian keräämistä 
ja muuttamista sähköenergiak-
si. Tuulivoimakin on näin ollen 
energian louhintaa, mutta yleen-
sä käsitettä käytetään puhutta-
essa alhaisista energiatasoista 
(< 10W). Tunnettuja esimerkkejä 

ovat veivaamalla tai ravistamal-
la ladattavat taskulamput. Myös 
esimerkiksi koneiden tärinästä 
saadaan energiaa, jota voidaan 
hyödyntää vaikkapa anturien vir-
talähteenä.

Myös useille vuoden 2008 aika-
na läpiviedyille hankkeille sel-
vitellään jatkomahdollisuuksia. 
Laajamittaisin vuoden 2008 ai-
kana toteutetuista tutkimuksista 
koski NdFeB-magneettien pit-
käaikaiskestävyyttä korotetuis-
sa lämpötiloissa. Hankkeen tu-
loksia voidaan hyödyntää mm. 
teollisuuskäyttöön tulevien, suur-
ten kestomagneettimoottorien 
suunnittelussa. Muita merkittä-
viä hankkeita olivat uudentyyp-
pisen kumimagneetin kehitys 
sekä momentinsiirtokyvyltään 
parannetun, kestomagneeteilla 
toteutetun vaihdelaatikon kehi-
tys. Kestomagneeteilla toteutet-
tu, lähes äänetön vaihdelaatikko 
toimii kosketuksettomasti, eikä 

siten tarvitse voitelua. Sen huol-
totarve on siis varsin vähäinen, 
eikä se periaatteessa voi edes 
rikkoutua. 

Suomalaiselle magneettiteolli-
suudelle vuoden 2009 kohokoh-
ta tulee olemaan syksyllä Porissa 
järjestettävä kestomagneettialan 
kansainvälinen konferenssi. 
Tämä magneettiteknologiakes-
kuksen järjestämä kaksipäiväi-
nen konferenssi on jo viides laa-
tuaan. Tämän vuoden teemana 
ovat magneettiset materiaalit 
moottorisovelluksissa. 

Magneettiteknologiakeskuksen asiantuntijat Minna Haavisto ja Pekka Suominen testaamassa uutta 
infrapunalämpömittaria. Magneettien pitkäaikaiskestävyyden tutkimiseksi niitä on säilytetty kuumassa 
uunissa yli vuoden ajan.

Lisätietoja
Johtaja 
Martti Paju
puh. 044 710 5337
martti.paju@prizz.fi  
www.magneettiteknologiakeskus.fi 
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Vesi-Instituutti kulkee 
myötävirtaan

Lisätietoja
Johtaja 
Martti Latva
puh. 044 710 5370
martti.latva@vesi-instituutti.fi  

www.vesi-instituutti.fi 

Vesi-Instituutin syys-
kuussa 2008 järjestä-
mässä kansainvälises-
sä DRITA-seminaarissa 
(Prizz.Uutiset 4/2008) 
keskusteltiin vilkkaasti 
pohjoismaisen asian-
tuntijayhteistyön puo-
lesta, mm. eurooppa-
laisen standardisoinnin 
suhteen. Muusta Euroo-
pasta poikkeavat, poh-
joismaisittain samankal-
taiset luonnonolosuhteet 
ja veden laatu ovat hyvä 
pohja myös tutkimus-
yhteistyön käynnistämi-
selle. Yhteistyön kehit-
täminen käynnistettiin 
tammikuussa Oslossa 
tapaamisella, jossa 
suunniteltiin mm. DRITA 
II -seminaaria.

Vuonna 2008 järjestet-
tiin DRITA:n lisäksi myös 
kotimainen seminaari 
ja Vesi-Instituutin tutki-
muksia esiteltiin useissa 
kotimaisissa ja kansain-
välisissä konferens-
seissa. Vuonna 2009 
Vesi-Instituutti järjestää 
yhden kansallisen se-
minaarin ja on puhujana 
mm. valtakunnallisilla 
vesihuoltopäivillä touko-
kuussa Tampereella.

Aktiivista 
seminaaritoimintaa 
talousvesialalla

Talouden taantuma ei vielä ole tuonut Vesi-
Instituutille merkittäviä vastaisia virtauksia

- Meillä on hyvät edellytykset 
välttää taantuman pahimmat ka-
rikot luovimalla ja suuntaamalla 
reittimme oikein, toteaa Vesi-
Instituutin johtaja Martti Latva. 
- Taloudellisen laskusuhdanteen 
aikana yrityksillä on yleensä 
enemmän aikaa tuotekehityk-
selle, viranomaiset panostavat 
tutkimuksiin ja verkostoituminen 
tiivistyy. Vesi-Instituutin tilanne 
on hyvä, työmäärä ei osoita ehty-
misen merkkejä ja käynnissä on 
useita haasteellisia projekteja. 

Melko tuore osoitus Vesi-Insti-
tuutin valtakunnallisesta arvos-
tuksesta on kiinnostuksen osoi-
tus instituutin osallistumisesta 
suomalaisen ympäristöliiketoi-
minnan kansainvälistymiseen 
tähtäävään projektiin Finnish 
Environmental Cluster for China 
FECC (http://fecc.fi /). Projekti 
on käynnistetty KTM:n toimesta 

vuonna 2006 ja siinä on tarkoitus 
hyödyntää parasta ympäristö-
osaamista ja -teknologiaa Kiinan 
kasvavien ympäristöongelmien 
ratkaisemiseksi. Vesi-Instituutti 
päätti osallistua projektiin teh-
tävänään koordinoida talousve-
sialan toimintaa.

Vesikoulu 
viidesluokkalaisille 

Satakuntalaisten opettajien 
kanssa yhteistyössä Vesi-Ins-
tituutti valmistelee Vesikoulua 
eli viidennen luokan oppilaille 
tarkoitettua materiaalipakettia 
juomavedestä. www.vesikoulu.fi  
avataan ja esitellään opettajille 
ja medialle 19.3. Porissa, lisäksi 
Borealis Group:in Water for the 
World –yhteiskuntaohjelmaan 
kuuluvaa sovellusta tullaan koe-
käyttämään porilaisissa kouluis-
sa. Projektille on jo jatkoa, sillä 

yhteistyössä Vesi- ja viemärilai-
tosyhdistyksen kanssa materi-
aali täydennetään koskemaan 
sekä juomavettä että jätevettä 
ala- ja yläkouluille suomeksi ja 
ruotsiksi.  Esittelytilaisuuden ja 
Maailman vesipäivän 22.3.2009 
kunniaksi Borealis Group tuo 
Poriin Troubled Waters -valo-
kuvanäyttelyn, joka on kaikille 
avoin ja maksuton. Näyttely on 
esillä Porin yliopistokeskuksessa 
19.3.–4.4.2009. 

Laktoositonta maitojuomaa

Erityisesti Satakuntaa hyödyt-
tävistä projekteista toisena esi-
merkkinä voidaan mainita Vesi-
Instituutin toimiminen yhtenä 
asiantuntijana Satamaidon ke-
hittäessä äskettäin markkinoille 
tulleen uuden tuotteensa, lak-
toosittoman maitojuoman, val-
mistusprosessia.

Vesi-Instituutti pitää aktiivisesti yhteyttä talousvesialan toimijoihin. Vesi-Instituutin asiantuntijat  
Merja Ahonen (kuivaustelineen takana), Minna Keinänen-Toivola, Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 
tutustumassa Rauman Veden laboratorionhoitaja Paula Tammisen esittelemiin tutkimustuloksiin 
talousveden laadusta.
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Maailmanlaajuinen talouslama nousee lähes päivittäin 
puheenaiheeksi. Mediassa uutisoitavat yritysten 
irtisanomiset lietsovat varovaisuuden mielialaa ja kukaan 
ei oikein osaa sanoa, minne ollaan menossa. Mikäli näistä 
ristiriitaisista viesteistä yrittää selvittää tulevaisuuden 
näkymiä, saa kaksi vastausta – ei hyvä, ei huono!

Yritysten liiketoiminnan kehittämisen 
kannalta nykyinen talouden ilmapiiri 
luo uusia mahdollisuuksia. Kilpailuky-
kyiset ja aktiiviset yritykset vahvistavat 
useimmiten asemiaan juuri taloudelli-
sen taantuman aikana. Heikot yritykset, 
joilla ei ole suunnitelmia oman toimin-
tansa kehittämisestä, jäävät helpom-
min jalkoihin.

Menestyvillä yrityksillä on oma visio sii-
tä, minne ne haluavat liiketoimintansa 
johtaa. Nämä yritykset myös suunnit-
televat jatkuvasti liiketoimintaansa ja 
toimivat suunnitelmiensa mukaan. Va-
litettavan useat yritykset ajelehtivat il-
man päämäärää ja suunnitelmaa. Näi-
hin yrityksiin liiketoimintaympäristön 
muutokset vaikuttavat eniten, koska 
riskeihin ei osata varautua.

Suunnittele yrityksesi tulevaisuus 
nyt

Prizzway Oy on kehittänyt yhteistyös-
sä ATK-Palvelu Hakosalon kanssa pk-
yritysten liiketoiminnan analysointiin ja 
kehittämisohjelman laatimiseen verk-
kopohjaisen Progress-järjestelmän. 
Järjestelmän käyttäjiksi on koulutettu 
yli 20 yrityskehittäjää Satakunnassa. 
Yrityskehittäjät omaavat asiantunte-
muksen perusanalyysin tekemiseen ja 

liiketoiminnan kehittämisohjelman laa-
timiseen yhdessä yritysten avainhenki-
löiden kanssa.

Perusanalyysin yhtenä keskeisenä 
asiana on yrityksen edustajien kans-
sa käytävä johdettu keskustelu ja siitä 
muodostettava kehittämistarveanalyy-
si. Tuloksena yrityskehittäjä laatii yri-
tykselle kolmen vuoden kehittämisoh-
jelman sisältäen aikataulun ja budjetin 
toimenpidekokonaisuuksittain. Kehit-
tämisohjelma on konkreettinen suun-
nitelma niistä kehittämistoimenpiteistä, 
joilla yrityksen asettamat liiketoiminnan 
tavoitteet saavutetaan.

Valveutuneimmat yritykset 
varautuvat tulevaisuuteen

Progress-järjestelmällä laadittaville pe-
rusanalyyseille ja kehittämisohjelmille 
on ollut paljon kysyntää. Yrityskehittä-
jien koulutus aloitettiin marraskuussa 
2008 ja tähän mennessä Satakunnas-
sa on kehittämisohjelmien tekeminen 
käynnissä yli 30 yrityksen kanssa.

Järjestelmän käyttäjiksi koulutetaan 
jatkuvasti uusia yrityskehittäjiä Suo-
messa ja tavoitteena on laajentaa jär-
jestelmän käyttö kansainvälisille mark-
kinoille mm. Venäjälle. 

Progress-analyysissa käydään läpi 
yrityksen liiketoiminnan keskeisiä 
tunnuslukuja

Lisätietoja
Toimitusjohtaja 
Jari Järnstedt
puh. 044 710 5340
jari.jarnstedt@prizz.fi  

www.prizzway.fi 
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Yliopistokeskuksen palveluteh-
tävät on jaettu Prizzpointin hen-
kilöstön kesken vastuualueittain. 
Jokaisella on varahenkilö, sama, 
joka tarvittaessa toimii myös 
työparina. Kahdestaan  asioita 
pohtimalla pääsee yleensä pa-
rempaan lopputulokseen kuin 
yksikseen pähkäilemällä.

Terhi Isokorpi on työskennellyt 3 
vuotta Porin yliopistokeskuksen 
neuvonnassa palveluvastaava-
na. Asiakaspalvelutehtävissä 
hän on toiminut aiemminkin, lä-
hes 15 vuoden ajan. 

Terhin työhön kuuluu ”paljon 
kaikkea”, muun muassa yliopis-
tokeskuksen tilojen vuokraami-
nen, laskutus, kopiointi ja ko-
piokoneista huolehtiminen sekä 
postin, pysäköintilupien, atk-
käyttäjätunnusten ja salasanojen 
jakaminen.

Yliopistoväen nimet ovat tulleet 
Terhille hyvin tutuiksi postin jaon 

yhteydessä ja aulan palvelupis-
teessä nimet saavat myös kasvot.
- Mukavinta työssäni on asia-
kaspalvelu ja työn vaihtelevuus. 
Jos en pysty jotakuta palvelupis-
teessä auttamaan vaikka miten 
yrittäisin, se kismittää.

Kahluusaappaita ja 
kaasunaamaria kaivattaisiin

Palveluvastaavat Markku Ka-
taja ja Juha-Pekka Tuominen 
ehtivät työskennellä Tampereen 
teknillisen yliopiston teknises-
sä tuessa yli neljä vuotta ennen 
palvelukeskuksen perustamista. 
Nyt yhteisiä työvuosia on takana 
lähes kymmenen. Monia työteh-
täviä ”pojat” tekevät edelleen 
yhdessä.

Markku vastaa yliopistokeskuk-
sen turvallisuusasioista, kulun-
valvonnasta ja avaimista sekä 
opetustilojen av-laitteiden ja 
muun tekniikan toimivuudesta.
- Tykkään työstäni ja parasta 

on se, ettei mikään päivä ole 
samanlainen. Se joskus vähän 
harmittaa, että monet tehtävät 
voisimme hoitaa hyvissä ajoin 
etukäteen ja kiireettä, jos niistä 
vain tulisi meille palvelupyyntö 
ajoissa.

Omien sanojensa mukaan Mark-
ku harrastaa ”vähän kaikkea, 
mutta ei mitään liikaa”.

Juha-Pekan vastuulla ovat 
kiinteistönhoitoon liittyvät teh-
tävät, esimerkiksi lamppu-
jen vaihdot, tilajärjestelyt ja 
kalusteiden kunnossapito.
- Työssä mielenkiintoisinta on 
uudet tilaprojektit, niiden suun-
nittelu ja toteutus.

Vapaa-ajallaan heavy-musiikkia 
kuuntelevan J-P:n työpäivä on 
pilalla, jos viemärit tukkeutuvat.
- Kahluusaappaat ja kaasunaa-
mari voisivat joskus olla paikal-
laan, hän vitsailee.

Jos työnsä hoitaa hyvin, 
puhelin ei soi

Palvelukeskuksessa tietotek-
niikka-asioista vastaavat Mikko 
Viitapohja ja Kai Pirttimäki. He 
hoitavat Tampereen yliopiston, 
Turun kauppakorkeakoulun ja 
Turun yliopiston Porin yksiköiden 
sekä yliopistokeskuksen johdon 
ja oman väen atk-tuen. Mikko ja 
”Kaitsu” tekevät paljon yhteistyö-
tä myös Tampereen teknillisen 
yliopiston atk-väen kanssa.

Mikon tehtäviin kuuluu niin tu-
lostimien asentaminen kuin 
koko yliopistokeskuksen kat-
tavan tietoverkon suunnittelu.
- Jos hoidan työni hyvin, puhelin 
ei soi, Mikko tiivistää.

Turhaa kiirettä aiheuttaa esi-
merkiksi se, kun auditorio on 
täynnä ihmisiä, luennoitsija var-
tin myöhässä, eikä luennoitsijan 
”hopeinen omena” (Mac-tieto-
kone) suostukaan toimimaan.

50-luvun musiikkia ja jenkkiautoja 
harrastava Terhi mm. jakaa postia 
yliopistokeskuksessa.

Työkaverit tituleeraavat Markkua jo nyt 
sir Markuksi, vaikka Markku-liiton uuden 
jäsenen aatelointi onkin edessä vasta 
huhtikuussa Söörmarkussa.

”Johtotehtävien” lisäksi J-P:n työhön kuuluu erilaisia 
kiinteistön hoitoon liittyviä tehtäviä. Kuvassa työnäyte 
Speden rautakauppasketsin malliin.

  Mikko toimii 
keskuksessa 

Voimalla seitsemän palveluh



www.prizz.fi- 15 -

- Työn vastapainoksi on mukava 
kaivella joskus moottoripyörää 
suosta ja talvisin on kivaa leikkiä 
kameroilla, kertoo Mikko, joka on 
toiminut tietotekniikka-alan teh-
tävissä pian 10 vuotta.

Kaitsu hoitaa erityisesti Turun 
yliopiston atk-järjestelmiä. Yli-
opiston palkkalistoilla hän oli 
ensin 5 vuotta ja palvelukes-
kuksen palvelukaartiin hän on 
kuulunut nyt kahden vuoden 
ajan. Tietotekniikan DI-opiske-
lijaa kiinnostaa vapaa-ajallakin 
kaikki tekniikan alaan liittyvä.
- Jatkuvat rutiinit ovat työssä 
ikävintä, mukavinta taas se, kun 
saan miettiä ratkaisua johonkin 
ongelmaan.

Haasteellisinta on saada 
juna kulkemaan jatkuvasti 
eteenpäin

Palvelukeskusta johtaa Prizz-
point Oy:n toimitusjohtaja Kari 

Kukkonen ja päivittäisten palve-
luiden toimivuudesta vastaa pal-
velupäällikkö Merja Lehtonen.

Kari on pitkän linjan palvelujoh-
taja. Hän on toiminut vuodesta 
-81 lähtien monipuolisissa pääl-
likkö- ja johtotehtävissä. Yliopis-
tokeskuksen palvelukeskuksen 
toimintaa hän tuli käynnistämään 
vuonna 2003. Työhön kuuluu 
yliopistokeskuksen toiminnan 
tukeminen ja yhteisten asioiden 
kehittäminen yhteistyössä yli-
opistokeskuksen johtoryhmän 
kanssa.

- Asiakasyhteistyö ja hyvän työ-
porukan kanssa toimiminen ovat 
työssä antoisinta, haasteellisinta 
se, että junan saa kulkemaan jat-
kuvasti eteenpäin, ilman turhia 
sivuraiteita.

Palvelukeskuksen johtaja on 
energinen ja nopea käänteis-
sään. - Kari on rento, mutta 
melkoinen elohiiri, ei me nuoret 

oikein meinata pysyä perässä, 
työkaverit vitsailevat.

Merjalla palveluvuosia on ta-
kana yli viisi. Myynti-, hallin-
to- ja asiakaspalvelutöitä hän 
on tehnyt koko työhistoriansa 
ajan, viestintätehtäviä enem-
män tai vähemmän päätoimi-
sena vuodesta 2000  lähtien. 
- Tässä työssä saan hyödyntää 
kaikkea aikaisempaa osaamista-
ni. Varsin vauhdikasta ja kiireistä 
meillä täällä usein on, mutta on-
neksi työkaverit ovat ehdottoman 
hyviä tyyppejä kaikki!

Mukavinta työssä ovat eri-
laiset viestintätehtävät, yh-
teistyökuviot ja työn vapaus.
- Työ ja tehtävät ovat kehittyneet 
ja muuttuneet vuosien varrella 
tosi paljon. Koulutusasiat ovat 
aina kiinnostaneet minua, siksi 
yliopistokeskus työympäristönä 
sopii minulle hyvin. Aina on jo-
tain uutta tulossa tai menossa, ei 
ehdi kyllästyä, Merja toteaa.

Prizzpoint Oy toimii Porin 
yliopistokeskuksen vuok-
ranantajana ja tukipal-
velujen tuottajana Porin 
Puuvillassa, entisessä 
Finlaysonin tehdaskiin-
teistössä.

- Prizzpoint on mukavan 
kokoinen yritys, jossa 
päätökset voidaan tehdä 
joustavasti ja nopeasti. 
Laaja palveluvalikoimam-
me on nyt tarjolla kaikille 
Porin Puuvillan vuokralai-
sille, lupaa toimitusjohtaja 
Kari Kukkonen.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja 
Kari Kukkonen
puh. 044 710 5380
kari.kukkonen@prizz.fi  

www.prizzpoint.fi 

Kari on innokas karaoke- ja viihdemies,  
joka laulaa tarvittaessa vaikka 
asiakkaille.

Merja kannustaa poikaansa 
jääkiekkokaukalon laidalla lähes 
joka viikonloppu. 

 yliopisto-
”mikromikkona”.

Kaitsua kiinnostaa tekniikka 
myös vapaa-ajalla.

enkilön Porin yliopistokeskus tarjoaa monipuolisen työkentän seitsemän hengen 
palveluyritykselle, Prizzpoint Oy:lle. Työyhteisön henki on hyvä ja 
työkaverit kehuvat toisiaan mukaviksi. Kiire, joskus turhakin sellainen, on 
ainoa työn haittapuoli, jonka kaikki mainitsevat.
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TEKEL Best Practice -palkinto 
Prizztechin FinNuclear-hankkeelle

FinNuclear-hankkeella tavoitellaan maailmanlaajui-
sen ydinenergiarenessanssin taloudellista hyödyn-
tämistä kotimaisissa yrityksissä. 

- Haluamme edistää kotimaisten resurssien korkeaa 
käyttöä Suomen omissa ydinenergiahankkeissa. Li-
säksi haluamme kehittää suomalaisia vientituotteita 
ydinenergia-alalle ja päästä tiivistetyllä yhteistyöllä 
kiinni entistä laajempiin kansainvälisiin projektiko-
konaisuuksiin, kertoo projektijohtaja Leena Jylhä 
Prizztech Oy:stä. 

TEKEL-verkosto palkitsee vuosit-
tain TEKEL Best Practice -tunnus-
tuspalkinnolla jäsenistönsä pa-
rissa toteutettuja toimenpiteitä tai 
hankkeita, jotka ovat toteuttaneet 
tai kehittäneet kansainvälistä tai 
suomalaista teknologiakeskus-
konseptia parhaiten. Tunnustus 
myönnettiin nyt kolmatta kertaa.

Prizztech Oy:n FinNuclear-hanke, 
jonka puitteissa kootaan yhteen 
suomalaisen teollisuuden mahdolli-
suudet ydinvoimamarkkinoilla, voitti 
TEKEL Best Practice -palkinnon.

FinNuclear
FinNuclear -hanke tavoittelee kotimaisten 
yritysten laajaa visiota siitä, että ydinener-
gia voi realistisesti olla myös suomalaisten 
liiketoiminta-ala. Ydinenergiahankkeissa on 
näkyvissä vuosikymmeniä kestävää kysyn-
tää, jonka markkina-arvo on satoja miljardeja 
euroja. Tälle pohjalle voi alan nykyisellä suo-
malaisella osaamiskapasiteetilla ja sen sys-
temaattisella kehittämisellä luoda ydinener-
giaan suuntautuneen teollisuudenhaaran 
Suomeen. Tätä tavoittelemaan käynnistettiin 
Prizztechin toimesta FinNuclear-ohjelma.

Oheinen kaavio kuvaa ydinenergia-alalla 
esiintyviä monipuolisia liiketoiminta-alueita. 

FinNuclear-hankkeen parissa työskentelevät projekti-insinööri Megumi 
Asano-Ulmonen, strategiajohtaja Iiro Andersson, projektipäällikkö Jouko 
Koivula sekä projektijohtaja Leena Jylhä.

-

Rakentaminen  - Käyttö- ja kunnossapito  - Modernisointi   – Polttoaineen hankinta
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Gen IV
Tulevaisuuden fissiolaitokset, joiden
sivutuotteena on lämpö, vety, taiap
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