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Iloa
investoinneista
Suomen talouden kääntyessä kohti taantumaa vuonna 2008 me satakuntalaiset saatoimme lohduttautua sillä,
että Olkiluodossa oli käynnissä todellinen megaluokan
investointi, Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaa. Silloin ennakoitiin sen ja muuten vireän rakentamisen tuovan
riittävän piristysruiskeen, joka kantaisi pahimman vaiheen
yli. Harvassa olivat ne, jotka ennustivat taantuman, jopa laman, kestävän näihin päiviin saakka.
Sittemmin Satakunnassa on tapahtunut paljon. Yksi erityisen ilahduttava asia on se, että 2010-luvulla investointien määrä on ollut suuri. Suuri kiitos tästä kuuluu elinkeinoelämälle. Erinomaisesta esimerkistä käy vastavalmistunut
Porin Puuvillan kauppakeskus, jonka 130 miljoonan euron
investointi on tuonut alueelle uusia työpaikkoja niin rakennusaikana kuin toiminnan käynnistyttyä. Se on samalla
oiva osoitus uskosta tulevaisuuteen.
Yrityselämän on mietittävä kilpailukykyään pitkälle tulevaisuuteen. Tämä oli lähtökohtana, kun alueella on valmistauduttu hyödyntämään nesteytettyä maakaasua kilpailukykyisenä energiavaihtoehtona. Monien kumppanuuksien
ja edunvalvonnan tuloksena Porin Tahkoluotoon on nousemassa Suomen ensimmäinen LNG- terminaali, jonka arvioitu kustannus on noin 60 miljoonaa euroa. Pitkäjänteisten,
yhteisten ponnistelujen tuloksena Tahkoluodon edustalle
käynnistyy Suomen ensimmäisen merituulivoimapuiston
rakentaminen. Tuon kokonaisuuden hintalappu on noin
125 miljoonaa euroa. Näiden investointien käynnistymiset
varmistuivat valtion myöntämien investointitukien, yli 43
miljoonaa euroa, myötä.

yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. Listalta löytyvät mm.
Peittoon tuulivoimapuisto (75 milj. euroa), infrastruktuurin
parantaminen, julkisen sektorin investoinnit (200 milj. euroa) sekä energiainvestoinnit (365 milj. euroa), joista osa on
vielä suunnitteilla olevia maalle toteutuvia tuulivoimalainvestointeja. Kun tähän vielä lisätään toiminnallisesti merkittävä uusi korkeakoulukampus (70 miljoonaa euroa), voi
tyytyväisyydellä todeta investointien tuovan huomattavan
avun Porin alueelle laman ongelmien torjuntaan.

Porin kaupungin tekemien arvioiden mukaan 2010-luvun toteutuneet ja suunnitteilla olevat investoinnit ovat

Risto Liljeroos
Toimitusjohtaja

Valtiovallan ja kaupunkien kasvusopimuksissa sekä
tähän läheisesti liittyvässä Innovatiiviset kaupungit (INKA)
–ohjelmassa on korostettu julkisen sektorin hankintojen
ja investointien roolia uusien palveluiden ja tuotteiden
kehittämisalustana. Investoinnit tuottavat myös mahdollisuuden referenssitoimituksiin sekä innovaatioiden testaukseen. Hyvä esimerkki on Porin uusi uimahalli, jonka aurinkoenergian hyödyntämisratkaisut olivat tuolloin aivan
uutta. Samankaltaista innovatiivisuutta löytyy myös Porin
Puuvillan perustusten uumenista maalämmön ja -jäähdytyksen hyödyntämisessä.
Investointien houkuttelu maakuntaan sekä alueen investointitason ylläpito on varmin tie työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Tässä on haastetta kaikille niille
toimijoille, joilla on mahdollisuus omalla tekemisellään
luoda edellytyksiä näille investoinneille. Vaikka me keväällä
suuntaamme katseemme uusiin kansanedustajiimme, on
alueen ja maakunnan etujen ajaminen joukkuepeliä.
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Vetoapua kasvuyri
Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä
auttavat kotimaisia pk- ja start-upyrityksiä kasvupolulle

Lähde: LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY

Lahden seudun kehitysyhtiö LADECin
hallinnoima Corporate Venture -ohjelma
antaa kasvuyrityksille avaimet kansainväliseen kasvuun. Corporate Venture
-ohjelman pilotissa ovat mukana suomalaiset suuryritykset Fortum, Kuusakoski
ja S-ryhmä. Kukin kolmesta konsernista
on valinnut hakuprosessin kautta suojatikseen kiinnostavimmat kasvuyritykset.
Valitut yritykset saavat sparrausta liiketoimintastrategiaansa sekä asiantuntevaa
neuvontaa ideoidensa kaupallistamiseksi kotimaisilta huippuyrityksiltä puolen
vuoden sparrausjakson ajan. Yrityksillä on
käytössään Prizzway:n kehittämä Progress-liiketoiminnan kehittämistyökalu.
LADECin kehityspäällikkö Nina Harjula kertoo, että Corporate Venture -ohjelmassa mukana olevilla konserneilla on
valtavasti strategista osaamista, kaupallista vainua, markkinatuntemusta ja halua
auttaa pienyrityksiä kasvamaan.
– Olimme ideoineet ohjelmaa jo muutaman vuoden ajan ja kävimme keskusteluja konsernien kanssa kunnes saimme
vahvistuksen siitä, että Suomessa on tällaiselle tekemiselle kysyntää.
Harjula on erityisen ylpeä mukana olevista konserneista, jotka ovat omien alojensa edelläkävijöitä.
– Yhtiöiden innostus ja sitoutuminen
nostavat koko ohjelman idean aivan uudelle tasolle. Voimme kehittää konseptia
nyt hyvien kumppaneiden kanssa eteenpäin, hän toteaa.
– Corporate Venture -ohjelman toimintamalli antaa konserneille tehokkaan tavan hakea uusia innovaatioita oman liiketoimintansa uudistamiseen ja vastaavasti
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huikean mahdollisuuden kasvuyrityksille
päästä neuvottelemaan suurista asiakkuuksista, sanoo yritysten strategian ja
kasvusuunnitelmien sparraajaksi valittu
Jari Järnstedt Prizzway Oy:stä
KUKIN KOLMESTA konsernista määritteli
etukäteen, millaisia ideoita ja ratkaisuja
ne hakevat oman liiketoimintansa uudistamiseen. Fortum mm. haki ohjelman
kautta ratkaisuja vähäpäästöisempään ja
tehokkaampaan energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. S-ryhmä taas tavoitteli yrityksiä, joilla on uniikkeja ideoita mm.
palvelun sujuvoittamisesta eri asiointikanavissa sekä asiakasomistajia palvelevista
vuorovaikutusratkaisuista.
Nina Harjulan mukaan ohjelman tavoitteena on nostaa kasvuyritykset kisällistä
mestariluokkaan.
– Tällainen mahdollisuus tulee eteen
kenties vain kerran. Ohjelman menestystarina voisi olla tilanne, jossa kasvuyritys
saa kriittistä tietoa konserniasiakkaalta
oman ratkaisunsa kehityksen suuntaamiseen ja sitä kautta välttää väärän investoinnin ja suuntaa tuotekehityksen
kaupallisesti oikeaan suuntaan. On myös
hienoa että isotkin konsernit raottavat
oveaan start-upeille ja hakevat yhteistyön
kautta uudistumista ja ketteryyttä, Harjula kehuu.
lähes sata kasvuyritystä esitti konserneille ideansa ja seitsemän ohjelmaan
valitun yrityksen nimet ovat nyt selvillä.
Nina Harjula odottaa mielenkiinnolla tulevan puolen vuoden sparrausjakson tuloksia.

– Kasassa on mielenkiintoisten osaajien
ja yritysten joukko, jossa on valtavasti kehityshakuisuutta ja potentiaalia. Uskon,
että seuraavan puolen vuoden aikana löytyy yhdessä edistettäviä innovaatioita ja
otetaan ensiaskeleet kohti uutta bisnestä.
– Kaikilla mukana olevilla yrityksillä
on konkreettinen tuote tai palvelu tarjota konserniasiakkaille. Prosessin aikana
kasvuyritysten konserneilta saamia palautteita hyödynnetään liiketoimintastrategioiden kirkastamiseen sekä oikeiden
valintojen tekemiseen.
– Pilottiohjelman perusteella haluamme edelleen kehittää ohjelman konseptia
ja rakentaa siltoja isojen ja pienten yritysten välille. Onnistuaksemme tarvitsemme
hyviä partnereita ja verkostoja laajentamaan ohjelman kansallista vaikuttavuutta ja löytämään parhaat yritykset ja innovaatiot ohjelmaan mukaan, pohtii Harjula
seuraavien vuosien haasteita.
– Referenssit ja rahoitus ovat ratkaisevat
tekijät matkalla kansainväliseen kasvuun.
Meillä on visioita ja malleja maailmalta siitä, miten Corporate Venture -ohjelma voisi kasvaa työkaluksi ja ratkaisuksi tähän
tarpeeseen, toteaa Nina Harjula.

LISÄTIETOJA
Corporate Venture -ohjelmasta:
Kehityspäällikkö Nina Harjula
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
puh. 050 518 0915
Progress-työkalusta:
Toimitusjohtaja Jari Järnstedt, Prizzway Oy
puh. 0447105340
www.prizzway.fi

ityksille

Kehityspäällikkö Nina Harjula
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:stä

Ohjelmaan valitut yritykset:
S-RYHMÄ
▪▪ Mobiilimenu Oy,
ravintolaostojen ja
maksamisen sujuvoittaminen.
▪▪ Innorange Oy,
asiakasvirtamittaus ja siihen
liittyvä analytiikka
▪▪ Polar Island, uudenlaiset
kylmälaiteratkaisut
FORTUM
▪▪ Fourdeg, energiatehokkaat
lämmitysratkaisut.
▪▪ Process Genious , teollinen
internet
▪▪ Control Express, WBSetävalvontaratkaisut teollisten
prosessien valvontaan.
KUUSAKOSKI
▪▪ TreLab Oy , langattomat
mittalaitejärjestelmät ja niihin
liittyvät palvelut.

Corporate Venture -ohjelman ja mukana
olevien konsernien esittelyt:

www.corporateprogram.fi
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Johtoryhmän
valmennusohjelma
pureutuu yritystoiminnan kaikkiin aihealueisiin
Prizzwayn toteuttama ”Johtoryhmän valmennusohjelma” on suunniteltu
yrittäjille, toimitusjohtajille ja johtoryhmän jäsenille osana liiketoiminnan kehittämiskoulutusta. Valmennusohjelman
aikana perehdytään kokonaisvaltaisesti
yritystoiminnan aihealueisiin. Valmennuksen edetessä osallistuja tekee ja dokumentoi oman yrityksen suunnitelmat
suoraan käytössä olevaan Progress-järjestelmään, jossa tiedot ovat luottamuksellisesti yrityksen hyödynnettävissä. Valmennukseen osallistuja voi olla aloittavan,
mikro- tai pk-yrityksen edustaja. Kaikki
valmennusohjelmassa läpikäytävät osaamisalueet pätevät niin pienen kuin suuren yrityksen tarpeisiin.
Valta Works on Porin Karjarannassa
toimiva keskiraskas alihankintakonepaja,
joka tarjoaa alihankintakoneistusta konepajoille sekä laitetoimittajille.
– Aloitin yritystoiminnan huhtikuussa 2013 ja se toi mukanaan aivan uudet
haasteet. Tavoitteena on hakea koulutuksesta evästystä yrityksen johtamiseen ja
sen tavoitteelliseen kehittämiseen, kertoo
Valta Works Oy:n toimitusjohtaja Juhani
Valtanen.
– Nyt on kolmasosa valmennuksesta
takana ja se on vastannut odotuksia kaikilta osin. Haasteena on ollut sovittaa työkiireet ja koulutus keskenään, Valtanen
jatkaa.
LAITE- JA SAMMUTINHUOLTO SALLI
Ky:n toimintaan kuuluvat mm. alkusammuttimien ja palopostien myynti,
tarkastus ja huoltotoimenpiteet. Noormarkkulainen yritys työskentelee myös
teollisuuden kunnossapidossa ja myy,
huoltaa ja valmistaa hydrauliikkajärjestelmiä sekä komponentteja.
– Osallistun valmennusohjelmaan,
koska perheyrityksessämme on sukupol-
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Progress to
Business Success

Meneillään olevassa
valmennuksessa ovat mukana
▪▪ Laite- ja Sammutinhuolto Salli Ky
▪▪ Q-Test Oy
▪▪ Telamurska Oy
▪▪ Valta Works Oy
▪▪ Vehmasputki Oy

venvaihdos juuri takana. Toivon saavani
koulutuksesta vinkkejä tähän aloitusvaiheeseen. Vanhempani perustivat yrityksen 1990 ja jatkavat nyt perustamassaan
uudessa Brokk-piikkauskoneiden huoltoa
ja varaosien myyntiä tarjoavassa yrityksessä, kertoo yhtiön omistaja Harri Salli.
Lavialainen Q-Test Oy rakentaa ja
kehittää ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS
18001 toimintajärjestelmiä teollisuuteen

ja palvelualoille. Yritys suorittaa NDT-tarkastuksia ja järjestää NDT-pätevöintikoulutuksia sekä kehittää hitsauksen laatua.
– Olemme käyttäneet toiminnassamme Progress E3 liiketoiminnan kehittämistyökalua soveltuvin osin. Tässä
valmennuksessa hyödynnetään lisää
Progress- työkaluja. Valmennuksessa läpikäydään strategian kehittämistä suunnitelmallisesti läpi. Valitettavan usein ei
ole aikaa pysähtyä ja paneutua näihin asioihin riittävän syvällisesti oman yrityksen
osalta, sanoo Q-Test Oy:n toimitusjohtaja
Ari Numminen.
– Valmennus on vahvistanut toimintatapojamme siitä, miten strategista
ajettutapaa ja tavoitteellista johtamista
voisi hyödyntää omassa liiketoiminnassa
paremmin. Strategian merkitys korostuu
uudessa johtamisjärjestelmästandardissa
ISO 9001:2015, joka julkaistaan syksyllä.
Hyödynnämme laajasti valmennuksen
antia omassa työssämme parantaessamme asiakkaiden johtamisjärjestelmiä ja
toimintaa, Numminen jatkaa.
Nyt käynnissä oleva 12kk kestävä Johtoryhmän valmennusohjelma käynnistyi
lokakuussa 2014. Seuraavaan käynnistyvään valmennusohjelmaan on jo ollut
useita kiinnostuneita yrityksiä.
– Tavoitteenamme on parantaa yritysten liiketoiminnan kehittämis- ja johtamiskulttuuria tarjoamalla käytännön
opastusta ja työkaluja yritysten arkeen,
toteaa valmennuksesta vastaava Jari Järnstedt Prizzway Oy:sta.
LISÄTIETOJA:
Jari Järnstedt
Prizzway Oy
puh. 0447105340
jari.jarnstedt@prizzway.fi

Tuhkasta timantteja III -seminaarin työpajoissa etsittiin ratkaisuja teollisten
symbioosien edistämiseksi ja käyttämättömien resurssien hyödyntämiseksi.

Timantit eivät lopu
vaikka Peittoo-hanke päättyy

Peittoon kierrätyspuisto -hanke
päättyy maaliskuussa, mutta teollisiin
symbiooseihin ja Peittoon alueeseen liittyvä kehittämistoiminta ei lopu: Peittoon
visio tähtää pitkälle – vuoteen 2025. Porissa helmikuun alussa järjestetty teollisen
kierrätyksen teemaseminaari Tuhkasta
timantteja III on osoitus siitä, että tarvetta
teollisen yhteistyön kehittämiselle ja sivuvirtojen hyödyntämiselle on jatkossakin.
Seminaari saattoi yhteen noin 50 resurssien tarjoajaa, hyödyntäjää ja alan tutkimuksen edustajaa. Tilaisuudessa toteutetussa FISS-työpajassa löydettiin lähes
100 symbioosiaihiota ja lukuisa joukko
käyttämättömiä resursseja, joille etsitään
hyödyntäjää.
FISS-työpajatoiminta on osa Motivan
koordinoimaa teollisten symbioosien
edistämisen toimintamallia (FISS), jota
ollaan ottamassa käyttöön laajalti ympäri Suomea. FISS-yhteistyön kautta yritykset voivat päästä eroon ylimääräisistä
materiaaleistaan, löytää käyttämättömiä
raaka-ainelähteitä,
asiantuntija-apua,
uutta tutkimustietoa ja teknologiaa sekä

luoda sivuvirroista uutta liiketoimintaa.
Satakunnassa FISS-yhteistyötä tullaan jatkamaan osana valmistelussa olevia kehittämishankkeita.
Alueellisena kehittämisorganisaationa Prizztech toimii teollisten
symbioosien koordinoijan ja resurssiviisauden edistäjän roolissa. Tähän liittyvää
yhteistyötä on tehty Peittoon kierrätyspuisto -hankkeen aikana laajalti sekä alueellisesti että kansallisesti ja hyväksi havaittua toimintamallia on tarkoitus jatkaa.
Peittoo 2025 vision toteutuminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä, yritysten ja tutkimuslaitosten t&k-projektien
käynnistymistä, yritysten sijoittautumista
alueelle, laaja-alaista osaamisyhteistyötä
sekä uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen käyttöönottoa ja juurruttamista
niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.
Peittoo 2025 visio vastaa kierrätys- ja
ympäristöliiketoiminnan haasteisiin tarjoamalla tilaa ja mahdollisuuksia kasvuun
ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda
Peittoon kierrätyspuistosta osaamisen

kehittämislaboratorio, joka edistää teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä,
uusioraaka-aineiden ja uusien jätteenkäsittelytekniikoiden käyttöönottoa sekä
uusiutuvan energian tuotantoa, synnyttää uutta liiketoimintaa ja luo uusia työpaikkoja.
Peittoon kierrätyspuisto –hanketta rahoittavat Satakunnan ELY-keskus EAKRtuella sekä Porin kaupunki.
LISÄTIETOJA
projektipäällikkö Tuula Raukola
puh. 044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi
www.prizz.fi/peittoo

PEITTOO 2025 – vastaus kierrätys- ja
ympäristöliiketoiminnan haasteisiin.
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Pori muk

Kans
osaam

Suomen arktisen strategian yhtenä tavoitteena on kansainvälisen arktisen
Lähde:
LVM/TEM/YM, Suomen arktinen strategia 2013

Liikenne- ja VIESTINTÄMINISTERIÖ,
työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö ovat esittäneet, että käynnistetään rannikolle sijoittuvan kansainvälisen
arktisen merenkulun testaus-, harjoitusja koulutuskeskuksen suunnitteluvaihe.
Sen toteuttajina ovat Kemin, Oulun ja Porin kaupungit kehitysyhtiöineen. Ministeriöiden rooli on auttaa kaupunkeja verkostoitumaan oman alansa toimijoiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Valtioneuvoston arktisen strategian
mukaan Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa
yhteen arktisen ympäristön reunaehdot
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ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.
Suomen talouden näkökulmasta arktinen alue on lähellä sijaitseva kasvumarkkina, jossa Suomella on luontaiset
edellytykset olla aktiivinen ja menestyä.
Tätä korostavat niin maantieteelliset, kulttuuriset kuin suomalaiseen osaamiseen
liittyvät seikat.
Suomen arktisen politiikan tavoitteet
ovat monenkeskisen arktisen yhteistyön
vahvistaminen, Euroopan unionin arktisen politiikan muovaaminen ja suomalaisen arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen.

Arktisen merenkulun testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskuksessa tarjotaan
turvalliseen talvimerenkulkuun, pelastustoimintaan ja öljyntorjuntaan liittyviä
harjoituksia, koulutusta, testausta ja standardointia jääpeitteisellä merellä ja myöhemmin mahdollisesti myös koealtaissa.
Kylmän ilmanalan laitetestausta ja laajamuotoista tutkimusta voidaan toteuttaa
sekä luonnonoloissa että laboratoriossa.
Suomessa on runsaasti kylmän ilmanalan osaamista, jolla on kansainvälisesti
kysyntää ja kaupallistamismahdollisuuksia. Arktinen osaamiskeskus rakennetaan
Suomen omien arktisten vahvuuksien

ana

sainvälinen arktinen
miskeskus Suomeen

n osaamiskeskuksen syntyminen. Porin kaupunki on tässä työssä mukana.

Suomessa on
runsaasti kylmän
ilmanalan osaamista,
jolla on kysyntää
ja kaupallistamismahdollisuuksia.
varaan. Näitä ovat talvimerenkulku, SARetsintälentotoiminta
talviolosuhteissa,
erinomaiset olosuhdepalvelut, mekaani-

nen öljyntorjunta ja biologinen kylmän
ilmanalan tutkimus.
- Me Porin seudulla olimme aktiivisia
ensimmäisissä selvitysvaiheissa. Meillä on
täällä erinomainen infra ja monipuolinen
teollisuus, tämän vuoksi olemme mukana
Oulun ja Kemin kanssa, kertoo Janne Vartia Prizztech Oy:stä.
Osaamiskeskuksen suunnitteluvaihe kestää 1-2 vuotta ja sen aikana
laaditaan keskukselle liiketoimintasuunnitelma. Suunnitteluvaiheen aikana selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet
Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö on muka-

na suunnitteluvaiheessa. Tämän jälkeen
laaditaan investointisuunnitelma. Mikäli
osaamiskeskuksella on liiketoiminnallista
kannattavuutta alkaa varsinainen investointivaihe vuosina 2016-2017. Osaamiskeskus saadaan avattua kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

LISÄTIETOJA:
Janne Vartia
Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5368
janne.vartia@prizz.fi
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Vuosi 2014 lukuina
Asiakkaita: 3 086
▪▪ Yritysten kehittämispalvelut: 2 378
▪▪ Yritysten perustamisneuvonta: 708
Tilaisuuksia: 219
▪▪ Osallistujia: 8 288
Arvioituja keksintöjä 87
Yrityksiä kasvuhautomossa 7
Yrittäjyyskasvatustyössä mukana:
• Yrittäjiä 225
• Opettajia 267
• Opiskelijoita 2478
Lasten Yrityskylässä 2025 lasta ja
105 opettajaa
Kansainvälistymispalveluissa
asiakkaita 92
Yrityskummeja 135
Yrityksiä mukana projekteissa ja
kehittämisohjelmissa 1095
Liikevaihto 6,8 milj. euroa
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Prizztech
Viime vuosi
Prizztech Oy:n vuoden 2014 toiminnan taustalla vaikutti edelleen vuonna
2012 toteutettu kolmen organisaation
yhteen liittäminen. Palveluprosessien ja
niitä tukevien järjestelmien kehittäminen
sekä syntyneiden kustannusrakenteiden
sulattelu olivat vuoden teemoina. Edellisen vuoden tapaan myös vuosi 2014 oli
taloudellisesti erittäin vaikea ja säästötoimenpiteitä jouduttiin toteuttamaan
kaikkien kustannusten, myös henkilökustannusten, osalta.
Yhtiön toimintavolyymi oli laskussa. Tähän vaikuttivat mm. kuntien kiristynyt
taloudellinen tilanne, taantuma, EU:n
rakennerahastokauden vaihtuminen ja

h Oy:
ja tulevaisuuden näkymät
rahoitusvolyymin pieneneminen sekä
osaamiskeskusohjelman päättyminen.
Odotukset vuoden alussa olivat korkealla uuden Innovatiiviset kaupungit
(INKA) – ohjelman osalta. Prizztech Oy
on mukana tässä ohjelmassa kumppanuusorganisaationa Vaasan koordinoimassa Kestävät energiaratkaisut -kokonaisuudessa. Ohjelma ei kuitenkaan
käynnistynyt odotetusti. Vuoden 2014
aikana rahoitusta saatiin vain yhteen
valmistelurahoitukseen.
Positiivista oli sen sijaan ohjelmaan
sisältyvien teemojen kehittyminen
Porin seudulla. Suomen ensimmäisen

nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalin rakentaminen käynnistyi Porin
Tahkoluodossa. Investointi sai työ- ja
elinkeinoministeriön investointitukea
yli 23 miljoonaa euroa. Myös toinen
teema, merituulivoima, sai investointitukea. Tämä mahdollistaa Suomen
ensimmäisen demotuulipuiston rakentamisen Tahkoluodon edustalle. Näiden investointien kokonaisarvo nousee
lähelle 200 miljoonaa euroa. Teemojen
ennakoidaan vaikuttavan merkittävästi
alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin lähivuosina.
Uuden EU:n ohjelmakauden käynnistyminen sujui Suomessa jälleen surke-

asti. Rahoituspäätöksiä ei vuoden aikana saatu. Kokonaisuutena elinkeino- ja
kehitysyhtiökenttä ajautui Suomessa
vakaviin ongelmiin ja yhtiöiden henkilöstömäärät olivat rajussa laskussa.
Valoa ohjelmien synkkyyteen toi hyvä
yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön
kanssa erityisesti meriteollisuuden ja
energiateknologioiden osalta.
LISÄTIETOJA
Risto Liljeroos
Toimitusjohtaja
puh. 044 710 5310
risto.liljeroos@prizz.fi
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Tällä palstalla esittelemme eri tehtävissä toimivia prizztechläisiä ja
heidän kuulumisiaan.

Jari Järnstedt
liiketoimintajohtaja
Olen 53-vuotias insinööri Laviasta eli
nykyään syntyperäinen porilainen. Rakkaimpia harrastuksiani ovat musiikin
soittaminen kotiorkesterijärjestelmälläni,
ikämies-jalkapallo Musan Salamien Ukkosissa, juoksulenkit kesällä ja hiihto talvella.
Työkokemukseni on karttunut maailmalla autoteollisuuden tuotekehitystehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.
Palattuani Saksasta sain haasteellisia johtotehtäviä mm. Nokian ja autoteollisuuden komponenttitoimittajana Salossa ja
Uudessakaupungissa. Kotipaikkakunta
veti kuitenkin takaisin juurilleen ja päädyin Prizztechiin.
Prizztechissä keskeinen tehtäväni on
koko 15 vuoden ajan ollut yritysten liiketoimintaosaamisen parantaminen. Elämäntyökseni onkin muodostunut Progress-ohjelmiston kehittäminen yritysten
ja yrityskehittäjien tarpeisiin. Tällä hetkellä toimeksiantonani on sparrata kymmenkunta Fortumin, Kuusankoski Oy:n ja Sryhmän valitsemaa, eri puolella Suomea
sijaitsevaa tulevaisuuden kasvuyritystä
heidän yhteistyökumppaneikseen.
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Mikko Kotiranta
ohjelmakoordinaattori
Helmikuun alussa napsahti kymmenen
vuotta täyteen Prizztechissä ja sen edeltäjissä. Kilometrejä on siis jo jonkin verran
takana näissä ympyröissä. Olen ollut onnekas, sillä reissu on ollut maisemaltaan
ja tapahtumiltaan vaihteleva ja mielenkiintoinen.
Voisin kuvailla itseäni alue- ja yrityskehitystyön sekatyöläiseksi. Tampereen
yliopistolla 2000-luvun alussa vietetyt
vuodet alan opintojen parissa ovat natsanneet mukavasti työtehtävien kanssa.
On ollut mielenkiintoista olla mukana
aluekehitysohjelmissa ja yrityskehityshankkeissa, joilla on vahvistettu Porin seudun innovaatioympäristöä ja tuettu yrityksiä vauhdilla muuttuvassa maailmassa.
Seuraavaksi odottavat haasteet meri- ja
teknologiateollisuuden toimintaympäristön parissa.
Vapaa-aikaani suunnittelevat pääasiassa kolme pientä tytärtäni. Mahdollisissa
ja mahdottomissa väleissä yritän pitää
kunnostani huolta mm. salibandyn, lenkkeilyn ja suunnistuksen parissa. Takana on
useita Jukolan viestejä ja muutama maratonkin. Näiden ja nukkumisen väliin jäävän ajan omistan penkkiurheilulle, jonka
suhteen olen varsin moniruokainen.

Katri Kujanpää
viestintäpäällikkö
Olen nelikymppinen paljasjalkainen kankaanpääläinen ja jo tottunut edestakaiseen työmatkaan Pohjois-Satakunnasta
tänne länsirannikolle. Tässä kuussa tulee
täyteen 15 vuotta Prizztechissä, jonne tulin maaliskuussa 2000 Baltic Rim Networkhankkeen projektipäälliköksi. Tehtävät
muuttuivat ja saappaat kasvoivat yhtiön
muutosten mukana, ja nyt olen usean
vuoden ajan vastannut yhtiön viestinnästä. Työni on mielenkiintoista ja opettavaa
eikä vähiten siksi, että koen toimintamme
kokonaisuudessaan
merkitykselliseksi
koko maakunnalle.
Olen koulutukseltani yritysviestinnän
tradenomi ja opiskelen tällä hetkellä
SAMK:n ylempää amk-tutkintoa. Tutkinto on klassisesti opinnäytetyötä vaille
valmis, ”Viestintästrategia ja sosiaalisen
median rooli sen muutoksessa” odottaa
vielä viime silaustaan. Asun Kankaanpäässä puolisoni ja 7-vuotiaan poikamme
kanssa. Vapaa-aikani kuluu melko tiiviisti
järjestötyön ja kunnallispolitiikan parissa,
olen ollut Kankaanpään kaupunginvaltuutettuna ja erilaisissa muissa luottamustehtävissä vuodesta 1997.

Ki i kkustooli n
k i ti nöi tä

Yrittäjät nostavat
Suomen nousuun
Suomen ja koko Euroopan talouskasvu takeltelee eikä näytä toipumisen merkkejä. Talousanalyytikot vetävät talouden kasvuennusteitaan alaspäin
ja ne yltävät nyt nippa nappa nollan yläpuolelle. Haastava tilanne herättää monia kysymyksiä. Kuinka kauan kestämme
syömävelan ottamista? Kuinka kauan
pystymme turvaamaan hyvinvointivaltiomme palvelut? Minne syntyvät uudet
työpaikat?
Tähän viimeiseen kysymykseen pystymme vastaamaan. Vain yritykset pystyvät palkkaamaan uusia työntekijöitä.
Uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka toimivat palvelusektorilla tai tuotannollisilla aloilla ja siten
alihankkijoina ovat osana suurempaa tuotantoketjua.
Yksinyrittäjät uskovat yrittäjyyden voimaan ja erityisesti palvelualoille syntyy
uusia yrityksiä. Hyvän ammattitaidon
omaavat yrittäjät pystyvät saamaan toimeentulon itselleen ja perheelleen henkilöyrityksien kautta. Onkin erittäin tärkeää,
että yrittäjät saavat kaiken mahdollisen
tuen yrityksen alkumetreiltä lähtien kattaen koko yrityksen elinkaaren.

Seudulliset elinkeinoyhtiöt on perustettu tuottamaan palveluja oman alueen
yrittäjille ja yrityksille. Prizztechin ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta neuvoo
ja opastaa alkavia yrittäjiä ja kasvuyrityksiä yrittäjyyden vaikealla taipaleella, jotta
mahdollisimman monet ”kuopat” päästään ylittämään suuremmitta vaurioitta.
Kaikkien yrittäjien pitäisikin muistaa, että
elinkeinopalvelut ovat juuri heitä varten.
Yhdenkään yrittäjän ei pidä pohtia yrityksensä kehittämistarpeita yksin omassa
päässään, vaan yhdessä elinkeinoyhtiön
ammattihenkilöstön kanssa.

Yrityskummin / mentorin olkapää
Olen saanut olla koordinoimassa yrityskummitoimintaa vuodesta 2008, ensin
POSEKissa ja sitten Prizztechissa. Tämän
vuoden alusta lukien jatkan koordinointia
Prizztechin toimeksiannosta yksinyrittäjänä Tmi Ilona Wessmanin kautta.
Vapaaehtoiset yrityselämän seniorit
antavat maksutta tietojaan, taitojaan ja
verkostojaan olevan yrityksen ja yrittäjän käyttöön kahdenkeskisten keskustelujen avulla. Tällä hetkellä meillä on 135
eri toimialan osaajaa yrityskummina ja

mentorina. Yrittäjiä, jotka ovat halunneet
itselleen mentorin, on kokonaisuudessaan jo 210. Mentorin ja yrittäjän väliset
keskustelut ovat täysin luottamuksellisia
ja toteutetaan yrittäjän toiveiden mukaisesti. Yrityskummi ei ole konsultti eikä tee
päätöksiä, vaan on keskustelukumppani,
joka kuuntelee, keskustelee, kannustaa, kyseenalaistaa, eli on ”pallotteluseinä” yrittäjän ajatuksille.
Vuoden 2014 aikana yrityskummimme mentoroivat 85 yrittäjää/opiskelijaa
yhteensä 774 tuntia eli jokainen yrittäjä
sai keskustelun kautta apua yrityksensä
kehittämiseen noin 9 tuntia eli enemmän
kuin yhden työpäivän. Jos muutamme
yrityskummien tekemän vapaaehtoistyön
euroiksi esim. 125 €/h + alv. niin päädymme loppusummaan 119 970 euroa.
Yrityskummit ovat korvaamaton verkosto, jonka kautta yrityselämän ”hiljainen
tieto” siirtyy Porin seutukunnan yrittäjien
parhaaksi ja siten auttaa elinkeinoelämää
menestymään. Tästä kaikesta sydämellinen ja lämmin kiitos!
Ilona Wessman
yrittäjä
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MI15

Match
INDUSTRY 2015
10.-12.6.2015, Pori
10.6.2015 MI15
Teollisuusseminaari
Kansainvälinen teollisuusseminaari.
Ohjelma päivittyy osoitteessa
www.matchindustry.fi

11.6.2015 MI15
Kontaktitapahtuma
Yritysten välinen tehokas kontakti- ja
neuvottelutapahtuma, joka mahdollistaa
kansainvälisen liiketoiminnan osana
päähankkijoiden toimitusketjuja.
Päähankkijoiksi on kutsuttu globaaleilla
markkinoilla toimivia yrityksiä mm.
Suomesta, Norjasta ja Saksasta.
Kohderyhmänä ovat teknologia-,
meri-, offshore- ja energiateollisuuden
palveluyritykset.

www.matchindustry.fi

Match
INDUSTRY
2015 – MI15

12.6.2015 MI15
Yritysvierailukohteet
MI15 -tapahtumakokonaisuuden
päätöspäivä sisältää yritysvierailuja.
Mikäli yrityksesi on kiinnostunut
osallistumaan tapahtumaan
yritysvierailukohteena, ota yhteyttä.

Ilmoittautumiset

10.-12.6.2015
Tiedepuisto 3,
Pori, Finland

Ilmoittaudu 31.5.2015 mennessä
osoitteessa www.matchindustry.fi.
Tapahtuman osallistujamäärä on rajattu.

10.6.2015

Yhteydenotot

MI15 Teollisuusseminaari

11.6.2015
MI15 Kontakti- ja
neuvottelutapahtuma

12.6.2015
MI15 Yritysvierailukohteet

Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa!

Projektipäällikkö Kaisu Rågell
kaisu.ragell@prizz.fi
+358 44 710 5349

Järjestäjä
Prizztech Oy / Meri- ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu
-ohjelma. Ohjelmaa rahoittavat työ- ja
elinkeinoministeriö sekä Porin kaupunki.

Yhteistyökumppanit

TEM, Porin kaupunki, Meriteollisuus ry
ja Teknologiateollisuus ry.
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Neljä
satakuntalaista
NY-yritystä
valtakunnalliseen
finaaliin
Helmikuussa Porissa järjestetyillä
Satakunnan NY Nuori yrittäjyys-messuilla
valittiin valtakunnalliseen Uskalla yrittääfinaaliin neljä yritystä: Saipojat NY (Harjavallan keskustan koulu), Jenov NY (Uotilanrinteen peruskoulu), SoundCa NY
(Ulvilan lukio) ja Aksentti NY (Kankaanpään yhteislyseo)
NY Uskalla Yrittää -finaali kokoaa nuoret Helsinkiin 14.-15.4. Paikalla on yhteensä 65 NY-yritystä ja noin 350 nuorta perus- ja toiselta asteelta ympäri Suomea ja
he kisaavat paikasta päästä edustamaan
Suomea EM-kilpailuihin Berliiniin.
Satakunnan messuilla palkittiin
myös vuoden 2014 YES-opettajat. Tunnustus myönnettiin poikkeuksellisesti
kahdelle henkilölle, Siikaisten yhtenäiskoulun alakoulun luokanopettaja Sari
Anttoselle ja Kati Levolalle. He ovat tehneet merkittävää työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa jo useita vuosia. He ovat
mm. pilotoineet alakouluille tarkoitetut
Nuori Yrittäjyys –opinto-ohjelmat, toimineet ohjelmien kouluttajina alueen
alakoulujen opettajille sekä edistäneet
merkittävästi koulu-yritysyhteistyötä toteuttamalla erilaisia projekteja yhdessä
paikallisten yritysten kanssa.
Prizztechissä toimiva YES-keskus on
yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijapalvelu
alueen opetushenkilöstölle. YES vastaa
myös Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelusta.
Toiminnassa on mukana vuosittain yli 400
opettajaa, 2500 opiskelijaa ja koululaista
ja 100 yrityksen edustajaa.
LISÄTIETOJA
Jenni Rajahalme
Projektipäällikkö
Satakunnan YES-keskus
Puh. 040 720 5755
jenni.rajahalme@prizz.fi

Satakunta siiville

Porin lentokentältä maailmalle.
Tai suoraan lomalle.

Satakunta siiville -hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Lisätietoja ja varaukset
www.nextjet.se
www.lomamatkat.fi
15

Minustako yrittäjä -infot keväällä 2015
Prizztech Oy:n Yhteispalvelupiste Enter järjestää kevään 2015 aikana useita maksuttomia
infotilaisuuksia Minustako yrittäjä -teeman alla, yhteistyössä Satakunnan TE-toimiston,
Satakunnan verotoimiston ja alueen kuntien kanssa. Infot on tarkoitettu kaikille
yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville. Hyödynnä myös veroilmoitusinfot!
Maaliskuu

Huhtikuu

KOKEMÄKI
ti 10.3. klo 17–19
Vanha yhteiskoulu, Tulkkilantie 16

POMARKKU
ti 14.4. klo 17–19
Kunnantalo, Vanhatie 14

MERIKARVIA
to 12.3. klo 16–17.30
Kunnanvirasto, Kauppatie 40

PORI
ti 28.4. klo 14–15.30
Prizztech Oy, Pohjoisranta 11 D

PORI
ti 24.3. klo 17–19
Kansalaisopisto, Gallen-Kallelank. 14

Toukokuu

Veroilmoituksen täyttäminen (Tmi, Ky, Ay)
MERIKARVIA
to 12.3. klo 16–17.30
Kunnanvirasto, Kauppatie 40
- myös Leader-rahoitusinfo klo 18
Ilmoittautumiset 10.3. mennessä.
PORI
ti 17.3. klo 17.30–19.30
Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A

PORI
ti 12.5. klo 14–15.30
Prizztech Oy, Pohjoisranta 11 D
PORI
ti 26.5. klo 14–15.30
Prizztech Oy, Pohjoisranta 11 D

ILMOITTAUTUMINEN ja lisätiedot:

www.prizz.fi/yrittajainfot

Ilmoittaudu mukaan aina edellisen
viikon perjantaihin mennessä, kiitos.

Prizztech Oy, Yrityspalvelut
puh. (02) 62 62 62
yrityksen.apuna@prizz.fi
Lisää tapahtumia:
www.prizz.fi/tapahtumat

