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Iiro 
oloneuvokseksi

Prizztech Oy:n strategiajohtaja, DI 
Iiro Andersson siirtyi helmikuun 
alussa eläkkeelle. 

Liki 20 vuo  a yh  össä eri tehtävis-
sä työskennellyt Andersson on ollut 
strateginen toimija monella saralla.  
Hän on vahvas   vaiku  anut Prizz-
tech Oy:n asemaan tunnuste  una 
toimijana mm. vety- ja fi ssio- ja 
fuusioteknologioiden alueella eikä 
osaamiskeskusohjelman saaminen 
Satakuntaan 1990-luvulla olisi on-
nistunut ilman hänen panostaan. 
Edellisellä ohjelmakaudella materi-
aalitekniikan osaamisalalla tehdyt 
linjaukset ovat synny  äneet maa-
kuntaan kansallisen tason toimijoita 
mm. Vesi-Ins  tuu  n ja Magnee   -
teknologiakeskuksen.  

Iirolla on aina ollut toiminnan joh-
toajatuksena vahva yritysvetoisuus, 
jonka kau  a verkostoja on syntynyt 
aina kansainväliselle tasolle as  . Sik-
si onkin varmaa, e  ä eläköitymises-
tä huolima  a tulemme tapaamaan 
hänet erilaisissa yhteyksissä.

Tulevalle oloneuvokselle oli hanki  u hieman 
erityyppinen taksikyy  .
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Suomalaisista sanonnoista ja sananlaskuista löytyy lähes 
joka  lanteeseen sopiva kansanviisaus. Sananlaskujen 
merkitys on suurempi kuin ensisilmäyksellä aja  eleekaan, 
sillä usein niiden tutunomaiseen luonteeseen lii  yy  e  y 
turvallisuudentunne. Onhan tämä  lanne tai asia jo koe  u 
aiemmin niin yleises  , e  ä siitä on muotoutunut yhteinen 
lausuma.

Otsikon sanonta on tätä päivää varsin hyvin kuvaava, sillä 
vuoden 2009 loppupuolella talouden uu  soin  in alkoi tulla 
myös posi  ivisia sävyjä. Varovaisuu  a ennusteissa kuiten-
kin edelleen korostetaan, sillä takaiskujen ennakoidaan vie-
lä olevan mahdollisia ja erityises   kuntasektorilla talouden 
kiristyminen nyky  lanteesta on  edossa. On siis parempi 
katsoa kuin katua.

Viime vuonna Prizztech Oy täy    20 vuo  a, ja uusi vuosi-
kymmen käynnistyi. Joulukuussa pide  y vuosijuhla antoi 
aja  elemisen aihe  a ja uu  a näkökulmaa muutosnopeu-
teen. Erityises   vahvojen elinkeinoelämän vaiku  ajien 
Tauno Matomäen, Pekka Paasikiven ja Gustav Rosenlewin 
muistelmat teollisuuden muutosvaiheista ravistelivat omal-
ta osaltaan omia ajatuksia nykypäivän muutosten radikaali-
suudesta. Myös teolliseen toimintaan lii  yvien yksi  äisten 
yritysten ja kokonaisten toimialojen elinkaaret ovat olleet 
ja ovat jatkossakin yllä  ävän lyhyitä. Historian tunteminen 
ja menneisyyden analysoin   saa  aa parhaimmillaan antaa 
näkökulmaa tulevaisuuden ennakoin  in.

Mille asioille uusi orastava kasvu voisi perustua? Aiemmat 
taantumat ovat johtaneet elinkeinoelämän rakenteiden ja 
toimintamallien uudistumiseen. Näin on varsin todennä-
köistä myös tällä kertaa. Toimintaympäristön monet muu-
tostekijät ovat kaikille tu  uja. Tällaisia ovat mm. globali-
saa  o, väestön ikääntyminen ja digitalisoituminen. Myös 
monet liiketoimintaa muu  avat tekijät, kuten palveluliike-
toiminnan kasvu, verkostomainen toiminta ja arvoketjujen 
pirstoutuminen ovat jo  edossa. Lopullisen signaalin ra-
kenteiden muutoksista antavat kuitenkin kulu  ajat, joiden 
ennakoidaan jopa radikaalis   muu  avan kulutusto  umuk-
siaan. Tähän ajaa ympäristö  etoisuus. Niukkuus toimii jat-
kossa innovaa  oajurina.  

Satakunnassa on mahdollisuuksia myös tässä muutos  lan-
teessa, sillä verkostomainen toiminta kuvaa montaa sekto-
riamme. Energiasektorimme on yhtenä esimerkkinä maa-
kunnan monipuolisesta ja kilpailukykyisestä osaamisesta ja 
yritystoiminnasta. Muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin 
on tartu  ava määrä  etoises  . Kyky ennakoida ja kyky rea-
goida muutoksiin ovat maakunnan menestyksen ehdoton 
edellytys. 

Risto Liljeroos
toimitusjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

Tulevaisuus on toivoa täynnä
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Prizztech Oy 2009
Prizztech Oy:n toiminta Satakunnan innovaa  oympäristön keskeisenä toimijana 
on vakiintunut viime vuosien aikana. Tähän on vaiku  anut erityises   Satakunnan 
osaamiskeskusohjelman toteutus.  Yh  ö on Suomen Teknologiakeskusten Liiton 
(TEKEL) jäsen.

Toiminnalliset yksiköt

Prizztech Oy:n kehi  ämis- ja tutkimusyk-
siköt ovat elinkeinoelämän tarpeisiin poh-
jautuvia, edellisen ohjelmakauden tuloksi-
na syntyneitä yksiköitä. Raumalla toimivan 
Vesi-Ins  tuu    WANDERin toiminnan tär-
keimmät lähtökohdat ovat talousveden 
laadun ja verkostomateriaalien turvallisuu-
den lisääminen sekä talousvesialan stan-
dardoin  työ.

Porissa toimivan Magnee   teknologia-
keskuksen tavoi  eena on tukea ja edistää 
paikallista osaamista magnee   tekno-
logian alalla sekä edistää magnee   alan 
tutkimusta Suomessa. Vuoden 2009 ai-
kana käynnistyi ydinenergia-alan yksikkö 
FinNuclear, joka toimii läheisessä yhteis-
työssä Teknologiateollisuus ry:n kanssa 
mm. koordinoimalla ”Ydinenergia-alan 
toimi  ajat”- toimialaryhmän toimintaa. 
Kehi  ämis- ja tutkimusyksiköiden toimin-
ta on kansallista ja lisääntyvässä määrin 
kansainvälistä. Yksiköiden yhteenlaske  u 
osuus Prizztech Oy:n liikevaihdosta oli 17,2 
%.

Satakunnan osaamiskeskusohjelmaa 
toteutetaan Energiateknologian kluste-
riohjelman, Jokapaikan  etotekniikan 
klusteriohjelman ja Meriklusteriohjelman 
kokonaisuuksissa. Satakunnan osaamiskes-
kusohjelman osuus vuonna 2009 oli 40,3 % 
koko toiminnasta. 

Liiketoiminnan kehi  ämispalvelut yksikön 
toiminnan muodos  vat yritysten kehit-
tämishankkeet, henkilöstön kehi  ämis-

hankkeet sekä kansainvälinen toiminta. 
Liiketoiminnan kehi  äminen ja uusien 
innovaa  oiden synny  äminen olivat kes-
keisessä roolissa näissä painopistealueissa. 
Yksikkö jatkaa vuonna 2010 toimintaansa 
Kasvu- ja innovaa  opalveluiden nimellä.  
Liiketoiminnan kehi  ämisen osuus Prizz-
tech Oy:n toiminnasta oli 12,4 %.

Porin yliopistokeskukselle tuote  avat pal-
velut ovat pääosin Prizzpoint Oy:n toimin-
taa. Yliopistokeskuksen vuokraustoiminta 
on kuitenkin osa Prizztech Oy:n toimintaa. 
Palvelu- ja vuokraustoiminnan volyymi oli 
28,0 % koko yh  ön liikevaihdosta.

Hallinto- ja tukipalvelut tarjoavat yh  ön 
yksiköille taloushallinnon ja projek  nhal-
lintapalveluiden lisäksi vies  ntä-,  etohal-
linto- ja toimistopalveluja. Tähän yksikköön 
kirjautui 2,4 % liikevaihdosta.

Prizztech Oy:n kokonaan omistamat tytär-
yh  öt ovat:

• Prizzway Oy, erikoistunut liiketoiminnan 
asiantun  japalveluiden markkinaehtoi-
seen tarjoamiseen

• Prizzpoint Oy, monikäy  äjäkiinteistöjen 
(esim. yliopistokeskus) palveluiden tuot-
taja

Prizztech Oy on lisäksi pienosakkaana 
off shorealan erikoiskoulutukseen sekä tut-
kimus- ja asiantun  japalveluihin erikoistu-
neessa Off shore Technology Center Oy:ssä 
ja ICT-alan strategisen huippuosaamisen 
keski  ymässä, TIVIT Oy:ssä.

Rahoituksen jakauma

Yh  ön liikevaihto jakaantui vuonna 2009 
aiempien vuosien tapaan useaan rahoi-
tuslähteeseen. Rahoitusrakenne poikkeaa 
aiemmista vuosista sikäli, e  ä yliopistojen 
palveluiden siirry  yä Prizzpoint Oy:lle pu-
tosi yliopistojen osuus edellisen vuoden 32 
%:sta 24 %:iin. 

Yh  ön liikevaihdosta eri rahoi  ajatahojen 
kau  a kanavoitunut, EU-pohjainen projek-
 rahoitus muodos   34 %:n (22 % vuonna 

2008) osuuden liikevaihdosta. Näitä ra-
hoi  ajatahoja ovat mm. Satakuntalii  o, 
Satakunnan TE-keskus ja Länsi-Suomen 
lääninhallitus. 

Yritysrahoituksen volyymi kasvoi 23 % 
taloudellisesta taantumasta huolima  a. 
Samalla sen suhteellinen osuus nousi 19 
%:iin liikevaihdosta. Vielä tätäkin voimak-
kaammin kasvoi kuntarahoitus, joka osuus 
kokonaisrahoituksesta oli 22 %. Kunta-
rahoituksen kasvu oli lähes 37 %. Tämän 
kasvun taustalla olivat mm. useat uudet 
käynnistyneet, kuntarahoitusta sisältäneet 
hankkeet. 

Yh  ön henkilöstö

Yh  ön palveluksessa oli toimintavuoden 
aikana keskimäärin 48 henkilöä. Koko kon-
sernin henkilöstömäärä oli yhteensä 53 
henkilöä. Yh  ön henkilöstön keski-ikä oli 
40 vuo  a 31.12.2009. Yh  ön henkilöstöstä 
lähes 80 % on suori  anut vähintään ylem-
män korkeakouluasteen.
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Elinkeino-
organisaa  oiden 
yhteistyö Porin 
seudulla
Porin seudun elinkeino-organisaa  ot 
Prizztech Oy, Porin Seudun Kehit-
tämiskeskus Oy POSEK sekä Yritys-
palvelu Enter solmivat yhteistyö-
sopimuksen vuoden 2008 lopulla. 
Sopimuksen mukaan Prizztech ja 
POSEK siirtyivät toimimaan yhteisen 
johdon alla. Myös vies  ntää ja hal-
lintoa yhtenäiste   in. Seudullinen 
yhteistyö ei kuitenkaan vaikuta toi-
mijoiden kansainvälisiin, kansallisiin 
ja maakunnallisiin rooleihin.

Vuosi 2009 oli toiminnallisten muu-
tosten aikaa. POSEK muu    syksyllä 
Teknologiakeskus Pripoliin, jossa 
myös Prizztech toimii. Muuton avulla 
saavute   in merki  äviä kustannus-
säästöjä, jotka koostuvat  lakustan-
nusten lisäksi mm.  etojärjestelmiin 
lii  yvistä kustannuksista. Yhteisten 
ja yhtenäisten  etojärjestelmien 
käy  öä on lisä  y merki  äväs  .

Asiakkaiden näkökulmasta merkit-
tävin etu on se, e  ä organisaa  oi-
den läheisyys mahdollistaa palve-
luprosessien virtaviivaistamisen ja 
asiakaslähtöisyyden kehi  ymisen. 
Kustannussäästöt mahdollistavat 
lisäksi lisäresursoinnit POSEKin pe-
rustehtävään, asiakaspalveluun ja 
yritysneuvontaan. POSEK käynnis   
yhteisen seudun yri  äjille suunna-
tun puhelinneuvontapalvelun, joka 
puhelinneuvonnan lisäksi ak  ivises   
informoi kehi  ämismahdollisuuksis-
ta ja kartoi  aa yritysten neuvonta- ja 
kehi  ämispalveluiden tarpeita. Or-
ganisaa  oiden läheisyys on mahdol-
listanut eri resurssien yhteiskäytön 
lisäämisen.

Elinkeino-organisaa  oille on laadi  u 
yhteinen vies  ntästrategia ja näin 
eri organisaa  oiden roolit kyetään 
aiempaa selkeämmin kertomaan asi-
akkaille ja sidosryhmille. Yhteistyö 
on ulo  unut myös sopimuskump-
paneiden tytäryh  ötasolle. Tästä 
yhtenä esimerkkinä on Porin Seudun 
Matkailu OY MAISAn liiketoiminnan 
kehi  ämissuunnitelman laa  minen 
Prizzway Oy:n avulla.
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OSKE synny  ää huippuosaamisesta 
liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja
Satakunnan osaamiskeskusohjelman toteutuksessa kansallisen klusteripohjaisen 
kehitystyön rooli vahvistuu edelleen. Ohjelman avulla yritykset saavat kilpailuetuja 
eri alueiden- ja toimialojen rajapinnoista. 

Osaamiskeskusohjelman toteu  ajana Prizztech Oy:lle on muodostunut kansallinen 
rooli niissä klusteriohjelmissa, joissa yh  ö on mukana. Prizztech Oy:n osaamiskeskus-
toiminnassa näkyykin en  stä selvemmin sen alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen 
painotus. Toiminnan perustan muodostaa Satakunnassa toteute  ava kehitystyö ja 
täällä oleva osaaminen, nykypäivänä Prizztechillä on en  stä laajemmat mahdollisuudet 
toimia maakunnan parhaaksi, linki  äen alueellisia toimijoita ja elinkeinoelämän edusta-
jia kansallisen ja kansainvälisenkin tason toimintaan.

Kuluvana vuonna osaamiskeskusohjelmassa korostetaan kansallisella tasolla osaa-
misintensiivisen liiketoiminnan kansainvälistymistä ja kansainvälisen verko  umisen 
edistämistä. Satakunnan osaamiskeskuksessa nämä tavoi  eet muu  uvat tekemiseksi 
hyödyntämällä uusinta jokapaikan  etotekniikkaa niin teollisuudessa kuin kansalais-
ten arjessakin, avaamalla kansainvälisiä off  shore-markkinoita meriteknisen alan 
toimijoille ja toimimalla suunnannäy  äjänä kun energiateknologian merkitys niin 
kansallises   kuin globaalis  kin tulee moninkertaistumaan lähivuosina. 

Kilpailukyvyn lähteitä lista  aessa osaaminen kuuluu aina kärkisijoil-
le. Jo  a osaaminen saadaan valjaste  ua tehokkaaseen käy  öön, 
tulee rakentaa toimivia kehitysympäristöjä joissa ideat jalostuvat 
tuo  eiksi ja palveluiksi, ja näille puolestaan löytyy toimivat 
kanavat aina maailmanmarkkinoille as  . Tässä raken-
nustyössä Satakunnan osaamiskeskus on 
mukana en  stä voimakkaammin. 

Kehitysjohtaja 
Marko Leh  mäki

OSKE LYHYESTI

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä monipuoliselle 
innovaa  o-toiminnalle, jossa korkeatasoinen tutkimus 
yhdistyy teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. 
Osaamiskeskusohjelma on alueellisen innovoinnin työväline, 
jolla on valmiit toimintamallit- ja verkostot kansallisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla.

OSKE tarjoaa verkostoja ja palveluja yrityksille, yliopistoille, amma   -
korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. OSKE-toiminnan y  messä ovat 
hankevalmistelu, yritysten ak  voin  , yhteistyön luji  aminen sekä 
osaamisen vahvistaminen.

Satakunnan osaamiskeskusohjelma koostuu osaamiskeskus-
ohjelmakaudella 2007 - 2013 kolmen klusteriohjelman osiosta 
ns. OSKEsta. Nämä ovat Energiateknologian klusteriohjelma, 
Jokapaikan  etotekniikan klusteriohjelma ja Meriklusteriohjelma.
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Läsnä-älyteknologioiden 
tehokkaampaa hyödyntämistä 

Informaa  o- ja kommunikaa  oteknologia (ICT) sulautuu pikkuhiljaa osaksi ympäristöämme 
ja toimintaamme. Tulevaisuudessa esim. älyvaa  eet, liikkuvat robo  t, lelut, kännykät ja 
kodinkoneet ovat monimutkaisia sulaute  uja järjestelmiä, jotka ovat toisiinsa yhteydessä 
 etoliikenneverkon kau  a.

Satakunnan osaamiskeskuksen Jokapaikan 
 etotekniikka -klusterissa teknologiset kei-

häänkärjet ovat pue  ava teknologia, RFID- 
ja anturiteknologiat sekä mobiiliteknologiat. 

- Eri toimialojen risteyskohdista löytyvien in-
novaa  oiden etsiminen, kehi  ely ja kaupal-
listamisen tukeminen yhdessä klusterin eri 
toimijoiden kanssa kuuluu myös Satakunnan 
osaamiskeskuksen rooliin, kertoo kehi  ä-
mispäällikkö Mikko Pupu   .

Älyä hyllyyn ja hieman ikkunaankin

Älyhylly- ja Interak  ivinen ikkuna -hankkeet 
ovat hyviä konkree   sia esimerkkejä älytek-
nologian tuomisesta jokapäiväiseen toimin-
taan. Älyhylly-hankkeessa kehite   in Luvian 
kirjastoon RFID-teknologiaa hyödyntävä jär-
jestelmä, joka on herä  änyt mielenkiintoa 
mahdollisena uutena asiakkaita palvelevana 
ratkaisuna kirjastoissa, elokuvavuokraamois-
sa ja kulu  ajatavarakaupoissa.

Interak  ivinen ikkuna-hankkeessa JPT-oske, 
porilainen CITIDIGI Oy ja Hui   sissa eristyslase-
ja valmistava Seloy Oy  kehi   vät yhteistyössä 
ainutlaatuisen eristyslasielemen  n, joka mah-
dollistaa interak  ivisen sisällön tuo  amisen 
näyteikkunaan ilman, e  ä ikkunaelemen  n 
lämpöä eristävät ominaisuuden heikkenevät.

Tapahtumapalvelut digitaalisessa 
innovaa  oympäristössä

Porin seutu ja laajemminkin koko Satakunta 
on hyvää vauh  a kasvamassa en  stä suu-
remmaksi tapahtumamaakunnaksi. Tämän 
kehityksen eteenpäinviemiseen panoste-
taan alueella mm. Open Innova  on Pla  orm 
(OIP)-hankkeen avulla, jossa tavoi  eena on 
IT-, matkailu- ja tapahtumatoimialojen alan 
yritysten ja muiden toimijoiden innovaa  o-
ympäristön kehi  yminen Porin seudulla. 

- Tulevaisuudessa keskeinen kehi  ämiskoh-
teemme on Satakunnan yliopisto- ja korkea-
koulukentän älyvaate-, RFID- ja mobiiliosaa-
misalueiden poikki  eteellisen yhteistyön 
lisääminen ja tämän pohjalta innova  ivisten 
tuotekehityshankkeiden synny  äminen yh-
teistyössä teknologiayritysten kanssa, ker-
too Pupu   .

Jokapaikan  etotekniikan klusterissa on mu-
kana Jyväskylä Innova  on Oy (Jyväskylän 
osaamiskeskus), Oulu Innova  on Oy (Oulun 
Osaamiskeskus), Prizztech Oy (Satakunnan 
osaamiskeskus), Hermia Oy (Tampereen 
seudun osaamiskeskus), Culminatum Ltd Oy 
(Uudenmaan osaamiskeskus), STOK -Sähköi-
sen talotekniikan osaamis- ja kehi  ämiskes-
kus (Porvoon osaamiskeskus).

VAHVAA YRITYSYHTEISTYÖTÄ 

Teollisuuden  etotekniikkaratkai-
sut -hankkeessa selvitetään mu-
kana olevien yritysten keskeiset 
kehi  ämishaasteet teknologian 
hyödyntämisen osalta. Projek  s-
sa evaluoidaan ne  etotekniset ja 
muut teknologiset ratkaisut ja so-
vellukset (esim. RFID, viivakoodit, 
GPS, anturit, toiminnanohjausjär-
jestelmät, energialouhinta), joi-
den avulla yritysten liiketoiminnan 
tehokkuu  a ja kanna  avuu  a on 
mahdollista kehi  ää. Hankkeessa 
ovat mukana Sampo Rosenlew Ltd, 
Hollming Works Oy, Fiblon Ab, CT-
Logis  cs Oy ja Veikko Leh   Oy.

LISÄTIETOJA:
Kehi  ämispäällikkö Mikko Pupu   
Puh. 044 710 5343
mikko.pupu   @prizz.fi 
www.prizz.fi /jpt

Marko 
Mikkola

 Teemu 
Nelimarkka Mikko 

Pupu   
Markku 

Paukkunen

Wilhelmina 
Sederholm
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Meriklusteri – haasteita 
ja mahdollisuuksia
Talouskriisi yhdessä maailmanlaajuisen laivanrakennuksen 
ylikapasitee  n kanssa ovat meriteollisuuden tulevaisuuden 
haasteita. Samalla edessä on kuitenkin uusia mahdollisuuksia 
erityises   Satakunnan osaamiskeskuksen Meriklusteriohjelman 
yhdellä vastuualueella — off shore-teollisuudessa. 

Mahdollisuuksia on erityises   ilmaantunut 
kehi  yvien talouksien suunnassa: Venäjällä ja 
Brasiliassa. Nämä maat aikovat investoida tu-
levaisuudessa merki  äviä summia hiilivetyjen 
tuotantoon merellä ja samalla kehi  ää omaa 
teollisuu  aan.

Satakunnan osaamiskeskuksen Merikluste-
riohjelma on mukana luomassa kehi  ämis-
ympäristöä, joka houku  elee yritykset har-
joi  amaan off shore-liiketoimintaa Suomessa. 
Tavoi  eena on, e  ä suomalaiset yritykset ja 
ulkomaalaisten yritysten suomalaiset tytär-
yh  öt ovat tulevaisuudessa en  stäkin mer-
ki  ävämpiä toimijoita off shore-markkinoilla. 
Tämä mm. Off shore Technology Center Oy:n 
ja alan yritysten kanssa valmisteltava hanke-
kokonaisuus kantaa nimeä Innova  ve Finnish 
Business and Product Concepts For Off shore 
Industry – IFCO.

- Meriklusteriohjelman off shore-painopiste-
alueen haasteena on kansallisen off shore-
osaamisen kokonaisvaltainen hyödyntäminen 
koko alan toimintaedellytysten ja kilpailuky-
vyn kehi  ämiseksi, sanoo kehi  ämispäällikkö 
Janne Var  a.

Toisella Meriklusteriohjelman vastuualueella 
– meriteollisuuden verkostojen kehi  ämises-
sä – on meneillään kaksi erillishanke  a: Me-
tallikylä- vetovoimainen pohjoissatakuntalai-
nen yrityskeski  ymä ja Meriklusteriohjelman 
yhteishanke Messi-meriteollisuuden liiketoi-
minnan kehi  äminen. Nämä hankkeet palve-
levat yrityksiä myös tänä vuonna verkostojen 
kehi  ämistyössä niin liiketoiminnan kuin tek-
nologian saralla.

- Laajojen kehi  ämiskokonaisuuksien ohella 
meriklusteriohjelma palvelee alan yrityksiä 
myös yrityskohtaisten kehi  ämishankkeiden 
toteu  amisessa. Apua on tarjolla esim. liike-
toiminnan kehi  ämishankkeisiin ja tuotekehi-
tysprojek  en käynnistämiseen, Var  a kertoo.

Meriklusteriin kuuluu yhteensä viisi osaa-
miskeskusta: Lappeenranta Innova  on Oy 
(Kaakkois-Suomen osaamiskeskus), Tekno-
logiakeskus Oy Merinova Ab (Länsi-Suomen 
osaamiskeskus), ProMetal Oy (Raahen seudun 
osaamiskeskus), Prizztech Oy (Satakunnan 
osaamiskeskus) sekä Koneteknologiakeskus 
Turku Oy (Varsinais-Suomen osaamiskeskus).

LISÄTIETOJA:
Kehi  ämispäällikkö Janne Var  a
Puh. 044 710 5368
janne.var  a@prizz.fi 
www.prizz.fi /meriklusteri

STRATEGISET PAINOPISTEET

Meriklusteriohjelma käynnis   
viime vuonna Työ- ja elinkeino-
ministeriön pilo   osaamisklus-
terina strategiaprosessin, jossa 
määritel  in ohjelmassa panos-
te  avat strategiset painopisteet. 
Selkeänä painopisteenä esiin 
nousivat toimenpiteet, joiden 
avulla teollisuuden murrosvaihe 
ohitetaan:

osaamisen tason  –
turvaaminen

kehi  ämisak  ivisuuden  –
ylläpitäminen

ennakoin   liiketoiminnassa –

meriteollisuuden  –
uusiutumisen tukeminen

kansainvälistymisen tuomat  –
mahdollisuudet.

Meriklusteriohjelman  imiin kuuluvat Tuula 
Raukola, Janne Var  a, Mikko Airaksinen ja 
Jussi Viljanen. 
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Satakunnan osaamiskeskuksen energiatek-
nologian klusteriohjelma tarjoaa laajat 
ulkomaiset kontak  t sekä yhteistyös-
tä kiinnostuneiden yritysten verkostot.
- Käytännön työnjako on klusterissa to-
teute  u muodostamalla teknologiaperus-
teisia teemoja, kertoo kehi  ämispäällikkö 
Jarkko Vuorela.

Uusiutuvan energian markkinat

Satakunnassa on keskity  y aurinkoener-
giaan, off shore-tuulivoimaan ja kierrä-
tyspol  oaineteknologioihin ja näiden 
markkinoihin. Käynnissä onkin useita uu-
siutuvaan energiaan lii  yviä yrityslähtöisiä 
yhteishankkeita. UE-verkostohankkeessa 
kootaan UE- aloi  ain teknologiayritysten 
kansalliset verkostot ja laaditaan kuvauk-
set verkostoista. Direct to Business (D2B) 
-projek   keski  yy EU-alueen kasvavien 
UE-markkinoiden seurantaan.  

- Aurinkoenergian osalta meneillään on 
Länsi-Suomen alueella sisämarkkinaa luo-
va aurinkoenergian pilotoin  projek  , jossa 
etsitään rakenteisiin integroiduille aurinko-
energiaratkaisuille pilotoin  kohteita (mm. 
Porin uusi uimahalli, Vaasan Ikea), kertoo 
Vuorela.

Tuulivoimapuolella valmistellaan off sho-
revoimaloiden pilotoin  hanke  a ja kier-
rätyspol  oaineteknologioihin lii  yen on 
käynnissä kolmen hankkeen kokonaisuus.

Tulevaisuuden energiateknologiat 

Satakunnassa keskitytään vetyteknologi-
aan, hiilidioksidin talteeno  oteknologiaan 
ja uusiin ydinvoimatekniikoihin. Ak  ivisin-
ta toiminta on vetyteknologiassa, jossa 
tavoi  eena on luoda Äetsän Vetykylästä 
pysyvä kansallinen toimija, FinHydrogen, 
olemassa olevien ins  tuu   en kumppa-
nina. Toiminnalla on luonnollinen yhteys 
Tekesin kansalliseen pol  okenno-ohjel-
maan, koska puhtaas   tuotetulla vedyllä 
on avainasema pol  okennojen toivotulla 
yleistymisellä.   FinHydrogen tukee suo-
malaisten toimijoiden lii  ymistä EU-pro-
jekteihin sekä organisoi osallistumista alan 
kansainvälisiin messuihin ja verko  umis  -
laisuuksiin. 

Muut yksiköt osana toteutusta

Prizztech Oy toteu  aa hankkeita myös bio-
energiaan, energiankäytön tehostamiseen 
ja energianeuvontaan lii  yen.

Magnee   teknologiakeskus toteu  aa 
osaamiskeskusohjelmaa energiateknolo-
giaan lii  yvien projek  ensa kau  a. Mag-
nee   teknologiakeskuksen toiminnasta 
lisää seuraavalla aukeamalla.

FinNuclear yksikön toimesta peruste   in 
viime vuonna Teknologiateollisuuden toi-
mialaryhmä ”Ydinenergia-alan toimi  a-
jat” , jonka toimintaa Prizztech operoi. 
FinNuclearin toiminnasta lisää seuraavalla 
aukeamalla.

Energiateknologian osaamiskeskukset 
ovat Merinova Oy (Vaasan osaamiskes-
kus), Jyväskylä Innova  on Oy (Jyväskylän 
osaamiskeskus), Prizztech Oy (Satakunnan 
osaamiskeskus), Joensuun  edepuisto Oy/
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Var-
kaus) ja Teknologiakeskus Hermia Oy (Tam-
pereen osaamiskeskus).

Energiateknologian klusteriohjelma
yhdistää energia- ja metalliteollisuuden teknologiarajapinnat

Energiateknologian alalla kansainvälisen liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat merki  ävät. 
Kestävän energiantuotannon ja siihen lii  yvien teknologioiden kysyntä on huimassa kasvussa 
joka puolella maailmaa.

LISÄTIETOJA:
Kehi  ämispäällikkö Jarkko Vuorela
Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela@prizz.fi 
www.prizz.fi /energiateknologiat

ENERGIATEKNOLOGIAN 
KLUSTERIOHJELMA 

Satakunnan osaamiskeskuksen ener-
giateknologian klusteriohjelma koostuu 
neljästä osakokonaisuudesta: 

FinNuclear ohjelma (Ydinenergia-• 
alan osaamisen yhteismarkkinoin-
 )

Uusiutuva energia (Painopisteenä • 
aurinkoenergia ja off shoretuuli-
voima)

Magnee   teknologia (Sähkön tuot-• 
tamiseen ja kulu  amiseen lii  yvä 
magnee   teknologia)

Tulevaisuuden perusenergiatek-• 
nologiat (GenIV, fuusio ,CCS, 
Vetyteknologia)

Energiateknologian klusteriohjelmaa 
toteu  avat Jarkko Vuorela, Manu Hollmén, 
Tanja Suominen ja Esa Merivalli. 
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Prizztech Oy:n FinNuclear -yksikkö toimii 
suomalaisen ydinenergia-alan teollisuuden 
organisoitumisen taustatekijänä. Yksikkö 
syntyi yhtenä FinNuclear -ohjelman tulokse-
na, kuten myös Teknologiateollisuuden toi-
mialaryhmä ”Ydinenergia-alan toimi  ajat”. 
Nykyisin nämä toimivat  iviissä yhteistyössä 
keskenään.

Toiminnan vaikutus ulo  uu laajalle. 
FinNuclear -ohjelman ohjausryhmässä 
on edustajat seuraavista organisaa  oista: 
DEKRA Industrial, Energiateollisuus ry, Em-
power, Fennovoima, Fortum, Kra  anlagen 
ARGE OL3, Outokumpu, Pöyry Finland, Tek-
nologiateollisuus ry, Telatek, Teollisuuden 
Voima, Wärtsilä, TEM ja VTT. Lisäksi Tekno-
logiateollisuuden toimialaryhmä  laa vuosit-
taiset jäsenpalvelunsa FinNuclear-yksiköltä. 
FinNuclear-ohjausryhmän jäsenet voivat ha-
lutessaan kuulua myös toimialaryhmään. 

Yhteistyö ”Ydinenergia-alan toimi  ajat” 
-toimialaryhmän kanssa

FinNuclear-yksikön kau  a ”Ydinenergia-
alan toimi  ajat” -ryhmälle suunna  uja 
jäsenpalveluita ovat mm. toimialaryhmän 
yritykset esi  elevän katalogin kokoaminen, 
kuukausi  ainen uu  skirje, joka sisältää alan 
kansainvälisiä talousuu  sia, tapahtuminen 

järjestäminen sekä yhteisten esiintymisten 
organisoiminen. 

Katalogista toteutetaan sekä www- e  ä vuo-
si  ainen painoversio ja se löytyy osoi  ees-
ta www.fi nnuclear.fi /directory. Toimintaan 
kuuluvat myös yritysvalmennus  laisuuksien 
organisoiminen, www.fi nnuclear.fi /members 
sec  on -osion ylläpito sekä jäsenanomukset 
ja jäsenrekisterin ylläpitäminen.

- Yksikön kau  a koko FinNuclear -ohjelmaa 
edustetaan myös muualla, mm. esiintymisillä 
erilaisissa seminaareissa, tulevien sukupolvi-
en ydinenergiareaktorien kehitysfoorumilla 
Gen4Fin sekä ETLAn EnTech -projek  ssa, 
kertoo yksikön johtaja Leena Jylhä.

Yritysvalmennus 

FinNuclear -yksikkö organisoi kevään ku-
luessa seminaarisarjan. Tavoi  eena on 
antaa yrityksille ydinenergia-alasta sel-
laista  etoa, joka edistää niiden mahdol-
lisuuksia menestyä alalla. Osallistumisen 
etusijalla ovat toimialaryhmän jäsenet. 
- Seminaarikokonaisuus on herä  änyt run-
saas   kiinnostusta, yrityksissä on ilmeistä 
tarve  a vaadi  avien toimintatapojen ja tur-
vallisuusmääräysten soveltamisen hallitse-
miseksi, kertoo Jylhä.

Suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle 
kansainvälistä  lausta

FinNuclear - yksikkö tukee suomalaisten yritysten osallistumista tuleviin ydinvoimahankkeisiin 
ja sitä kau  a laajempaan osallistumiseen voimakkaas   laajenevaan kansainväliseen 
liiketoiminta-alueeseen.

FinNuclear-yksikön Jouko Koivula, Juha Miikkulainen, Leena Jylhä ja Megumi Asano-Ulmonen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

FinNuclear Directory, • 
www.fi nnuclear.fi /directory, 
esi  elee suomalaisia 
ydinenergia-alan osaajia.

Toimialaryhmä ”Ydinenergia-• 
alan toimi  ajat”, toiminnan 
koordinoin   ja jäsenpalvelujen 
tuo  aminen.

Yritysvalmennus • 
yhteistyössä ydinenergia-
alan keskeisten osaajien 
(mm. Säteiluturvakeskus, 
voimayh  öt). 

LISÄTIETOJA
Johtaja Leena Jylhä
Puh. 044 710 5336
leena.jylha@ fi nnuclear.fi 
www.fi nnuclear.fi 
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Magnee   teknologiakeskus 
panostaa mallinnukseen
Magnee   teknologiakeskuksen toiminnan osa-alueita ovat kestomagnee  t ja kestomagnee   -
materiaalitutkimus, suprajohteet ja suprajohtavien magnee   en tutkimus sekä mallinnus- ja 
mi  auspalvelut.  

Magnee   teknologiakeskuksen toimin-
ta on viime aikoina paino  unut vahvas   
sähkömagnee   seen mallinnukseen. Yk-
si  äisten toimilai  eiden mallintamisten 
lisäksi valmistel  in myös suuremman 
mi  akaavan kehitysprojek  a sähkömag-
nee   sen ratkaisijan saamiseksi avoimen 
lähdekoodin Elmer-ohjelmistoon. Elmerin 
jatkokehi  äminen löysi  ensä Tampereen 
teknillisen yliopiston hallinnoiman TEKES-
rahoi  eisen FiDiPro-hankkeen yhdeksi 
osahankkeeksi. 

Suurin Magnee   teknologiakeskuksen vii-
me vuonna käynnistämistä hankkeista oli 
TEKES-rahoi  einen SMES-projek  , jossa 
tavoi  eena oli suprajohtavan sähkömag-
nee   sen energiavaraston rakentaminen. 
Projek  ssa toteute  ujen selvitysten pe-
rusteella tode   in, e  ä nykyisen supra-
johdeteknologian taso ei vielä mahdollista 
kustannustehokkaan SMES-lait-
teiston rakentamista teolli-
suuden käy  öön. Tämän 
vuoksi projek   jae   in 
kahteen osaan, jossa 
toisessa keskitytään 
suprajohteiden AC-
ominaisuuksien 

parantamiseen ja toisessa kehitetään ener-
giavarastoihin lii  yvää tehoelektroniikkaa.

Magnee   teknologiakeskuksen vuotui-
nen kansainvälinen konferenssi kasva  aa 
suosiotaan vuosi vuodelta. Marraskuussa 
järjeste  yyn konferenssiin saapui lähes 80 
alan asiantun  jaa ja yritysedustajaa 38 eri 
organisaa  osta ympäri Eurooppaa. Osallis-
tujilta saatu posi  ivinen palaute vahvistaa 
päätöstä konferenssisarjan jatkamisesta. 
Tänä vuonna on suprajohdeaiheisen kon-
ferenssin vuoro ja se toteutetaan yhteis-
työssä TTY:n sähkömagne  ikan laitoksen 
kanssa.

Toiminnassaan keskus hyödyntää omia 
laboratorioitaan, asiantun  joitaan sekä 
kansallisia ja kansainvälisiä verkostojaan.
- Magnee   teknologiakeskuksen yhteis-
työverkosto käsi  ää laajan joukon yrityk-
siä ja tutkimusyhteisöjä ko  maassa, poh-
joismaissa ja Keski-Euroopassa. Haemme 
ak  ivises   uusia tuote- ja kehitysideoita 

laajentamalla yhteistyöverkostoamme ko-
 maisen pk-sektorin sekä eurooppalaisten 

alan tutkimuslaitosten suuntaan, kertoo 
keskuksen johtaja Mar    Paju.

 Tiedon välitystä yliopistomaailman ja teol-
lisuuden välillä on kehite  y myös yliopis-
tojen jatko-opiskelijoille järjeste  ävillä 
kesäkouluilla. Viime vuoden pohjoismai-
nen magnee   kesäkoulu Ruotsin Hööris-
sä toteutui yhteistyössä Turun yliopiston 
kanssa. Ensi vuonna Magnee   teknologia-
keskus järjestää kesäkoulun, jonka aiheena 
ovat suprajohteet. 

Magnee   teknologiakeskuksen palvelu-
toiminta on vuodessa kaksinkertaistunut.  
Suurin osa toimeksiannoista lii  yy mallin-
tamiseen, mu  a myös magnee   sten mit-
tausten kysyntä on kasvanut. MTC pyrkii tu-
levaisuudessa tuo  amaan palveluna myös 
Nd-Fe-B-magnee   en korroosiotestausta.  

LISÄTIETOJA:
Johtaja Mar    Paju
Puh. 044 710 5337
mar   .paju@prizz.fi 
www.prizz.fi /magnee   teknologia

Magnee   teknologiakeskuksen Minna 
Haavisto, Ilkka Lai  nen, Timo Santa-Nokki, 
Sampo Tuominen, Harri Riikonen ja Mar    
Paju (edessä).
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Tavoi  eena turvallinen juomavesi
Vesi-Ins  tuu     WANDER jatkaa hyvin alkanu  a toimintaansa talousveden ja sen kanssa 
kosketuksissa olevien materiaalien alalla. Yksikkö tarjoaa mm. tuotehyväksyntään ja standardeihin 
lii  yviä edunvalvonta- ja koulutuspalveluja,  laustutkimuksia ja riskianalyysipalveluja.

Toiminnallaan Vesi-Ins  tuu    pyrkii ennen kaikkea turvallisen talo-
usveden laadun varmistamiseen kulu  ajalle, talousvesiverkostos-
sa ja kiinteistöjen vesiputkissa käyte  ävien materiaalien turvalli-
suuden parantamiseen ja käy  öiän pidentämiseen. 

- Lisäksi tavoi  eenamme on alan yritysten toimintaympäristön pa-
rantaminen lisäämällä yritysten, lainsäätäjien ja standardisoin  or-
ganisaa  oiden yhteistyötä, kertoo johtaja Mar    Latva.

Hyvä esimerkki Vesi-Ins  tuu  n roolista ovat lainsäätäjien työtä 
edistävät projek  t kuten äske  äin ympäristöministeriölle ja vesi-
huoltolaitosten kehi  ämisrahastolle tehty selvitys vesihuollossa ja 
kiinteistöissä käyte  ävien, talousveden kanssa kosketuksissa olevi-
en rakennustuo  eiden standardisoin   lanteesta. 

- Vastaavanlainen projek   on juuri aloite  u sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle tarkoituksena selvi  ää talousveden käsi  elyssä käytet-
tävien kemikaalien standardisoin   lanne  a, sanoo Latva.

Vesi-Instuu    pyrkii myös lisäämään alan toimijoiden välistä yh-
teistyötä, jota tällä hetkellä käynnissä oleva Jätevesiosaajat yhteen 
-projek   hyvin ilmentää. Projek  ssa kartoitetaan Satakunnan alu-
eella jätevesialalla toimivia yrityksiä, vesihuoltolaitoksia, tutkimus-
organisaa  oita ja viranomaisia sekä lisätään eri tahojen keskinäistä 
 etoisuu  a. 

- Vesi-Ins  tuu  n asiantuntemus ja osaaminen alalta on rakenne  u 
poikki  eteelliseksi ja laajapohjaiseksi eikä vastaavanlaista osaamis-
keski  ymää ole muualla Suomessa, sanoo Latva. Tavoi  eenamme 
on olla alan johtava asiantun  ja, jonka osaamista tarvitaan talo-
usvesialan säädösten valmistelussa ja alan osaamisen lisäämisessä 
niin EU-tasolla kuin kansallises  kin.

VESI-INSTITUUTTI TEKNOLOGIA- JA INNOVAATIOTALOON

Raumalle rakennetaan vuoden 2010 aikana Kaivopuiston tek-
nologia- ja innovaa  otalo, joka tarjoaa paikallisille yrityksille 
toimi  loja hautomo-, kehitys- ja kokouspalveluineen. 

Myös Prizztech Oy:n Rauman toimisto siirtyy uuteen tekno-
logiataloon. Vesi-Ins  tuu    on mukana toteu  amassa taloon 
täyden mi  akaavan talousveden koeverkostoa. Teknologiatalo 
antaa koeverkostollaan mahdollisuuden veden ja materiaalien 
välisen vuorovaikutuksen pitkäaikaiseen havainnoin  in.

LISÄTIETOJA
Johtaja Mar    Latva
Puh. 044 710 5370
mar   .latva@vesi-ins  tuu   .fi 
www.vesi-ins  tuu   .fi 

Vesi-Ins  tuu  n Mar    Latva, Niina Vieno, Aino Pelto-Huikko, 
Heidi Lah   ja Heli Rasimus. 

Rauman teknologiatalo tulee sijoi  umaan Kaivopuiston alueelle. 
Kuva: NCC Rakennus Oy.
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Maailma muu  uu taas voimakkaas  , bisnesympäristöt rakentuvat 
uudelleen ja yritykset kirkastavat omaa rooliaan.  Tällaisena aikana 
tarvitaan paljon herä  eitä, on hyvä tarkistaa oman liiketoiminnan 
perusteet ja trimmata resurssit en  stä tehokkaampaan ja 
tuloksekkaampaan kuntoon.

Kehi  ämisen elinkaaren ulo  aminen han-
kalan kysyntä  lanteen yli antaa etumatkaa 
kilpailijoihin nähden. Kasvu- ja innovaa-
 opalvelut -  imi toimii luoden erilaisia 

kehi  ämisalustoja joko yhden yksi  äisen 
yrityksen tarpeisiin tai useiden yritysten 
yhteisestä näkökulmasta.

Osaamista!

Kuluvana vuonna ison harppauksen eteen-
päin o  aa neljän satakuntalaisen yrityksen 
perustama osaamisverkosto Satakunta 
Business Campus SBC. Verkoston ovat pe-
rustaneet Boliden Harjavalta Oy, Hollming 
Oy, Rosenlew RKW Finland Oy ja Technip 
Off shore Finland Oy yhteistyössä Rauman 
ja Satakunnan Kauppakamareiden kanssa. 

Tavoi  eena on henkilöstön osaamisen 
kehi  äminen ja yritysten välinen toisilta 
oppiminen. Hyvän alun jälkeen keskity-
tään monipuolisiin koulutustapahtumiin ja 
otetaan verkostoon mukaan lisää avoimia, 
henkilöstöään aidos   kehi  äviä yrityksiä, 
aluksi erityises   perustajayritysten ver-
kostoista.  SBC on mainio esimerkki siitä, 
miten alueen kärkiyritykset hyödyntävät  
Prizztechin palveluja omassa strategisessa 
kehi  ämisessään.

Vastuullisuu  a!

Tärkeä, ajanhenkinen teema on vastuulli-
suus liiketoiminnassa. Aihe tarjoaa monia 
ulo  uvuuksia yritystoiminnassa, talou-
dellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun 
kau  a. Asiakaskäy  äytymisessä vastuul-
lisuus näkyy jo selväs   ja valintoja yhteis-
työkumppaneista tehdään usein arvovalin-
tojen perusteella. Ne, joilla vastuullisuus 
näkyy aidos   ja ohjaa todellista toimintaa 
ovat etulinjassa ja saavat selkeää kilpailu-
etua. Vastuullisen liiketoiminnan kehi  ä-
misohjelma VALID on organisoinut mi  a-
van valikoiman asiantun  japalveluja, joita 
yritykset voivat hyödyntää oman toimin-
nan kehi  ämisessä näillä sektoreilla.

Innovaa  oita!

Innovaa  oaihioita on Satakunnassa kiitet-
täväs   liikkeellä. Viime vuonna Prizztech 
au  oi eteenpäin yli sataa keksintö- ja lii-
ketoimintaideaa. Jo  a hyvät ideat saadaan 
kaupalliste  ua ja parhaat liikeideat me-
nestyviksi yrityksiksi, tarvitaan usein paljon 
kontakteja,  etoa markkinoista, oivalluksia 
etenemisestä ja roppakaupalla reipasta 
työtä. Meitä kanna  aa kysyä avuksi, jo  a 
toimet saadaan he   kohdiste  ua oikeisiin 
asioihin. 

KÄYNNISSÄ 2010

Satakunta Business Campus (SBC)• 
- kehi  ämishanke, jonka kau  a toimii 
yritysten välinen osaamisverkosto 
tavoi  eenaan henkilöstön osaamisen 
kehi  äminen ja yritysten välinen 
toisilta oppiminen www.prizz.fi /sbc

VALID - Vastuullisen liiketoiminnan • 
kehi  ämisohjelma Satakunnassa
- kehi  ämisohjelma, joka lisää 
yritysten kilpailukykyä vastuullisen 
liiketoiminnan näkökulman kau  a 
www.prizz.fi /valid

HYKE - Hyvinvoin  alan yritystoimin-• 
nan kehi  ämisohjelma Satakunnassa
- kehi  ämisohjelma, joka on tarkoi-
te  u hyvinvoin  alan yrityksille tai 
yritystä perustaville liiketoiminta-
osaamisen kehi  ämiseen 
www.prizz.fi /hykehanke

Mahdollisuuksia uudistumiselle ja 
menestymiselle

OTA YHTEYTTÄ:
Kehi  ämisjohtaja Minna Nore 
Puh. 044 710 5364
minna.nore@prizz.fi 
www.prizz.fi /inno

Mari An  kainen, Minna Nore, Marika 
Lähde ja Jari Ihamäki ovat osa kasvu- ja 
innovaa  opalveluja toteu  avaa  imiä.
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Prizzway Oy on Prizztech-konserniin kuuluva liiketoiminnan asiantun  japalveluyh  ö. Yh  ön 
suunni  elemasta Progress-järjestelmästä ovat useat yrityskehi  äjät eri puolella Suomea 
saaneet tehokkaan työkalun pk-yritysten liiketoiminnan kehi  ämiseen. 

Työkalusta tekee innova  ivisen se, e  ä jär-
jestelmän lähtökohtana oleva palvelumalli 
tukee kokonaisvaltaises   sekä julkisen e  ä 
yksityisen yrityskehitystoimijoiden tarpeita. 
- Tämä onkin meille yksi tärkeä kilpailuetu, 
ymmärrämme pk-yritysten, rahoi  ajien, 
yksityisten asiantun  jayritysten ja julkis-
ten yrityskehi  äjien tarpeita, kertoo yh  -
ön toimitusjohtaja Jari Järnstedt.

Progress-liiketoiminnan kehi  ämisjär-
jestelmässä on digitoitu yrityskehi  äjän 
työmallit ja tehtävät. Tällä tavoin yritys-
käyn  en ajankäy  ö tehostuu ja yri  äjien 
kanssa läpikäydyt asiat dokumentoidaan 
systemaa   ses  . Progress-järjestelmä toi-
mii interne  n kau  a ja mahdollistaa oi-
keellisemman ja ajantasaisemman  edon 
koostamisen pk-yritysten kehi  ämistar-
peista ja kehi  ämissuunnitelmista. Tämän 

 edon integroin   vastaavas   rahoituksen 
ja asiantun  joiden osaamisen kohdenta-
miseen oikeaan tarpeeseen tehostaa kaik-
kien toimijoiden toiminnan tehokkuu  a.

Yrityskehi  äjät verkostona

Prizzway Oy integroi yrityskehi  äjät, asian-
tun  jat ja rahoi  ajat yhteen verkostomai-
sella liiketoimintamallilla. Yksi merki  ävä 
kansallinen instrumen    yrityskehitystoi-
minnassa on teknologiakeskusten yrityske-
hi  äjien muodostama verkosto. 

Progress-järjestelmän käy  äjiksi on koulu-
te  u 120 yrityskehi  äjää ja määrä kasvaa 
jatkuvas  . Lisäksi Progress- järjestelmään 
rekisteröidään eri liiketoimintaprosessien 
kehi  ämiseen erikoistuneita palveluyrityk-
siä, joiden palvelut kuvataan mahdollisim-

man selkeäs  . Näin yrityskehi  äjät voivat 
kohdistaa parhaat mahdolliset osaajat pk-
yrityksissä tekemiensä liiketoiminta-ana-
lyysien pohjalta tunniste  uihin kehi  ämis- 
tai rahoitustarpeisiin. 

Prizzway Oy:n tavoi  eena on kasvaa pk-
yritysten liiketoiminnan kehi  ämisen 
kumppaniksi integroimalla laajat osaaja-
verkostot innova  ivisten ja tehokkaiden 
toimintamallien avulla. Näemme suoma-
laisessa ja eurooppalaisessa innovaa  o-
ympäristön kentässä paljon teho  omuu  a 
ja kehi  ämispoten  aalia. Siksi uskomme, 
e  ä yrityksemme strategia tuo  aa meil-
le merki  ävän kilpailuedun ja antaa kas-
vumahdollisuuksia myös kansainvälisillä 
markkinoilla.

LISÄTIETOJA:
Prizzway Oy
Toimitusjohtaja Jari Järnstedt
Puh. 044 710 5340
jari.jarnstedt@prizzway.fi  
www.prizzway.fi 

PRIZZWAYLLA MERKITTÄVÄ KANSALLINEN ROOLI

Pk-yritysten kansallinen kasvuohjelma arvioi yrityksen todellisia kasvuedellytyksiä ja 
ak  voi sitä oman liiketoimintansa kehi  ämiseen. Ohjelman toteutuksesta vastaavat 
Suomen Teknologiakeskusten Lii  o TEKEL ja Prizzway Oy. Kasvuohjelman keskeisenä 
työkaluna on Prizzway:n Progress-järjestelmä. Ensi vuoden loppuun mennessä analy-
soidaan 200 suomalaista pk-yritystä ja laaditaan niille ak  ivisia kasvu- ja kehi  ämis-
suunnitelmia. Myös Teknologiateollisuus ry on käynnistämässä vastaavaa ohjelmaa.

Teknologialla tehokkuu  a 
yrityskehi  ämiseen Ari Lammi ja Jari Järnstedt Prizzway Oy:stä. 



15

Uusasiakashankinta ja palveluiden 
markkinoin   käynnistymässä

Prizzpoin  n tavoi  eena on laajentaa pal-
velutarjontaansa erityises   Porissa ja sen 
lähiympäristössä. 

- Uusasiakkaiden hankinta ja palvelujen 
markkinoin   ovat käynnistymässä. Toi-
menpiteiden suunni  elussa olemme käyt-
täneet apuna viime vuonna tehtyä markki-
nakartoitusta, toiminnan perusanalyysiä ja 
kehi  ämisohjelmaa, kertoo toimitusjohta-
ja Kari Kukkonen.

Perusanalyysi ja kehi  ämisohjelma teh  in 
Prizzway Oy:n kanssa Progress-työkalun 
avulla, ja analyysin tekemisessä on ollut 
mukana koko Prizzpoin  n henkilökunta.

Markkinoin   ja vies  ntä en  stä 
vahvempi osa toimintaa

Prizzpoint ja Porin yliopistokeskuksen 
markkinoin  hanke ovat vahvas   mukana 
Satakunnan korkeakoulujen markkinoin-
nissa ja vies  nnässä. Yliopistokeskuksen 

vies  ntäryhmässä on kolmen hengen 
edustus (puheenjohtaja, sihteeri ja jäsen), 
samoin  Satakunnan korkeakoulujen mark-
kinoin  - ja vies  ntäryhmässä (sihteeri ja 2 
jäsentä).

Prizzpoint vastaa mm. yliopistokeskuksen 
ja Satakunnan korkeakoulujen Internet-si-
vustojen pääkäy  äjän tehtävistä ja sivujen 
kehi  ämisestä. Yliopistokeskuksen sisäi-
nen  edotusleh  , verkkoleh   UCPoriNews, 
toimintakertomus sekä yliopistokeskuksen 
sisäinen ja ulkoinen  edo  aminen kuulu-
vat myös palvelun piiriin.

- Uusinta uu  a on Siivu.fi , joka on Satakun-
nan korkeakoulujen yhteiseen opiskelija-
markkinoin  in kehite  y palvelu. Sen suun-
ni  elemisessa ovat olleet mukana kaikki 
korkeakoulut ja niiden opiskelijajärjestöt, 
Satakuntalii  o, Porin Seudun Kehi  ämis-
keskus Oy ja Rauman kaupunki, yliopisto-
keskuksen yhteyspäällikkö Maria Väkiparta 
kertoo.

Uu  a vauh  a on saatu myös yliopistokes-
kuksen omaan markkinoin  in. Yhteisva-
linnassa ja erillisvalinnassa mukana olevia 
koulutusohjelmia markkinoidaan nyt koh-
dennetus   eri kohderyhmille.

- Tammi-helmikuussa on neljä omaa ta-
pahtumaa yliopistokeskuksessa ja olemme 
myös mukana messutapahtumissa Helsin-
gissä, Tampereella, Raumalla, Seinäjoella 
ja Porissa, Väkiparta jatkaa.

Prizztech on hoitanut Porin yliopistokes-
kuksen palveluja jo seitsemän vuo  a. 
Prizztech toimii yliopistojen vuokrananta-
jana ja Prizzpoint hoitaa palvelut. Palve-
luihin kuuluvat mm. vies  ntä ja neuvonta, 
pos   ja kopioin  , huolto ja kunnossapito, 
turvapalvelut ja  etotekniikka,  lapalvelut 
ja siivous sekä hankinta- ja kilpailutuspal-
velut.

PRIZZPOINT OY
Liikevaihto vuonna 2009  n. 1,1 milj. euroa  
Henkilökuntaa 7+1

PORIN YLIOPISTOKESKUS (UCPori) 
— Aalto-yliopiston taideteollinen 
korkeakoulu, Tampereen teknillinen 
yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun 
yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu 
(1.1.2010 alkaen osa Turun yliopistoa).

SATAKUNNAN KORKEAKOULULAITOS 
(Satakorkea) —
Diakonia-amma   korkeakoulu, Porin 
yliopistokeskus, Satakunnan amma   -
korkeakoulu ja Turun yliopiston ope  ajan-
koulutuslaitoksen Rauman yksikkö.

LISÄTIETOJA:
Prizzpoint Oy
Toimitusjohtaja Kari Kukkonen 
Puh. 044 710 5380
kari.kukkonen@prizz.fi 

Prizztech Oy:n tytäryh  ö Prizzpoint Oy tuo  aa monipuolisia palveluita yhden luukun 
periaa  eella. Palvelukokonaisuus voidaan räätälöidä asiakaskohtaises  . 

Prizzpoin  n palveluvastaava Anne Vanhatalo (vas.) ja yhteyspäällikkö Maria 
Väkiparta ovat Prizztechin tuoreimmat kasvot yliopistokeskuksessa.



Prizztech Oy:n tutkimus- ja 
kehi  ämisyksikkö Vesi-Ins  tuu    
WANDERin projek  -insinööriksi 
on nimite  y DI Heidi Lah  .

Nimityksiä

Tapahtumia keväällä 2010

FUTURE CONFERENCE III
Keskiviikkona 10.3.2010 klo 12.30 - 16.15

Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4, 
Pori

Teemana sosiaalinen media ja radikaalit in-
novaa  ot, pääpuhujina tulevaisuudentut-
kija Risto Linturi ja YLE:n johtaja Olli-Pekka 
Heinonen. Lisäksi  laisuudessa kuullaan 
sekä yritys- e  ä nuorisonäkökulmaan ajan-
kohtaiseen aiheeseen. Seminaari on mak-
suton.

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ JA 
IHMISTEN JOHTAMISEN 
HAASTEET 

Torstaina 11.3.2010 klo 9-16

SAMK:n auditorio, Liiketalous ja kul  uuri, 
Tiedepuisto 3, Pori

Satakunta Business Campus järjestää kai-
kille avoimen koulutus  laisuuden, jossa 
koulu  ajana on organisaa  opsykologi Pek-
ka Järvinen, Organisaa  okonsultoin   Pra-
xis Oy. Koulutuspäivän hinta on 70 euroa 
(+ alv 22). 

HYVINVOINTIPALVELUT 
MUUTOKSESSA
Torstaina 18.3.2010 klo 12.30 - 16.00

Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4, 
Pori

Hyvinvoin  palvelut ovat muutoksessa, 
uusia ideoita ja toimintatapoja tarvitaan. 
Puhujina Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyk-
sikön johtaja Jussi Merikallio, EK:n johtaja 
Jussi Ahtela, Tampereen kaupungin suun-
ni  elupäällikkö Tanja Koivumäki ja panee-
likeskustelijoina mm. perusturvajohtaja 
Ter  u Nordman (Pori), johtaja Esa Hakala 
(POSA) ja sosiaalijohtaja Anja Jokitulppo 
(Säkylä). Seminaari on maksuton.

Lue lisää ja ilmoi  audu mukaan www.prizz.fi /tapahtumat


