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Kulu ajien
energianeuvontaa
Porin seudulla
Prizztech Oy ja Porin kaupungin ympäristövirasto käynnistävät yhdessä
kulu ajien
energianeuvontapalvelun
Porin seudulla. Hankkeessa tarjotaan
energianeuvontaa mm. rakennusten
lämmitystapavalinnoissa sekä uudis- ja
korjausrakentamisen energiatehokkuudessa. Neuvonnan tavoi eena on saada
aikaan energian käytön tehostumista ja
uusiutuvan energian käytön lisääntymistä, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.
Hanke on saanut tukea osana valtakunnallista työ- ja elinkeinoministeriön ja
Sitran rahoi amaa kulu ajien energianeuvontakokonaisuu a.
LisäƟetoja:
Projek johtaja Esa Merivalli
Puh. 044 710 5390
esa.merivalli@prizz.fi

Prizz.Uu set on Prizztech Oy:n
ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman edotusleh .
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Projek rahoitus –
hukkaan heite yjä
eurojako?
Suomen liity yä Euroopan unioniin siirryimme ohjelmaperusteisen aluepoli ikkaan, jota osaltaan rahoitetaan sekä
EU:n aluekehitysrahastosta e ä EU:n sosiaalirahastosta.
Aluepoli ikkaa toteutetaan kehi ämishankkein, jotka viimeisen viidentoista vuoden aikana ovat lisääntyneet merki äväs . Mu a onko näillä hankkeilla saatu mitään posi ivista aikaan? Usein nimi äin kuulee väi ämän, e ä projek
työllistää vain projek n vetäjän ja tuloksena syntynyt loppurapor hautautuu mappi ö:hön.
Satakuntaliiton myöntämä EU-rahoitus väheni meneillään
olevalla ohjelmakaudella, mu a lii o myöntää edelleen
vuosi ain noin 3,5 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin.
Kyse on siis merki ävästä panostuksesta. On todennäköistä, e ä seuraavalla, vuonna 2014 alkavalla ohjelmakaudella
rahoitus edelleen vähenee, mihin kanna aa varautua ajoissa. Tosin EU-komissiolla ei vielä ole tulevasta rahoituksesta
selkeää linjaa.
Satakuntaliiton myöntämän EU-rahoituksen suurimmat
kohteet ovat nykyisellään koulutuksen alueella Porin yliopistokeskus sekä tutkimuksen ja kehityksen sektorilla Satakunnan osaamiskeskusohjelma sekä seudulliset tutkimusyksiköt kuten Magnee teknologiakeskus, Vesi-Ins tuu ,
Tampereen Teknillisen Yliopiston Rauman ja Kankaanpään
tutkimusyksiköt, Satafood ja Pyhäjärvi-Ins tuu .
Toinen keskeinen hankerahoi aja maakunnassamme on
aluehallintouudistuksen myötä syntynyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Se jakaa itse asiassa enemmän
EU-rahoitusta kuin Satakuntalii o ja keski yy erityises
yritystoiminnan edistämiseen. Ennen aluehallintouudistusta rahoi ajaviranomaisia oli viisi eli tältä osin lanne meni
parempaan suuntaan.

Satakuntaliiton myöntämässä rahoituksessa lähdemme siitä, e ä hanketoiminnan tulee parantaa maakuntamme kilpailukykyä ja asukkaidemme hyvinvoin a. Tässä mielessä on
tärkeää, e ä kykenemme luomaan edellytyksiä taloudelliselle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle, työllisyyden
parantamiselle sekä osaamistason nostamiselle. Kul uuria
ja vapaa-aikaa edistäviä hankkeita ei myöskään ole unohde u, joskin panostukset niihin ovat pienehköjä.
On syytä korostaa, e ä kehi ämishankkeissa EU-rahoitus
ka aa vain osan tarvi avasta rahoituksesta. Yritystoiminnan
edistämisessä yritykset ka avat hankkeiden rahoituksesta
valtaosan. Koulutuksen ja tutkimuksen hankkeissa omarahoitusosuus vaihtelee 30 – 50 %:n välillä. Tämä rahoitus tulee useimmiten kunnilta.
Hankerahoituksella on saatu paljon hyvää aikaan Satakunnassa. Erityisen tärkeänä pidän sitä, e ä yliopistotasoinen
koulutus ja tutkimus on saatu nykyiselle tasolle ja laajuudelle maakunnassamme. Tällä on ollut suuri posi ivinen henkinen vaikutus. Tulokset näkyvät myös uusien työpaikkojen,
yritysten ja klustereiden syntymisenä. Mielestäni hankerahoitus on erityisen tärkeä juuri Satakunnan kaltaisessa maakunnassa, jossa ei ole omaa edeyliopistoa. Toisaalta me
joudumme käy ämään hankerahoituksesta leijonan osan
toimintaan, jonka monet muut maakunnat saavat val on
budje sta. Kaikesta huolima a vaikka jotkut yksi äiset projek t ovat saa aneet epäonnistua, niin hankerahoitukseen
suunnatut eurot eivät missään nimessä ole turhia. Päinvastoin kehi ämishankkeet parhaimmillaan edustavat aluepoli ikan terävintä kärkeä.
Reijo Kallio
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
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Yhteiskunnallinen tase
Prizztech Oy:n kassavirrat suhteessa
ympäröivään yhteisöön
Kehi äjäorganisaa oilta edustellaan yleensä toimintaan
lii yviä tuloksia. Yh ön oman toiminnan taloudellista vuorovaikutusta ympäristön kanssa ei sen sijaan useinkaan ajatella.

RAHOITUSLÄHTEET
Suora EU-rahoitus
komissiolta

40

Kansallinen
• Oske

Prizztech Oy:n toiminnan ensisijaisena tavoi eena on alueen yritysten kilpailukyvyn
kehi äminen ja sen avulla syntyvä taloudellinen hyvinvoin ja kilpailukyky. Useiden
hankkeiden ja ohjelmakokonaisuuksien yhteydessä on tode u panos-tuotossuhteen
olevan kehi ämisohjelmissa ja –hankkeissa
hyvällä tasolla. Osaamiskeskusohjelmassa
viime ohjelmakaudella EAKR-rahoitukselle
aikaansaatu jatkohankevolyymi oli jopa yli
20-kertainen panostuksiin nähden.
Prizztech Oy on itsessään jo merki ävä
taloudellinen yksikkö. Yh ön liikevaihto
on yli 6,0 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on lähes 60 työntekijää, jotka asuvat,
elävät, käy ävät palveluja ja maksavat
veroja tälle alueelle. Yh ön maksamat kokonaispalkat ovat yli 2,2 miljoonaa euroa.
Yh ön työntekijöiden maksamat kunnallis-

verot ovat yhteensä noin 317 000 euroa.
Työeläkemaksut, työnantajamaksut, verot
ja veroluonteiset maksut ovat yhteensä
1 020 000 euroa. Sa umalta kansallinen
rahoitus, osaamiskeskusrahoitus, on tästä
tasan puolet. Rahoi ajaorganisaa oiden
kau a toimintaan kanavoitunut rahoitus
vuonna 2009 yli 1,5 miljoonaa euroa.
Yrityssektori osallistuu toimintansa kehittämiseen projek en 1 113 000 euron rahoitusosuudella. Näissä hankkeissa Prizztech ostaa asiantun ja- ym. työpanosta
yrityssektorilta 989 000 euron arvosta.
Muut hankinnat yrityssektorilta ovat 550
000 euroa. Lisäksi yh ö maksaa yrityksille
vuokria 1 366 000 euroa. Kassavirta Prizztech Oy:stä yrityssektorille on siis yhteensä
yli 2,9 miljoonaa euroa.

510

Rahoittajaorganisaatiot
• Satakuntaliitto,
ELY-keskus, yht.

1 513

6 007
Kuntarahoitus yht.
• Pori
• POSEK
• Rauman seutu
• Pohjois-Satak.
• Muut kunnat

1 313
235
751
233
65
29

Oppilaitokset
• UCPori

1 456

Yritykset

1 113

Muut

62

Yhteiskunnallinen tase paljastaa karun tosiasian EU:n komissiosta saatava suoran rahoituksen määrästä, joka oli viime vuonna
vain 40 000 euroa. Syynä tähän ei ole osaamisen tai kansainvälisten partnereiden
puute. Syynä tähän on projek toiminnan
kassavirtojen hitaus, niin ko maisten kuin
ulkomaisten rahoituslähteidenkin osalta.
Likviditee rahoitukseen lii yvät ongelmat
hai aavat alueellisen kehi ämistoiminnan
vahvistamista ulkomaisen rahoituksen
avulla.
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TYÖNANTAJAMAKSUT YM.
• TyEL, TVM
• sotu
• alv.

VEROT

425
48
294

632

PALKAT

767

2 242

PRIZZTECH

Tuloverot valtiolle

253

Kunnallisverot

317

• Pori
• Porin seutu
• Rauman seutu
• Pohjois-Satak.

190
71
41
15

Kunnallisverot
• muu Suomi

206

MUUT KULUT
• matkakulut

1 079

2 026

ASIANTUNTIJAT

MUUT HANKINNAT

Yritykset
Oppilaitokset

989

Yritykset

62

206

550

90
VUOKRAT
Yritykset
Pori

1 366
110
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Näkymätöntä työtä pinnan alla
Prizztech toteu aa vuosi ain kymmeniä
erillisiä projekteja. Tällainen projek määrä
vaa i amma maista projek hallintaa
sekä suuren määrän työtä, jota aina
ei tule ajatelleeksi projekteista
puhu aessa. Projek en koko
vaihtelee tuhansista satoihin
tuhansiin euroihin, mu a
kaikilla projekteilla on
samat perusperiaa eet
ja hallinnolliset
vaa mukset.

Yrityskäynnit

ELY

TEKES

Interreg IV B

EAKR

KOKO

EMOTR

ESR
OPM
EU

TEM

SITRA
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UUTINEN:
Projek on saa
EU-rahoitukse

Ma

Verkostot
Partnerit

lvitykse
t
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l
t
e
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l
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Botnia-Atlan ca

Neuvo elut
rahoi ajien ja
kun en kanssa

Tarpeita. ideoita,
keksintöjä

Rahoitusneuvo elut

Projek -idea
Verkostot
Partnerit

Nega ivinen
päätös

Posi ivinen
päätös

Seminaarit

Ohjausryhmän
nimeäminen
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Ideasta projek ksi
Projek -idea voi syntyä monella tavalla.
Useimmat projek -ideat syntyvät yritysten
tarpeista ja toimintaympäristön muutos lanteista. Projek -ideat voivat myös tulla
kansallisista tai kansainvälisistä verkostoistamme.
– Testaamme ideoita keskustelemalla
asiakkaiden, rahoi ajien, kun en ja muiden sidosryhmien kanssa, jo a näemme,
onko idea rii ävän kiinnostava ja millainen
projek sen ympärille voidaan rakentaa.
Näiden keskustelujen pohjalta haemme
projek lle sopivan rahoituslähteen, sanoo
kehi ämisjohtaja Minna Nore Prizztechistä.

Eurot kertaantuvat
Prizztech käy ää kaikkien projek ensa
rahoitukseen ulkopuolista rahoitusta. Käytännössä projek en rahoituksen löytämiseen voi kulua pitkäkin aika, sillä esimerkiksi joitakin suoran EU-rahoituksen hakuja
avataan vain joka toinen vuosi. Oikeiden

partnereiden hakeminen ja kilpailukykyisen hakemuksen kirjoi aminen vaa vatkin
sekä aikaa e ä asiantuntemusta. Lisäksi
kaikkiin projekteihin tarvitaan omarahoitusta, joka käytännössä koostuu pääasiassa kun en seudullisille kehi ämisyh öille
tai Prizztechille myöntämästä rahoituksesta sekä yritysten maksuosuuksista.
– Näiden rahojen avulla voidaan hakea
ulkopuolista rahoitusta ja alueen kehi ämisrahat voidaan moninkertaistaa. Käytännössä kehi ämisvarat voivat joissakin
hankkeissa kasvaa jopa 20-kertaisiksi, Nore
toteaa.

Lippuja, lappuja, logoja..
Suurin osa Prizztechin ulkopuolisesta rahoituksesta on EU-osarahoi eista. Tällöin
projek en seuranta ja raportoin on erityisen tarkkaa ja vaa vaa. Projekteilla on mm.
edotusvastuu keskeisistä tapahtumista
sekä velvoite käy ää EU-lippua ja muita
merkkejä kaikessa projek in lii yvässä
edo amisessaan ja markkinoinnissaan.
Jotkut rahoituslähteet edelly ävät, e ä jo-

kaiselta projek in osallistuvalta henkilöltä
kerätään allekirjoituksen lisäksi myös ikäedot sekä usein myös palkka edot, jotka
syötetään EU-hankerekistereihin puolivuosi ain. Lisäksi EU vaa i hankkeen toteuttajia kilpailu amaan ostojaan ja pitämään
tun kirjanpitoa projek ssa tehdyistä töistä. Projek en seurantaa varten jokaiselle
projek lle perustetaan ohjausryhmä, joka
seuraa projek n toteutumista koko projekn toteu amisen ajan sekä hyväksyy projek n lopussa laadi avan loppurapor n.
– Projek t eivät kuitenkaan ole pelkkää
hallintoa, vaan niiden kau a tuotetaan
Prizztechin asiakasyrityksille monenlaisia
neuvonta- ja kehi ämispalveluita, seminaareja ja koulutus laisuuksia. Useimmiten asiakkaat näkevätkin työstämme vain
tämän puolen, eikä heidän tarvitse vaivata
itseään byrokra alla, vaan he voivat keskittyä oman yritystoimintansa kehi ämiseen,
Minna Nore muistu aa.

UUTINEN:
Kehi ämistoimenpiteitä tarjolla yrityksille!

Rekrytoin ilmoitus

anut
en!

Yrityskäyntejä

Yritystapaamiset,
seminaarit,
koulutukset
Hanke pää yy

Tiedotusta

Projek
käynnistyy

Ohjausryhmä
Neuvo elua
Valmistelua
Yritysten
kehi ämistä

Haasta elut
Projek päällikön
valinta

EU-kilpailutus
Hankintalaki

Loppumaksatus

Rahat

Loppurapor
Lisäselvitykset
Maksatukset

EU-raportoin :
rahat

EU-raportoin : tunnit,
osallistujat, yritykset,
palkka edot

Tiedotus
rahoi ajille

Lisäselvitykset

Kuntaraportoin
Lisäselvitykset
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FinNuclear yritysvalmennuspilo jakso keväällä 2010
Kansallisesta osaamiskeskusohjelmasta käynnistyneellä
Prizztech Oy:n FinNuclear-hankkeella tavoitellaan ydinenergian renessanssin taloudellista hyödyntämistä. Suomalaiset teollisuusyritykset näkevät, e ä ydinenergia voi realisses olla myös suomalaisten keskeinen liiketoiminta-ala.
FinNuclear luo ydinenergia-alan toimijoille
yhteisen toimintafoorumin. FinNuclearohjausryhmässä onkin sovi u, e ä yksikkö käynnistää ydinenergia-alalle pyrkivien
jäsenyritysten toimintaedellytysten parantamiseen tähtääviä toimia. Yhtenä toimintamuotona on yritysvalmennus.

projekteja silmällä pitäen, päivi ää nykyistä ydinalan osaamistaan tai suuntautua
kokonaan uudelle toimialalle. Monella yrityksellä on halu ja tarve koulu autua ihan
alkeistasolta läh en, kertoo valmennusta
koordinoiva projek päällikkö Juha Miikkulainen.

Yritysvalmennuksen periaa eena on, e ä
yritykset saavat seminaareissa ja aihekohtaisissa työpajoissa käytännön perus etoa ydinvoima-alasta ja siellä toimi ajana
toimimisesta. Valmennusohjelma, jonka
sisältöä on kehite y yritysten toiveiden
perusteella, on jae u neljään osakokonaisuuteen.

Kevään pilo osuus on jae u neljään aihekokonaisuuteen, jotka toteutetaan seminaarimuotoisina ydinenergia-alan keskeisten toimijoiden isännöiminä.

- Valmennuksen ensisijaisena kohderyhmänä kevään pilo vaiheessa ovat
FinNuclear -yritykset, joiden tavoi eena
on kasva aa uu a sukupolvea ydinalan

•
•
•
•

Ydinalan säännöstö ja viranomaisvalvonta
Ydinvoima energiajärjestelmän osana
Laatu- ja johtamisjärjestelmän perusteet ydinvoimalaitosprojek ssa
Uudet laitosprojek t ja ydinvoimalaitoksen elinkaari

FinNuclear Directory www.finnuclear.fi/
directory on suomalaisen ydinenergiaalan yritysten ja organisaaƟoiden
esiƩelyfoorumi.

FinNuclear -toiminnan nykyinen organisoin
Ohjelma
Ohjausryhmä
Edustajat :
• Yritykset (10)
• Yhdistykset (2)
• Ministeriö (1)
• Tutkimus (1)
• Osaamiskeskusohjelma
j
((1))

toimittajat
Ydinenergia-alan
g
j
• 55 jäsenyritystä
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FinNuclear -yksikkö
Prizztech Oy
4 henkilöä
h kilöä
Operatiivinen vastuu, alan yhteinen
tukipalvelu:
Toimijoiden
j
yyhteinen edustaminen
Yritysvalmennus
Konsortioiden, toimitusketjujen valmistelu
Tapahtumat
www finnuclear fi
www.finnuclear.fi
Projektiseuranta
Uutisten tuottaminen

Prizztech Oy:n käynnistämän FinNuclear
-ohjelman tuloksena on perusteƩu
Teknologiateollisuus ry:n alaisuuteen
”Ydinenergia-alan toimiƩajat”
-toimialaryhmä, jossa tällä hetkellä
on n. 55 jäsenyritystä. FinNuclearohjelman ohjausryhmän yrityksille
toimialaryhmän jäsenyys on avoin.
Toimialaryhmän perustamisen myötä
Prizztech Oy käynnisƟ erillisen yksikön
vetämään laajentunuƩa FinNuclear
-toimintaa.

InƟan uusiutuvan energiantuotannon ministeri tohtori Farooq Agdullah keskustelee johtaja Leena Jylhän kanssa InƟan
ydinenergiamessuilla marraskuussa 2009 Mumbaissa FinNuclearin yhteisosastolla. Ministeriä kiinnosƟ Suomesta erityisesƟ uudet
ydinvoimahankkeet, yritysten valmistautuminen ja valmiuksien kehiƩäminen sekä suomalainen osaaminen. Keskustelua seuraamassa
yhteisosastolle osallistuneiden yritysten edustajia (Outokumpu, Wärtsilä, Platom ja AdiabaƟx).

Tarkoitus on jatkossa järjestää samansisältöiset moduulit myös englannin kielellä.

Pöyry ja Wärtsilä panostavat
osaamiseen
Lars Gustaf Mar nin (Johtaja, Nuclear
Business, Wärtsilä Finland Oy) mielestä
FinNuclearin toiminnan kau a yritykset
voivat kustannus- ja resurssitehokkaas
kehi ää toimintaansa ydinvoima-alalla.
- FinNuclearin yritysvalmennus antaa siihen hyvät mahdollisuudet jakamalla asiantuntemusta ja kokemuksia eri yritysten ja
organisaa oiden välillä, sanoo Mar n.
Valmennus kohdentuu henkilöihin, jotka
toimivat suunni eluun, valmistukseen ja
asennukseen lii yvissä suunni elu- ja johtotehtävissä. Erityises laadussa, turvallisuudessa ja dokumentaa ossa on syytä
ymmärtää alan erikoisvaa mukset.

- Odotamme etotaidon maksimioin a
minimikustannuksilla ja -resurssikäytöllä,
niin määrältään e ä laadultaan. Lisäksi komaisten yritysten väliset mahdolliset synergiaedut voisivat tuoda lisäarvoa kaikille
”win-win-periaa eella”, toteaa Mar n.
Myös Pöyry haluaa olla vahvas mukana
Suomeen mahdollises
rakenne avien
ydinvoimalahankkeiden suunni elussa ja
toteutuksessa.
- Tarjoamamme palvelut perustuvat henkilöstömme ajantasaiseen ja puoluee omaan osaamiseen ja tästä syystä koemme e ä nyt on oikea aika panostaa sekä
sisäiseen e ä ulkoiseen valmennukseen.
FinNuclearin suunni elemat, useita eri
koulutustahoja hyödyntävät kurssit sopivat näihin tarpeisiimme hyvin, kertoo Miko
Olkkonen, joka vastaa Pöyryllä ydinvoimalaitosprojektoinnin koulutusohjelmasta.

- Kohderyhmä on laaja joukko henkilöstöämme. Osalla heistä on vuosikymmenien
kokemus ydinvoiman alalta – haluamme
täydentää heidän rautaista kokemusta viimeisimmillä edoilla esim. ydinvoima-alan
säännöstöistä ja viranomaisvalvonnasta.
Toisaalta koulutamme myös suunni elun
ja projek njohdon amma laisia muilta
liiketoiminta-alueiltamme ydinvoimaprojek en käy öön. Tällöin haemme hyvää
peruspake a ydinvoiman erityispiirteistä
verra una konven onaalisiin laitosprojekteihin, Olkkonen jatkaa.

LISÄTIETOJA
Projek päällikkö Juha Miikkulainen
Puh. 044 710 5347
juha.miikkulainen@prizz.fi

www.finnuclear.fi
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Meriosaaminen muutoksessa
Meriteollisuudessa on meneillään murrosvaihe, joka
kohdistuu selkeäs rakenteiden ja toiminnan muutokseen.
Toimintaympäristön nopea muutos kapasitee vajeesta
ylikapasitee in sekä teollisuustuo eisiin kohdistuvat
toiminta- ja valmistustehokkuuden vaa mukset ovat saaneet
aikaan aiempaa kovemman muutospaineen yrityksissä.

Satakunnan osaamiskeskus on reagoinut
muutospaineisiin siirtämällä meriklusteriohjelman painopiste ä yhä enemmän
teollisuudenalan uudistamiseen ja liiketoiminnan kehi ämiseen lii yviin toimiin.
Läheistä yhteistyötä on jatke u maakunnallisten elinkeinoyh öiden, yritysten,
oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja kehi ämistyötä tukevien rahoi ajien kanssa.
- Yhteistyöverkoston kanssa on järjeste y
seminaareja sekä verko umis- ja koulutustapahtumia alan toimijoille sekä kansallisella tasolla e ä maakunnallises Porissa,
Raumalla ja Pohjois-Satakunnassa, toteaa
kehi ämispäällikkö Janne Var a.

Tukea ja rahoitusta muutokseen
Tärkeä osa osaamiskeskuksen maakunnallista toimintaa on meriklusteriin kuuluvien yritysten tukeminen heidän kasvu- ja
uudistumispyrkimyksissään. Tässä työssä
on hyödynne y muun muassa kasvuyrityspalvelua, jota on toteute u ak ivisessa
yhteistyössä ELY-keskuksen, Tekesin, Finnveran ja Finpron kanssa.
- Yrityskohtaisten perusanalyysien ja kehittämisohjelmien avulla on aute u kasvukykyisiä ja -halukkaita pk-yrityksiä kasva amaan liiketoimintansa määrää ja laatua.
Lisäksi yrityksiä ja yritysverkostoja on aute u projek nsuunni elussa mm. Tekeshankkeiden rahoitushakuvaiheissa, kertoo
Var a.
Maakunnallisen siemenrahatyökalun avulla on ollut mahdollista kehi ää uusia toimintamalleja ja prosesseja, jotka edistävät
koko teollisuudenalan kasvua ja kilpailukykyä. Esimerkkinä tästä toiminnasta ovat esiselvitykset, jotka on toteute u yhteistyössä telakka- ja oﬀshore-toimijoiden kanssa,
kuten ”Tuulivoimapuiston suunni elu jäätyvälle merialueelle”, ”Telakkateollisuuden
kokonaistoimitusprosessin kehi äminen”
ja ”Ympäristötehokas meriteollisuus”.
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Metallikylä lisää Pohjois-Satakunnan
vetovoimaa
Osaamiskeskus mm. toteu aa yhteistyössä Pohjois-Satakunnan Kehi ämiskeskuksen ja alueen yritysten kanssa ”Metallikylä, vetovoimainen pohjoissatakuntalainen
yrityskeski ymä” -hanke a. Metallikylällä
on tärkeä rooli Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategiassa: sekä yritykset e ä julkiset
toimijat pitävät alueen kehi ämistä merki ävänä seutukunnan elinvoimaisuuden
kannalta.
Metallikylä-hankkeessa toteutetut kehittämistoimet kohdistuvat mm. verkoston
eto- ja materiaalilogis ikkaan, laatu- ja
ympäristöasioihin sekä verkostoyritysten
kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen. Alueen vetovoimaisuuden kasva amiseksi on
toteute u uuden toimi larakennuksen Business Centerin - esisuunni elu.
- Business Centerin rakentaminen on alueella koe u tarpeelliseksi ja rakennuksen
loista ovat olleet kiinnostuneita monenlaiset yritykset asiantun ja- ja hyvinvoinpalveluista teollisuusyrityksiin, kertoo
hankkeesta vastaava projek päällikkö Tuula Raukola.

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

www.prizz.fi/meriklusteri

Joka paikan
etotekniikkaa
ranskalaisessa
kei össä
Satakunnan osaamiskeskuksen
Jokapaikan etotekniikka -klusterin
ja My French Corner Oy:n yhteisessä
siemenrahaprojek ssa kehite in
open source-pohjainen sähköisen
kaupankäynnin sosiaalinen foorumi
ranskalaisen ja suomalaisen
ruokakul uurin vuorovaikutuksen
edistämiseksi.
Ranskalaiseen keiƫöön erikoistuneen verkkokaupan perustajat
Hélène Marseille, Laura Schlichter ja Miia Tiainen-Paquaux.

Kehitystyön tuloksena syntyi www.myfrenchcorner.com -verkkokauppa, joka ”tarjoilee skeiltään laajan valikoiman laadukkaita
ruoka-aineita, perusaineksia ja ranskalaisten maakun en erikoisuuksia” suomalaisiin ko - ja amma kei öihin sekä erikokoisiin
tapahtumiin.

nallinen määri ely sekä tekninen suunni elu ja verkkopalvelun
graafinen suunni elu, kertoo kehi ämispäällikkö Mikko Pupu .

Ideoiden takana ovat Raumalle ase uneet ranskalaiset Hélène
Marseille ja Laura Schlichter sekä Ranskassa pitkään asunut eteläkarjalainen Miia Tiainen-Paquaux.

Osaamiskeskusohjelman siemenrahoitus on hyvä työkalu, kun
halutaan tutkia, voidaanko jostain ideasta, ilmiöstä, asiasta tai
menetelmästä saada aikaan uu a tutkimus etoa tai uu a liiketoimintaa. Siemenrahoitus on Satakuntaliiton myöntämää EAKRrahoitusta, joka kanavoituu projekteihin Satakunnan osaamiskeskuksen klustereiden kau a.

- Keskustelimme ajatuksistamme ensin Prizztechin innovaa opalveluiden projek päällikkö Marja Suonvieren kanssa, joka o mukaan JPT:n kehi ämispäällikkö Mikko Pupu n. Näin kuvioihin tuli
mukaan osaamiskeskusohjelman siemenrahoitus, johon valmistelimme projek n, kertoo toimitusjohtaja Miia Tiainen-Paquaux.

- Projek n edetessä olemme saaneet muutakin kuin taloudellista
apua. Uusien ideoiden sparraus, ongelmien ratkaisu ja tulevaisuuden mie minen eivät pelkän rahan voimalla ratkea, vaan niissä
tarvitaan hyviä keskustelukumppaneita ja ovien avaajia, toteaa
Miia Tiainen-Paquaux.

Projek n pui eissa teh in myös markkinatutkimus, suunnitel in
toiminnan logis ikkaa varmemmaksi ja vali in soveltuva verkkoratkaisu. Lisäksi laadi in liiketoimintasuunnitelma sekä kartoitetin liiketoiminnan kannalta oleelliset kansainväliset B2B-kumppanuusverkostot.
- Tarkoituksena on rakentaa bisneskonsep , joka on mahdollista
monistaa eurooppalaisten yritysten ulkomailla pitkään työskentelevien työntekijöiden tarpeisiin. Projek n avulla teh in myös
teknologiakumppaneiden iden fioin ja verkkopalvelun toimin-

LISÄTIETOJA
Kehi ämispäällikkö Mikko Pupu
Puh. 044 710 5343
mikko.pupu @prizz.fi

www.prizz.fi/jpt
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Tapahtumia keväällä 2010
Tsekki-Suomi ydinenergia-alan
B2B – laisuus

Aurinkoenergian rakenneintegraa on
mahdollisuudet

Tilaisuus järjestetään 11.5. Helsingissä Tsekin lähetystön kaupallisen edustuston kanssa. Tilaisuuteen on jo ilmoi autunut kymmenkunta merki ävintä ydinenergia-alalla toimivaa tsekkiläistä
yritystä ja tutkimuslaitosta.

Prizztech Oy ja SAMK järjestävät 6.5. Porissa seminaarin
suomalaisesta aurinkoenergiaosaamisesta. Tilaisuudessa ovat
esillä mm. aurinkoenergian rakenneintegraa on mahdollisuudet
ja kansainvälisiä näkymiä sekä Satakunnan alueella kartoite ujen
aurinkoenergiapilo kohteiden esi ely.

Jos yrityksenne on kiinnostunut, ota yhtey ä: projek päällikkö
Jouko Koivula, puh. 044 710 5333, jouko.koivula@prizz.fi.

Ilmoi audu 29.4. mennessä www.samk.fi/aurinkoenergiaseminaari

Vetyworkshop Hermiassa

Brasilia-katsaus

Vety ja pol okennoalalla toimivat yritykset järjestävät 8.6.
tapaamisen, jossa päivitetään alan markkinakehitysnäkymiä.

Satakunnan osaamiskeskuksen Meriklusteri ja Oﬀshore Technology
Center Oy:n OTC julkaisevat viikoi ain Brasilian energia- ja oﬀshoreteollisuu a käsi elevän katsauksen.

Tiedustelut: projek päällikkö Jouko Koivula, p. 044 710 5333,
jouko.koivula@prizz.fi.

Löydät katsauksen osoi eesta www.prizz.fi/brasilia.

Uusi asenne markkinoin in

Porin yliopistokeskuksessa tapahtuu

Toukokuussa käynnistyy neljän seminaarin sarja, joissa markkinoinnin huippuamma laiset antavat vastauksia ja haastavat
satakuntalaiset pää äjät poh maan asiaa käytännönläheisellä
tasolla. Tilaisuudet ovat maksu omia ja niiden järjestelyihin
osallistuu POSEKin hallinnoima Satavies -hanke.

•

Tutustu ohjelmaan ja ilmoi audu mukaan osoi eessa:
www.markkinoinninmuodonmuutos.fi

Studia generalia –yleisöluentosarja
– 5.5. klo 17-19 Professori Pia Arenius ”Yri äjyyden haasteet”
•

Akateeminen Wappu 25.4.-1.5.
•

Korkeakoulujen kv-kevätpäivät Porissa 10.-12.5.
•

Turun kauppakorkeakoulun järjestämä maksuton,
kaikille avoin seminaari laaja-tuo ajamallista 2.6.
Lisä etoja: www.ucpori.fi/tapahtumat

