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Odotukset
korkealla
Pomarkun kunta palasi vuoden 2013 alussa neljän vuoden
tauon jälkeen Prizztech Oy:n täysresursoivaksi kunnaksi.
Mooses vaelsi Siinain erämaassa 40 vuotta. Pomarkun
korpitaival kesti 4 vuotta. Tällaista yksinäistä vaellusta elinkeinojen edistämisen erämaassa voi pitää aikana, jolloin
ajatukset ja tavoitteet selkiytyvät. Mitä olivat Pomarkun
kokemukset noiden neljän vuoden aikana?
Tärkeä opetus oli, että työ elinkeinojen edistämiseksi vaatii
osaamista, jota pienen kunnan organisaatiossa ei ole riittävästi. Työ vaatii erikoistumista ja hyvää verkostoitumista eri
toimijoiden kesken. Tämä on mahdollista vain riittävästi resursoidussa asiantuntijaorganisaatiossa. Kunta itse voi rakentaa yrityksiä palvelevaa infraa, mutta kun keskustellaan
yritysten kehittämisen ydinkysymyksistä, tarvitaan apuun
asiantuntijoita.
Prizztechin palveluiden tulee perustua asiakkaiden eli
yritysten tarpeisiin ja kysyntään. Palveluja tulee kehittää
kysyntä edellä. Yhtiön työntekijöiden tulee näkyä kentällä
ja yrittäjien arjessa. Keskeinen toimija kunnan ja yritysten
näkökulmasta on Prizztechin kuntavastaava. Hän on yhtiön
kasvot ja mielikuva yhtiöstä syntyy usein hänen persoonansa kautta. Hänen tulee olla moderni versio vanhan ajan
elinkeinoasiamiehestä, joka osaa kaiken ja jota on helppo
lähestyä.
Palatessamme yhtiön toimintaan lupasimme olla vaativaisia asiakkaita. Pomarkku onkin asettanut omat tavoitteensa yhtiön toiminnalle. Kunnan on oltava aktiivinen elinkeinoyhtiön suuntaan ja osapuolten välillä tulee olla jatkuva
positiivinen keskusteluyhteys. Prizztechissä päätösvaltaa
käyttää yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallituksen
kautta välittyy omistajien eli kuntien näkemyksiä yhtiön
kehittämiseksi. Toisaalta on vaara, että hallituksen aika menee yhtiön hallinnon ja talouden pyörittämiseen ja palvelujen kehittämien jää liian vähälle huomiolle. Tulisiko halli-

tuksen lisäksi kuntien ja yhtiön välillä olla linkkinä yhteinen
keskustelufoorumi, joka keräisi yhteen kuntien ja yrittäjien
”käyttäjäkokemuksia”? Tämä tieto voisi olla hyödyllistä yhtiön edelleen kehittämiseksi. Vaikka Prizztech on osakeyhtiö ja sillä on oma yhteisesti sovittu tehtävänsä, tulee se
nähdä myös Porin seudun kuntien yhtenä keskeisimpänä
yhteistyöfoorumina.
Yritysten roolia elinkeinopalvelujen kehittämisessä ei voi
yliarvioida. Heille on käytettävissä laaja valikoima palveluja, jotka on tehty käytettäviksi. On tärkeää, että yrittäjät
löytävät niistä omansa. Jos yhdessä todetaan, että yritykset eivät jotain palvelua käytä, se on voitava lopettaa ja
resurssit suunnata uudelleen. Kuten jo aiemmin totesin,
palveluja on kehitettävä kysyntälähtöisesti.
Kunnissa käydään jatkuvasti keskustelua Prizztechin palveluista ja panostuksista yhtiöön. Kunnalla tulee aina olla
varaa elinkeinopolitiikkaan. Prizztech Oy:n kuntaosuus on
noin 20 euroa/asukas/vuosi. Kuntapäättäjistä se voi tuntua korkealta näin taloudellisesti vaikeina aikoina. Tämä
kustannus tulee kuitenkin suhteuttaa kunnan muihin menoihin. Esimerkiksi Pomarkun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut maksavat vuodessa noin 3 500 euroa/asukas.
Prizztechin maksuosuus on siis 0,5 % sote-menoista. Sotepalveluita pyörittäisi tällä maksuosuudella kaksi päivää
vuodessa! Kunnan tulee kantaa vastuunsa kuntalaisista
vahvistamalla kunnan tulopohjaa ja luomalla edellytyksiä
uusien työpaikkojen syntymiselle. Aktiivinen elinkeinopolitiikka on parasta sosiaalityötä!

Eero Mattsson
Kunnanjohtaja
Pomarkun kunta
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Palveluneuvojat Sanna Lahdensalo-Mäki
ja Kati Mäenpää tietävät, minne yrityksen
kannattaa suunnistaa.

Palvel
ja
ta

Yrityspalvelut puhelinsoiton
Palveluneuvojat ohjaavat oikeaan suuntaan

P

Prizztechin palveluneuvojat aktivoivat yrityksiä yrityspalveluiden käyttöön.
Erityisesti ollaan kiinnostuneita alkutaipaleella olevista ja pienistä yrityksistä.
Nyt meneillään olevassa sparrauskampanjassa otetaan yhteyttä vuonna 2012
perustettuihin yrityksiin ja kartoitetaan yrittäjien kokemuksia ensimmäisestä
toimintavuodestaan.

Sparrauskampanjassa tarjotaan yrityksille
maksutonta henkilökohtaista tapaamista yritysneuvojan kanssa. Tapaamisessa
voidaan pohtia alkutaipaleella heränneitä kysymyksiä ja ideoida tulevaa. Sparrauskampanja on osa kuntien tarjoamaa
maksutonta yritysneuvontaa. Se on jatkoa aloittavien yrittäjien neuvonnasta jo
toimivien yrittäjien palvelujen pariin.
Palveluneuvojat Kati Mäenpää ja Sanna
Lahdensalo-Mäki ovat tyytyväisiä siihen,
miten kiinnostuneita yritykset ovat heille
tarjottavista palveluista.
- Juuri käynnistynyt kampanja on saanut
positiivisen vastaanoton, kolmannes soi-
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tetuista puheluista on johtanut yrittäjän
ja yritysneuvojan tapaamiseen, kertoo
palveluneuvoja Kati Mäenpää.
- Soittokampanjan yhteydessä yritykselle
lähetetään ennakkotehtävä, jonka perusteella saadaan selville onko yritystoiminta
lähtenyt käyntiin suunnitellusti, yli odotusten tai huonommin kuin on suunniteltu. Samalla voidaan kartoittaa mm. kehittämistarpeita, henkilöstön palkkausta ja
toimitiloja, Mäenpää jatkaa.
- Mutta pitää muistaa, että vaikka meiltä
soitetaan aktiivisesti yrityksiin päin, niin
kannustamme yrittäjiä soittamaan kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa

meille. Kannustamme pien- ja yksinyrittäjiä aktiivisuuteen, sillä monesti jo neuvojan kanssa keskustelu ja palaute siitä mitä
on tehty hyvin ja missä on kehitettävää
auttaa yrittäjää katsomaan omaa liiketoimintaa uudelta kantilta, kertoo palveluneuvoja Sanna Lahdensalo-Mäki.

Vauhtia liiketoiminnan
kehittämiseen
Puhelinpalvelusta otettiin yhteyttä myös
alkuvuodesta 2012 Käppärän fillaripajan
toiminimellä perustaneeseen Tomi Lehteen. Ajankohta oli osuva, sillä yrittäjällä
oli suunnitelmissa toiminnan laajentaminen ja yritysmuodon muuttaminen

Tomi Lehti toteutti pitkäaikaisen
haaveensa omasta yrityksestä ja
perusti Fillaripajat Käppärään ja
Friitalaan. Huoltotyötä tehdään
nyt kahdessa toimipisteessä
rollaattoreista kilpapyöriin.

PRIZZTECHIN
PALVELUNEUVONTA
YRITYKSILLE
(02) 62 62 62.

luneuvojamme selvittävät yrittäjien neuvontatarpeita
opastavat oikealle taholle. Tarvittaessa varataan
apaamisaikoja yritysneuvojille, jonka opastuksella
perehdytään syvemmin yrityksen kysymyksiin.
Jos olet aikeissa perustaa yrityksen, voit soittaa
suoraan ajanvarausnumeromme yrityksen
perustamista suunnitteleville

(02) 620 4630.

on päässä toiminimestä osakeyhtiöksi. Mukaan toimintaan oli myös tulossa myös lisää osakkaita. Palvelun kautta Tomi sai tietoa yrityskummitoiminnasta ja hänet ohjattiin
Prizztechin yrityskummitoiminnasta vastaavan Ilona Wessmanin puheille. Yrittäjä
sai yrityskummiksi Timo Anttilan, jonka
pitkä kokemus yritystoiminnasta ja laajat
verkostot olivat yrittäjälle suureksi avuksi.
- Kokenut yrittäjä osaa katsoa liikeideaa
aivan toisella tapaa kuin itse. Itsellä oli
ehkä yltiöpositiivinenkin ajatus siitä että
totta kai meidän tarjoamia palveluja ostetaan riittävästi jotta yritystoiminta olisi
kannattavaa. Tämä on melko kausiluonteista hommaa, kevät ja kesä painetaan
niska limassa ja syksyllä hörpitään sitten
vähän enemmän kahvia, tiivistää Tomi.
Viime vuonna perustaessaan toiminimeä
Tomi sai apua Prizztechin aloittavien yrittäjien neuvonnasta Enteristä. Myös nyt
olivat neuvot tarpeen, sillä osakeyhtiön

perustaminen oli taas uusi tilanne vaikka
asioista olikin itse ottanut jo selvää.
- Olin tutustunut osakeyhtiön perustamiseen ja esimerkiksi osakeyhtiölakiin
jo itsekseni netistä löytyvän materiaalin
avulla. Vaikka tietoa kyllä löytyy paljon,
niin byrokratian koukeroista ja esimerkiksi osakeyhtiölaista ei todellakaan voi olla
alaan perehtymätön perillä. Kyllä kylmä
talvi olisi tullut ilman apua, kertoo Tomi.
Osakeyhtiön perustamisen myötä yritystoiminta laajeni toisella toimipisteellä.
Yrityksellä on nyt toimipiste Käppärän lisäksi myös Friitalassa. Käppärän toimipisteessä keskitytään huoltoon ja Friitalassa
sijaitsee huollon lisäksi myös myymälä.
Palvelutarjonta kattaa nyt huollot harrastepyöristä kilpapyöriin ja rollaattoreihin.
Yritystoiminnassa on mukana kolme osakasta, joista veljekset Jani ja Sami Jalonen
keskittyvät päätoimisesti Friitalan toimipisteeseen.

- Itse teen vielä toistaiseksi huoltotöitä
päivätyön ohella joten päivät venyvät
usein pikkutunneille. Työkavereiden
kommentit että ”nyt tulee rahaa ovista ja
ikkunoista” on lähinnä naurattanut. Tätä
kahden työn tahtia on toistaiseksi kroppa
ja psyyke kestänyt, mutta ei raha helpolla
tule. Kieltämättä päätoiminen työ omassa
yrityksessä on se unelma joka toivottavasti jossain vaiheessa on taloudellisesti
mahdollistakin, kertoo Tomi.
- Oman työmäärän arviointiin ja palveluiden hinnoitteluun on usein itsellä ylioptimistinen asenne. Ulkopuolinen osaa
arvioida liiketoimintaa aivan eri tavalla
kuin itse sisältäpäin. Omaan ammattitaitoon ja jaksamiseen on iso luotto mutta
esimerkiksi hinnoittelua ei välttämättä
osaa tehdä oikein. Ydinosaaminen on kuitenkin siinä omassa tekemisessä. Toisaalta
yritystoiminnan tulisi kuitenkin olla taloudellisesti kannattavaa, sanoo Tomi.
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Suomen
offshoretoimiala
2013
Prizztech julkaisi vuosi sitten kaikkien aikojen ensimmäisen Suomen offshore-toimialaselvityksen.
Selvitys osoitti, että offshore on
merkittävää liiketoimintaa yli sadalle Suomessa toimivalle yritykselle ja offshore-liiketoiminnan
merkitys näille yrityksille on kasvussa. Selvitys sai yrityksissä ja
valtion hallinnossa innostuneen
vastaanoton ja sitä on käytetty tukena muun muassa Meriteollisuus
2020-työryhmän työssä.

Teollisuuden ja energiamarkkinoiden

yhteinen murros

Porin Tahkoluoto olisi yksi mahdollinen LNG-terminaalin sijoituspaikka. Kuva: Porin Satama.

Kun kaksi merkittävää tekijää vaikuttaa samansuuntaisesti,
vaikutukset yleensä tuntuvat ja näkyvät. LNG (liquefied natural
gas) kirjainyhdistelmä on noussut puheenaiheeksi vauhdilla. Mitä
tämän keskustelun takana on ja mitkä ovat ne vaikuttimet, jotka
ovat aloittaneet nyt käynnissä olevan LNG-keskustelun?

T

Kuva: Aker Solutions
Uusi toimialaselvitys julkaistaan
kesäkuun lopussa. Alustavien
tietojen perusteella offshoretoimialan kasvu vuonna 2012 toteutui yli odotusten ja toiminnan
volyymi kokonaisuutena tulee
säilymään samalla tasolla myös
vuonna 2013 viennin osuuden
jatkaessa edelleen kasvuaan.
Selvitys toteutettiin osana Offshore-liiketoiminta suomalaiselle pksektorille -hanketta.

LISÄTIETOJA
Johtava asiantuntija
Pekka Rouhiainen
Puh. 044 710 5326
pekka.rouhiainen@prizz.fi
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eknologian kehittyminen on tuonut liuskekaasun (shale gas) markkinoille ja muuttanut
erityisesti Yhdysvaltojen
asemaa energiamarkkinoilla. Yhdysvalloille on kehittymässä
kaasunvientipotentiaalia samalla kun
lisääntynyt kaasun käyttö on kääntänyt
kasvihuonekaasupäästöt laskuun.

- Teollisuuden kilpailukyvyn parantamisen lisäksi LNG-infrastruktuurin rakentaminen avaa liiketoimintamahdollisuuksia
teknologiayrityksille. Infrastruktuurin rakentamisen myötä syntyvät satojen miljoonien eurojen markkinat kotimaassa.
Suomessa hankittujen referenssien avulla on helpompi osallistua kansainvälisiin
LNG-hankkeisiin, sanoo kehittämispäällikkö Janne Vartia.

Samanaikaisesti
energiamarkkinoiden
murroksen kanssa valmisteltiin EU:n rikkidirektiiviä, joka pohjautui kansainvälisen
merenkulkujärjestön IMO:n päätökseen
rajoittaa typpi ja rikkipäästöjä ns. SECAalueella. Suomessa elinkeinoelämä on arvioinut sääntelyn kustannusvaikutuksen
olevan 400 - 600 miljoonaa euroa vuodessa. Arvioitu kustannusvaikutus perustuu
nouseviin polttoainekustannuksiin.

- Satakunnan osaamiskeskusohjelman
(OSKE) Meriklusteri on aiheen tiimoilla
toiminut tiiviissä yhteistyössä yritysten
sekä Satakunnan kauppakamarin LNGtyöryhmän kanssa, kertoo Vartia.

Rikkidirektiivin mukanaan tuomaan kilpailukykyongelmaan on lähdetty etsimään ratkaisuja nesteytetyn maakaasun
– LNG:n käyttöönotosta sekä maalla että
merellä. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä päätyi mietinnössään esittämään
mm. tukea LNG-infrastruktuurin kehittämiselle. Kehysriihessään hallitus päätti
100 miljoonan euron panostuksesta LNGinfrastruktuuriin.

Tärkeää on myös ollut tiivis yhteydenpito
Työ- ja elinkeinoministeriöön, jossa on
tiedostettu mm. rikkidirektiivin vaikutukset erittäin hyvin.
- Tavoitteena on kääntää tämä murros satakuntalaisen elinkeinoelämän hyödyksi,
tiivistää Vartia.

LISÄTIETOJA
Kehittämispäällikkö Janne Vartia
Satakunnan osaamiskeskus, Meriklusteri
Puh. 044 710 5368
janne.vartia@prizz.fi

HANKETYÖ KEHITTÄMISTOIMINNAN TUKENA
Kaleidoskooppi-hanke tutkii merija metalliteollisuuden tarpeita ja
etsii niihin innovatiivisia ratkaisuja
hyödyntäen luovan alan osaamista.
Hankkeen tavoitteena on tuottajan
avulla synnyttää uudenlaista
yhteistyötä teollisuuden ja luovan
alan välille. Samalla mallinnetaan
uudenlaista välittäjätoimintaa niin
yritysten välillä kuin suhteessa
kehittäjäorganisaatioihin ja
korkeakouluihin.

Työpajatyöskentelyn tiimellyksessä vasemmalta Mika Korhonen (Hollming Works), JuhoMatti Ojala (SAMK, opiskelija), Kari-Matti Koittola (WinNova) ja Juha Harttunen (Playmaker).

Metallin vetovoima
työn alla

K

one- ja metalliteollisuus painii vetovoimaongelman kanssa.
Julkisuudessa käydään
keskustelua kokonaisen
teollisuudenalan laajamittaisesta alasajosta telakoilta kuuluvien
synkkien uutisten siivittämänä. Meriteollisuus on muka leimautunut auringonlaskun alaksi ja koulutusohjelmat eivät
saa tarpeeksi innostuneita opiskelijoita
millekään koulutusasteelle. Yrityksillä on
vaikeuksia rekrytoida osaavaa työvoimaa
alan vaativiin tehtäviin.
Totuus ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin
miltä äkkiseltään näyttää.
- Telakoiden langettaman varjon takana,
suurelta yleisöltä piilossa on kehittynyt
laaja ja erikoistunut laite- ja järjestelmätoimittajayritysten joukko, joka on jatkanut tasaista kasvuaan maailmantalouden
alavireestä huolimatta. Satakunnastakin
löytyy yrityksiä, joiden kasvu voisi olla
paljon nykyistä vahvempaa jos vain hyviä
aivoja ja käsiä onnistuttaisiin löytämään,
kertoo projektipäällikkö Sami Leppimäki
Meriklusteriohjelmasta.
- Alan toiminta on usein kansainvälistä
ja työ on monipuolista. Urakehityksen

kannalta tarjolla on moneen muuhun
alaan verrattuna poikkeuksellisia mahdollisuuksia. Mutta miten näitä positiivisia
mahdollisuuksia osattaisiin paremmin
viestiä suureen yleisöön, opiskelijoihin ja
osaavaan työvoimaan päin, jatkaa luovien
alojen toiminnasta vastaava projektipäällikkö Harri Sippola.
Huhtikuussa Prizztechin ja Humanistinen
ammattikorkeakoulun (HUMAK) Turun
hallinnoima Kaleidoskooppi-hanke kutsuivat monipuolisen joukon osaajia ja
sidosryhmien edustajia yhteisen pöydän
ääreen pohtimaan tätä ongelmaa. Tavoitteena oli löytää tuoreita ajatuksia täydentämään jo käynnissä olevia vetovoimatoimenpiteitä ja keskittyä nimenomaan
viestinnän kehittämiseen eri kohderyhmille. Tilaisuudessa syntyi iso nippu hyviä
ideoita ja luotiin uusia kontakteja.
- Työpajassa vahvistui käsitys siitä, että
alan kehittämisverkostoja on vahvistettava ja toiminnan tulisi olla vakinaisempaa.
On myös tärkeää synnyttää monipuolisempaa viestintäosaamista kone- ja metalliteollisuuden aloille, jatkaa Sippola.

Kaleidoskoopin osatoteuttajat
ovat Prizztech Oy, Aalto-yliopiston
Insinööritieteiden korkeakoulun
Sovelletun mekaniikan laitos,
Satakunnan ammattikorkeakoulu,
Koneteknologiakeskus Turku
Oy, Porin Yliopistokeskus/TTY,
Turun ammattikorkeakoulu
ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, joka on hankkeen
hallinnoijana. Hanketta
osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus ESR-rahoituksella.
Luova Rinki -hanke on Rauman
seudun, Prizztech Oy:n ja
Satakunnan ELY-keskuksen
rahoittama satakuntalaisten
luovien verkostojen kehittämishanke. Luova Rinki kehittää uutta,
kiinnostavaa, satakuntalaista
elinkeinotoimintaa tuoden
monipuolisesti erilaisia tekijöitä
ja toimijoita yhteen. Toiminnassa
korostuvat ennakkoluulottomuus,
luovuus, idearikkaus, avoimuus ja
kokeilunhalu.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Sami Leppimäki
Satakunnan osaamiskeskus,
Meriklusteri
Puh. 044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi
Projektipäällikkö Harri Sippola
Yrityspalvelut, kulttuuri ja
luovat alat
Puh. 044 710 5434
harri.sippola@prizz.fi
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Yritystoimintaa perheen voimin jo neljässä sukupolvessa

Arvot ja strategia ohjaavat Ratsulaa

Ratsula Oy:n toimitusjohtaja Matti Ratsula on työstänyt yhtiön strategiaa yhdessä Prizzway Oy:n liiketoimintajohtaja Ari Lammin kanssa.

R

atsula Oy on vaatettanut porilaisia vauvasta vaariin jo 90 vuoden ajan. Ratsulan
tuotteille on muodostunut vuosien saatossa laadukas maine, ja tarjonnasta on
totuttu löytämään toisaalta trendikkäimmät mutta myös klassikkoina tunnetut
vaatteet. Ratsula onkin vakiinnuttanut asemansa porilaisten kuluttajien arjessa.

Ratsulan hyvää mainetta halutaan vaalia,
ja yrityksessä onkin aina osattu arvostaa
toimintaa ohjaavaa strategiaa. Yrityksen
arvot ovat pysyneet sisällöltään samoina
koko sen toiminnan ajan. Luotettavuus,
asiakaslähtöisyys, yritteliäisyys, oikeudenmukaisuus ja viihtyvyys ohjaavat toimintaa tänä päivänäkin.
- Koen tärkeäksi sen, että sekä arvot että
strategia kokonaisuudessaankin paitsi
ohjaavat tekemistä taustalla, niin myös
näkyvät siinä jokapäiväisessä tekemisessä
ja arjessa. Nämä eivät saa olla toiminnasta
irrallisia asioita, tiivistää Ratsula Oy:n toimitusjohtaja Matti Ratsula.
Ratsulan aiemman strategiatyön taustalla oli sukupolvenvaihdos. Nyt, toistakymmentä vuotta myöhemmin, uuden
sukupolven tulo mukaan yrityksen johtoon antoi taas aihetta tarkastella strategiaa hieman lähemmin. Hätiköiden ei
liikkeelle lähdetty, kyse oli enemmänkin
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uuden sukupolven ”sisäänajosta” mukaan
liiketoiminnan kehittämiseen, kuin vielä
varsinaisesta sukupolvenvaihdoksesta.
Taustatyötä tehtiin huolella ja mukaan
tuolloin tuli myös Prizzway Oy:n liiketoimintajohtaja Ari Lammi.

yritykselle tehtiin kattava strateginen
kehittämisohjelma ja kolmivuotinen toimenpidesuunnitelma. Osa strategian
toimenpiteistä on jo käynnistynyt ja laajemmin se otetaan toimintaan mukaan
syksyllä 2013.

- Heti yhteistyön alkuvaiheessa tuli hyvin
esille strategiatyön merkitys yritykselle.
Työ otettiin tosissaan ja se haluttiin tehdä
huolella. Huomasin pian, että esimerkiksi
arvot olivat todella syvällä ohjaamassa
toimintaa jo nyt, ja niitä ei ollut tarpeen
edes lähteä sisällöllisesti muuttamaan,
ainoastaan hieman päivittämään. Hyvin
toimivaa ei ollut tarkoituksenmukaista
muuttaa, vaan keskityttiin niihin osa-alueisiin joissa kehittämistä oli, muistelee Ari.

- Tämä oli kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys. Päinvastoin kuin voisi ajatella, tämä
ei ollut raskas ja työläs, vaan oikeastaan
aika miellyttävä projekti. Tuntui, että aika
oli tähän nyt kypsä. Sen sijaan, että olisi
vedetty rekeä perässämme, niin tuntui
käyvän päinvastoin, kyllä se reki vei meitä mennessään. Mikä on siis tässä tapauksessa pelkästään hyvä asia, naurahtaa
Matti.

Aiemmasta strategiatyöstä poiketen lähdettiin tällä kertaa liikkeelle pienemmällä
kokoonpanolla. Syksyllä 2012 alkoi varsinainen strategiatyö ja maaliskuussa 2013
se esiteltiin hallitukselle. Työn tuloksena

Progress
toimintamalli
Prizztech Oy:n tytäryhtiö Prizzway
Oy on liiketoiminnan kehittämispalveluja ja -työkaluja tarjoava asiantuntijayritys. Suomessa yritys on
varsin lyhyessä ajassa saavuttanut
merkittävän jalansijan Progress-toimintamallin avulla.
- Tuotteemme ja palvelumme tavoitteena on synnyttää asiakkaalle uusi
liiketoiminnan kehittämiskulttuuri
ja toimintamalli. Toimintamallimme
tehokkaan ja laadullisen toimivuuden varmistamiseksi olemme kehittäneet Progress-järjestelmän, jolla
yritysten johtajat nostavat liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen
aivan uudelle tasolle, sanoo toimitusjohtaja Jari Järnstedt.
Progress toimintamallin tavoitteena
on
▪▪ tunnistaa kehittämistarpeet yritysten tavoitteiden saavuttamiseksi,
▪▪ valita kehittämistarpeisiin parhaiten soveltuva asiantuntijapalvelu
▪▪ löytää paras rahoituspalvelu kehittämistarpeiden toteuttamiseen.
Progress-liiketoiminnan suunnittelu- ja johtamisjärjestelmän avulla on
tehty yritysanalyysejä suomalaisille
pk-yrityksille kattaen lähes kaikki
toimialat. Analyysejä on tehty liki
2000 eri yritykselle, Satakunnassa yli
320 yritykselle. Lisensoituja yrityskehittäjiä järjestelmällä on 230 ympäri
Suomen. Progress-asiakkaille tehtyjen asiakaskyselyjen perusteella
Progress-toimintamalliin ja koettuun
palvelun laatuun ollaan tyytyväisiä.
Tällä hetkellä tekninen järjestelmä
on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi, ensi syksynä käyttöön
tulee myös venäjä.

Yrittäjä Hannele Sipola Etelä-Pohjanmaalta kertoi omista kokemuksistaan
toisen yrittäjän sijaisena. Seinäjoen SIPA-hanke (Sedu Aikuiskoulutuksen
koordima sijaispalvelujärjestelmä) tarjosi valmennuksen tehtävään.

SIIRI

Yrittäjien sijaispalvelun
satakuntalainen malli

Yrittäjän sijaispalvelun tavoitteena
on helpottaa pien- ja yksinyrittäjän
arkea. Yrittäjän sijaispalveluun luodaan nyt satakuntalaista SIIRI-mallia.
jossa yrittäjälle löydetään sijainen
esimerkiksi vapaapäivän tai loman
pitämiseen tai itsensä ja yrityksensä
kehittämiseen.
Kevään aikana on kartoitettu yrittäjien sijaispalvelun tarvetta Satakunnassa ja aloitettu toimintamallin suunnittelu yritysten tarpeiden
pohjalta. SIIRIn kehittämiseen voi
osallistua, on sitten kiinnostunut toimimaan toisen yrittäjän sijaisena tai
harkitsee sijaista omaan yritykseensä. SIIRIn kohderyhmänä ovat erityisesti yksin- ja pienyrittäjät eri toimialoilta. Sijaisen tai apuvoimaa omaan
arkeen voi löytää toisesta saman toimialan yrittäjästä tai omaa osaamista
täydentävästä kumppanista. Tarkoituksena on rakentaa luottamuksellis-

ta yhteistyötä ja löytää toisia yrittäjiä,
joiden puoleen voi kääntyä, kun tarvitsee apua omaan arkeensa.
Toukokuun loppupuolella pidettiin
Porin Puuvillassa ensimmäiset SIIRISENSSIT, jossa yrittäjät saivat kompaktia tietoa sijaisena toimimisesta.
Illan aikana joukko sijaisia harkitsevia yrittäjiä ja sijaisuudesta kiinnostuneita yrittäjiä kohtasi toisensa.
- Tästä on hyvä jatkaa SIIRI-mallin kehittelyä. Uudet SIIRI-SENSSIT järjestetäänkin heti syksyllä, uskovat SIIRIn
puuhanaiset Tarja Jönkkäri ja Minna
Nikander.
SIIRI toteutetaan osana Satakunnan
ELY-keskuksen ESR-osarahoittamaa
Muutossignaalit–hanketta. Ota yhteyttä tai osallistu SIIRIn suunnitteluun vastaamalla kyselyyn osoitteessa
www.prizz.fi/siiri.

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

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

Yritysasiamies Minna Nikander
Puh. 044 710 5463
minna.nikander@prizz.fi

www.prizzway.fi

www.prizz.fi/siiri
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Prizztech Oy:n kehittämistoiminta
kattaa koko maakunnan, mutta
kaikki elinkeinopalvelut yhtiö tuottaa
vain kokonaisasiakkainaan oleville
omistajakunnille. Kartassa poimintoja
asioista, jotka ovat työn alla kesäkuun
alussa 2013.

Uudenlaisen
pienvesivoimalan
kehittäminen

Honkajoki
Yritysten liiketoiminnan
kehittämisanalyysejä
Progress-menetelmällä

Peittoon
kierrätyspuiston
kehittäminen

Palvelujen
muotoilua
yrityksissä

Nesteytetyn maakaasun
terminaaliratkaisut

Kankaanpää

Yritysten vastuullisen
liiketoiminnan
kehittäminen

Porin satamaalueen markkinointi

Teollisuusyrityksen
tietotekniikka- ja
teknologiaratkaisujen
parantaminen

Satakunta Business
Campus -toiminta

Yrittäjyyskasvatuksen
edistäminen oppilaitoksissa

Pomarkku

Ikäjohtamisen
hyvien käytäntöjen
kehittäminen

Noormarkku
Paikannusranneketeknologian testaus

Kirjuriluodon
kehittäminen

Pori

Maailman ympäristöpäivän
Kestävän kehityksen kesäpiknik

Bisnesenkeliverkoston luonti
Kansainvälisten
toimintaedellytysten
luonti yrityksille

Aloittavien
yrittäjien
neuvonta

Energianeuvontaan liittyvän
palvelutarpeen selvittäminen

Nakkila
Harjavalta
Ydinvoimala-alan
alihankkijoiden valmennus

Rakentajailta

Rauma

Seudun ja alueen
markkinointi

Yrityskummitoiminta

Kokemäki
Eurajoki

Vesikemikaalistandardien
Reach-päivitys
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Ulvila

Magneettikenttien
mittauksia yrityksissä

Meriteollisuuden
kontaktitapahtuma

Valokuituosaamisen
kehittäminen yrityksissä

Luvia

Pyöräilyreittien netti- ja
mobiilipalvelun jatkokehitys

Yritysryhmien
kokoaminen eri
toimialoilla

Sisäympäristön terveellisyyteen
liittyviä vesi-, pinta- ja ilmamittauksia

10 yritystä
kasvuhautomossa

Satakuntalaista
vesiosaamista
maailmalle

Säkylä

Elinvoimapolitiikalla

luodaan alueiden tulevaisuus
Kunnilla on keskeinen rooli elinkeinopalveluiden
järjestäjänä yrittäjiksi aikoville, yrittäjille ja yrityksille.
Palvelut voidaan tuottaa itse tai ne voidaan järjestää
yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

K

untien
haastavassa
taloudellisessa
tilanteessa punnitaan nyt
usein sitä, kuinka paljon
elinkeinopalveluiden
järjestämiseen tulisi panostaa ja kuinka ne olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa.

Elinkeinopalveluista
elinvoimapalveluihin
Elinkeinopalvelut on alueellisesti toteutettu viime vuosina tyypillisimmin
kolmen toimijan mallilla. Nämä toimijat
ovat seudulliset elinkeinoyhtiöt, teknologiakeskukset sekä uusyrityskeskukset.
Toimijoiden työnjaot ja roolit perustuvat
alueen kehityshistoriaan, elinkeinorakenteeseen ym., joten täysin identtisiä ratkaisuja ei ole tunnistettavissa. Eri puolilla
Suomea, muun muassa Hämeenlinnassa
ja Mikkelissä suunnitellaan alueellisten
yrityspalvelujen uutta organisointia. Satakunnassa, Oulussa ja Lappeenrannassa
on jo päädytty yhden toimijan malliin.
Kehityspäällikkö Jarkko Huovinen Suomen Kuntaliitosta näkee, että toimintaympäristön nopeat muutokset ovat
tehneet maailmasta entistä monimutkaisemman, jossa kehityksen suuntaa on

vaikea ennustaa. Tällaisessa maailmassa
menestyminen edellyttää jatkuvaa kykyä
uudistua muutosten mukana. Tällaista
uusiutumiskykyä kutsutaan yleisesti elinvoimaksi. Se on kykyä ja voimavaroja kehittää ja toimeenpanna asioita.
- Kyky uudistua rakentuu ihmisten ja
yhteisöjen välisestä avoimesta vuorovaikutuksesta. Kunnan elinvoimapolitiikan keskiössä on jatkuvan kehittymisen
mahdollistaminen ja tukeminen kaikessa
kunnallisessa päätöksenteossa. Kyse on
enemmänkin näkökulmasta kuin rajatusta joukosta toimenpiteitä, sanoo Huovinen.
Huovisen mukaan paikallistalouden elinvoimaisuuteen vaikuttaminen ei voi jäädä vain perinteisen elinkeinopolitiikan
toteuttamisesta vastaavan kunnan elinkeinotoimen tai kehitysyhtiön tehtäväksi,
vaan päätösten vaikutukset markkinoihin,
verkostoihin ja kuntalaisten valintoihin
pitkällä aikavälillä tulee ottaa huomioon
kaikessa kuntien toiminnassa.
- Kyse on elinkeinopolitiikan laajentamisesta elinvoimapolitiikaksi, jonka toteuttamisesta on vastuussa koko kuntakonserni ja erityisesti kunnan johto, Huovinen
linjaa.

Kuntien vaikutukset paikallistalouteen ovat
toimintaympäristön muutoksen myötä
muuttuneet. Elinkeinopolitiikka laajenee
elinvoimapolitiikaksi, jonka toteuttaminen
edellyttää näkökulman huomioimista
kaikissa kunnan toiminnoissa, sanoo
Kuntaliiton kehityspäällikkö Jarkko
Huovinen.

Kunta – tilaaja,
Prizztech – tuottaja
Prizztech Oy:n kehittämistoiminta kattaa
koko maakunnan, mutta kaikki elinkeinopalvelut yhtiö tuottaa vain kokonaisasiakkainaan oleville omistajakunnille. Vuonna
2013 kokonaisasiakkaana ovat Harjavalta,
Kokemäki, Luvia, Nakkila, Pomarkku, Pori
ja Ulvila.
Kokemäki ja Luvia ovat olleet Prizztechin
kokonaisasiakkaita vuoden 2012 alussa. Luvian kunnanjohtaja Kari Ojalahti
kertoo, että Luvia on saanut käyttöönsä
kokonaisvaltaisen, yrittäjiä tukevan palveluketjun yhtiön ja sen kumppanuusverkoston kautta.
- Eli juuri niin kuin on luvattu. Luvialainen
palvelujen tarvitsija on varmasti saanut
haluamansa asiantuntemuksen ja vasta-
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Prizztech Oy:n uusi hallitus on merkittävässä asemassa omistajaohjauksen ja kuntien elinkeinopolitiikan osalta mutta myös koko
maakunnan elinvoiman osalta. Edessä vasemmalla Jukka Moilanen, Jaana Karrimaa, Sari Mäkitalo, Marja Nirkkonen, Reijo Lehto, Päivi
Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Ulla Tulkki, Juha Kämäri, takana Nina Merilahti, Risto Liljeroos, Sampsa Kataja, Tapio Nummi, Kari Seppä, Markku
Kivinen ja Harri Peltoniemi.
uksen ja neuvon tarpeisiinsa. Erityisesti
aloittavien yrittäjien neuvonta on toiminut hyvin ja olemme mielissämme, että
luvialaiset ovat tätä palvelua osanneet
erinomaisesti käyttää, sanoo Ojalahti.

hyödyn arviointiin on kunnan vaikeampi
ottaa kantaa. Kehittämispalveluista ei
saa samanlaista konkreettista otetta kuin
neuvontapalveluista, toteavat molemmat
kunnanjohtajat.

Kokemäen kaupunginjohtaja Markus Ojakoski yhtyy kollegansa näkemyksiin.

- Ehkä on odotettu, että kehittämistoimet
on jotain suurempaa, mutta tosiasiassa
toimet ovat vaihdelleet aivan pienistä tarpeista vaikkapa omistaja- tai sukupolvenvaihdokseen. On pohdittu, miten verkostoitua, miten päästä laajentamaan ja niin
edelleen. Pienen yrityksen kehittämistarpeet ovat hyvin maanläheisiä ja tästä
maailmasta, Ojalahti totea ja jatkaa:- Roolitkaan eivät ehkä ole täysin selkiintyneet
palvelutuottajan ja ostajan välillä. Vaikeaa
on ollut konkretisoida sitä, mitä palvelutuottajalta eli Prizztechiltä halutaan.

- Prizztechin osaaminen on laajaa ja asiantuntevaa, neuvontaa sieltä voi saada
erittäin hyvin sekä niin kuntana että yrityksenä. Arkinen pienyritysten saama
palvelu toimii, mutta läsnäolo ja henkilökohtaisuus ovat asioita, joita on etäältä
vaikea hoitaa. Tämä on ymmärretty Kokemäellä ja asiaa hoidetaan myös kaupungin puolesta. Rajallisten resurssien vuoksi
on tietysti vaikea taata tiiviitä yhteyksiä
tarpeeksi laajasti, sanoo Ojakoski.
Yritysten kehittämistoiminta hankkeiden
kautta on kuntaomistajan näkökulmasta
vaikeampi kokonaisuus.
- Yksi hankaluus lienee se, että kehittämispalvelujen käyttäjistä tietojen saanti on suljetumpaa. Näin vaikutusten ja
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Pori vahvisti elinkeinopalvelujaan
Prizztechin isoin omistaja, Porin kaupunki
puolestaan organisoi keväällä uudelleen
elinkeinopalvelujaan. Prizztechissä kehittämisjohtajana työskennellyt Kristian
Vainio siirtyi Porin kaupungin elinkeinojohtajaksi huhtikuussa. Muutoksella Porin

kaupunki vahvisti elinkeinopoliittista ohjaustaan käytännön tasolla. Vainio toimii
elinkeinopoliittisten palvelujen tilaajan
roolissa.
- Haluamme varmistaa palveluille yhden
luukun periaatteen sekä antaa kasvot
Porin kaupungin elinkeinopalveluille. Vastuullani on kaupungin yrityspalvelujen
järjestäminen. Elinkeinopalvelut yksikkö
ei kuitenkaan tuota itse palveluja vaan tilaa ne Prizztech Oy:ltä., sanoo Vainio.
- Satakunnassa on paljon mielenkiintoisia
ja kehityshakuisia yrityksiä. Asukkaillamme on myös intoa ideoida uusia tuotteita
ja palveluita sekä käynnistää niihin perustuvia uusia liiketoimintoja. Prizztech Oy:n
asiakkaina on vuosittain tuhansia henkilöitä ja yrityksiä. Tällä tilaaja-tuottajamallilla haetaan aitoa kumppanuutta, joka
hyödyttää koko aluetta, Vainio jatkaa.

Rakennusinsinööri Jari Ruponen Kokemäen kaupungin Yhdyskuntaosastolta ja yrittäjä
Jussi Pakarinen pohtivat uusien reaktorien sijoituspaikkaa.

Case Freyja Oy HALLITUKSEN JÄSENET
suluissa varajäsen

Porin kaupungin edustajat:
Puheenjohtaja Kari Seppä (Reijo Lehto)
Sampsa Kataja (Taru Anttila)
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi (Ulla Tulkki)
Marja Nirkkonen (Tapio Nummi)
Muiden alueiden edustajat:
Jukka Moilanen (Nina Merilahti)
Jaana Karrimaa (Kalevi Viren)
Markus Ojakoski (Kari Ojalahti)
Varapuheenjohtaja Marko Rajamäki
(Susanna Kallama)
Yrittäjäjärjestöjen edustajat:
Sari Mäkitalo (Markku Kivinen)
Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja
Porin yliopistokeskuksen edustajat:
Juha Kämäri (Harri Peltoniemi)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Risto Liljeroos
Puh. 044 710 5310
risto.liljeroos@prizz.fi

www.prizz.fi

Kehityksen kärjessä
lannoitemarkkinoilla
Kokemäellä toimintaansa aloittava Freyja
Kokemäellä toimintaansa aloittava Freyja
Oy:n lannoitetehdas kuuluu niihin harvoihin länsimaisiin yrityksiin, jotka keskittyvät kastelulannoitetuotteiden valmistukseen. Yrityksen toimitusjohtaja Jussi
Pakarisen mukaan kastelulannoituksen
käyttö erikoiskasvien viljelyssä lisääntyy
maailmanlaajuisesti. Pakarinen antaa kiitokset niin Kokemäen kaupungille kuin
muillekin yhteistyössä mukana olleille tahoille siitä, että tehtaan toiminta saadaan
käyntiin.
- Ei tästä yksin olisi mitään tullut. Kokemäen kaupungin, Prizztechin yritysneuvonnan ja yrityskehittäjä Pertti Koskisen tuki
sekä aktiiviset yhteistyökumppanit mahdollistavat toiminnan aloittamisen. Nyt
muokataan laitos tarpeisiimme ja tuotannon suunnitellaan alkavan loppuvuodesta 2013, kertoo Pakarinen tyytyväisenä.
Kokemäen kaupunki vuokraa Freyja
Oy:lle entiset polystyreenitehtaan tilat
Kokemäeltä. Yli kolmen hehtaarin tehdasalue sopii lannoitetehtaan toimintaan
loistavasti, vaikka tehtaan lopputuote
edellisestä tuotteesta vaihtuukin. Infran
rakentaminen alusta asti olisi tullut liian
kalliiksi, joten yrittäjä on tyytyväinen tilojen vuokrauksesta.

- Itse tuotteiden valmistusprosessit ovat
yllättävän samankaltaisia, ja tehdas on rakenteeltaan toimiva ja sijainti loistava meidän tarkoituksiimme, kertoo Pakarinen.
Freyja tulee sopimaan yhteistyöstä Kokemäen Lämpö Oy:n kanssa. Meneillään
olevien mittavien investointien ansiosta
Kokemäen Lämpö Oy on tulevaisuudessa lähes 100-prosenttinen biovoimala, ja
tehtaan prosessilämpö tullaan todennäköisesti ostamaan sieltä.
Toiminnan vakiinnuttua tehdas työllistää
20-25 henkilöä ja tarkoitus olisi saada
houkuteltua osa tehtaan edellisistä työntekijöistä takaisin. Tavoitteena on monipuolisella koulutuksella saada aikaan
toimiva työnkierto henkilöstölle, jolloin
jokainen tehtaan työntekijöistä osaa eri
työvaiheet ja voi näin ollen sujuvasti liikkua tehtaan eri työtehtävissä. Tässä tehdään yhteistyötä useiden oppilaitosten
kanssa.

LISÄTIETOJA
Yrityskehittäjä Pertti Koskinen
Puh. 044 710 5460
pertti.koskinen@prizz.fi

www.prizz.fi/yrityspalvelut
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Ulvilan el

on yhdess

Elinkeinotiimin toiminnalla
perinteet. Elinkeinotiimin n
jo vuosikymmenen ajan, ja
pyöritettiin kuntaklubitoim
tiedonvälityskanavana yritt
Elinkeinotiimin kokousta aloittamassa Ulvilan Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä Tiina Ahonen,
Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen sekä yrityskehittäjä Mikko Airaksinen Prizztech Oy:stä.
lvilassa elinkeinotiimi kokoontuu noin
kahdeksan
kertaa
vuodessa. Tiimiin kokoonpano koostuu
kaupungin edustajien lisäksi yrittäjäyhdistyksen jäsenistä sekä erikseen kutsuttavista asiantuntijoista.

U

- Elinkeinotiimin kautta saamme ajantasaista tietoa yrittäjien tarpeista ja toiveista. Näissä asioissa pitää olla aktiivinen
ja kyetä reagoimaan jo ennemminkin
hieman etukenossa, jotta kykenemme
säilyttämään kilpailukykyisen ja yrittäjille
vetovoimaisen kaupungin edellytykset.
Elinkeinotiimi on foorumi juuri tätä varten, kertoo Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen.
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Ulvilan elinkeinopoliittiseen ohjelmaan
kirjattuina elinkeinoelämän päämääriksi
Ulvilassa tunnistetaan yhdessä tekemisen
henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten
tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Näiden päämäärien mukaisesti
toimiminen on sekä kaupungin että yrittäjien tavoite. Pitkän uran yrittäjänä ja aktiivisena elinkeinotiimin jäsenenä tehnyt
Tiina Ahonen Kasvo-, käsi- ja jalkahoitola
Annulista näkee elinkeinopoliittiseen
ohjelmaankin kirjatut tavoitteet nimenomaan yhteisinä tavoitteina.
- Tuntuu, että yrittäjillä ja kaupungilla on
aidosti yhteiset tavoitteet. Aina näin ei
ole ollut, yhteistyön alkutaipaleella oltiin
monesti napit vastakkain -asetelmassa,
muistelee Ahonen. Rintamasuunta on
kuitenkin kääntynyt, ja tulevaisuuden ta-

voitteet nähdään yhteisinä, lisää Ahonen
tyytyväisenä.
Ulvila tunnetaan merkittävänä automaatioalan osaamiskeskittymänä. Ulvilassa
toimii lähes 50 automaatioalaan luokiteltavissa olevaa yritystä, joista useat kansainvälisilläkin markkinoilla. Automaatioala onkin luonnollisesti yksi Ulvilan
elinkeinotoiminnan painopistealueista.
Toinen keskeinen alue on Kettumetsän
yrityspuisto ja sen markkinointi houkuttelevana sijoittumisalueena. Ulvilan kuntayhteyshenkilönä toimiva Mikko Airaksinen Prizztech Oy:stä kertoo, että nämä
painopistealueet näkyvät voimakkaasti
yrityskehittäjän työssä Ulvilassa.
- Automaatioyritysten aamukahvitoiminta käynnistettiin yritysten toivomuksesta

linkeinotiimissä

sä tekemisen henki

on Ulvilassa pitkät
nimellä se on kokoontunut
sitä ennen toimintaa
minnan kautta. Tiimi toimii
täjien ja kaupungin välillä.

- Parhaillaan suunnitellaan seuraavaa aamukahvitilaisuutta, jonka tavoitteena on
tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja aktivoida yrityksiä yhteistyöhön
uusien markkinoiden avaamiseksi. Yritysten aktiivisuus kaupungin suuntaan on
ollut ilahduttavaa ja yhteistyötä onkin tarkoitus tiivistää mm. yhteisten messuesiintymisten sekä automaatiokeskittymän ja
Kettumetsän yhteismarkkinointikampanjan myötä, Airaksinen lisää.

Prizztech Oy:n kokonaisasiakaskunnissa kuntien,
elinkeinotoimijoiden, yrittäjien ja yritysten yhteistyötä toteutetaan elinkeinotiimitoiminnan kautta.
Joissain kunnissa tätä kutsutaan myös kuntaklubitoiminnaksi.
Elinkeinotiimit ovat foorumeita, joissa pohditaan
yhdessä kunnassa meneillään olevia ajankohtaisia
elinkeinoasioita niin kunnan kuin yrittäjienkin näkökulmasta. Elinkeinotiimit tapaavat yleensä noin 6-10
kertaa vuodessa.

ULVILA
uudelleen tammikuussa. Tilaisuus onnistui hyvin ja yritysten osallistuminen oli aktiivista. Saimme hyvää palautetta tilaisuudesta ja ennen kaikkea yhteistyökuvioita
tuntui löytyvän, kertoo Airaksinen.

Elinkeinotiimit
yhteistyöfoorumeina

Asukasluku: 13 470
Pinta-ala:

423 km2

Tulovero %: 19,75
Lainat/as.:

1428 €

(Tiedot v. 2012)

Elinkeinot (v. 2011):
Maa- ja
metsätalous 3,0%
Jalostus

32,5%

Palvelut

63,8%

Elinkeinotiimien kokoonpano vaihtelee kunnittain,
mukana kunnanjohtajien ja keskeisten luottamushenkilöiden lisäksi ovat kuitenkin yleensä yrittäjäjärjestöjen edustajat sekä Prizztech Oy:n ko. kunnan
yhteyshenkilö. Lisäksi mukana voi olla TE-toimiston,
oppilaitosten ja eri järjestöjen edustajia.
Kokousten aiheina voivat olla myös esimerkiksi maankäyttö- ja kaavoitusasiat, yritysvaikutusten arviointi,
kuntakohtaisen kehittämisrahan seuranta, erilaiset
tilastoasiat ja erilliset kohdat kunnissa ajankohtaisesti
valmisteilla ja toteutuksen alla olevista asioista. Jotkut
asiat ovat info-luonteista, joissain asioissa on tavoitteena laaja käsittely eri toimijoiden kesken.
Jokaisella kunnalla on Prizztech Oy:ssä oma kuntayhteyshenkilö, joka toimii elinkeinotiimin koollekutsujana. Elinkeinotiimitoimintaa toteutetaan tänä vuonna
Harjavaltassa, Kokemäellä, Luvialla, Nakkilassa, Ulvilassa, Pomarkussa ja Porissa. Porin toiminta on organisoitu hieman eri tavalla muihin kuntiin verrattu
johtuen mm. kaupungin asukas- ja yritysmäärästä.
Kuntavastaavan tehtävät sovitaan kunnittain, mutta
pääasiassa niihin kuuluvat mm. yritysten kontaktointi,
tarpeiden kartoitus ja jatkoneuvonta, yritysten tiedon
lisääminen kuntien ostamista elinkeinopalveluista,
kehityshankkeista ja rahoituslähteistä, yrityskehitystyö, yritysten verkottaminen ja tietoisku- ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen. Kuntavastaava
toimii olennaisena linkkinä yritysten, kunnan ja Prizztechin välillä elinkeinoasioissa ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan viranhaltijoiden kanssa.

LISÄTIETOJA ELINKEINOTIIMIEN
TOIMINNASTA SATAKUNNASSA
Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi
Puh. 044 710 5350
jari-pekka.niemi@prizz.fi
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10 vuotta palveluja

Keväällä tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Pri
Porin yliopistokeskuksessa. Palvelukeskus toimii
alvelutoiminnan alkaminen sai sinetin heinäkuussa 2002, kun
Porin kaupunki, yliopistot ja Prizztech Oy
allekirjoittivat yhteistyösopimuksen
yliopistokeskuksen uudesta hallintomallista.

P

- Palvelukeskus perustettiin luonnolliseen
tarpeeseen; viiden yliopiston tiloja hallinnoimaan ja kustannuksia jakamaan
sekä toimimaan linkkinä myös talosta
ulospäin, kertoo yliopistokeskuksen
”henkinen isä”, hallintotieteiden tohtori, dosentti Martti Sinisalmi. Porin
kaupungin entisenä kaupunginjohtajana Sinisalmi oli aktiivisesti mukana vaikuttamassa yliopistokeskuksen
syntymiseen. Sinisalmi myös toimi
yliopistokeskuksen johtajana vuosina 2004–2008.

Palveluja A:sta Ö:hön
Porin yliopistokeskuksen toimitilojen vuokraus- ja hallintapalveluista vastaa Prizztech Oy ja tukipalveluista tytäryhtiö Prizzpoint Oy.
Kymmeneen vuoteen on mahtunut monipuolisia tukipalveluja
laidasta laitaan, esim. neuvonta, postitus, kopiointi, opetustekniikka, siivous, turvallisuus,
kiinteistönhoito ja toimistotarvikepalvelu. Muita palveluja
ovat tietotekniikka-, opiskelija- ja tilapalvelut; hankinnat
ja kustannusten jyvittäminen;
yliopistokeskuksen toiminnan
kehittäminen ja rakennusprojektit sekä
tiedottaminen ja satojen, jopa tuhansien
tapahtumien koordinointi.
Palvelukeskus on hankkinut yliopistojen
käyttöön myös yhteisiä tietojärjestelmiä,
kuten www-sivut, tilavaraus- ja kalustohallintajärjestelmä sekä info-TV.
Palvelukeskus on ollut aktiivisesti mukana
myös yliopistokeskuksen johto-, hallintoja viestintäryhmien työssä.
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Hankkeita ja opiskelijatyövoimaa
Prizztech-konserni on vuosien varrella
vastannut opiskelijoiden ura- ja rekrytointipalveluista sekä useista yliopistokeskuksen markkinointiin ja viestintään liittyvistä
EU-rahoitteisista hankkeista. Verkkolehti
UCPoriNewsin perustamisessa yhtiö oli
vahvasti mukana, ja se on toiminut mm.
verkkolehden toimittajan ja markkinointitehtävissä työskentelevien opiskelijoiden
työnantajana.
Yliopisto-opiskelijoiden ja henkilökunnan
hyödynnettävissä on vuosien varrella ollut
myös suuri joukko muita hankkeita: Akateeminen yrittäjyys (Academic Business
Services – ABS), Venture Cup -liiketoimintaideakilpailu, Tili – Tieteestä liiketoimintaa, Tuli – Tutkimuksesta liiketoimintaa
sekä Yrityshautomo Propeli, vain muutamia mainitaksemme.
Prizztech on lisäksi käynnistänyt useita
yhteistyöhankkeita, joissa on hyödynnetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
asiantuntemusta ja osaamista. Tämä työ
jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa.
PORIN YLIOPISTOKESKUS (University Consortium of
Pori – UCPori) on 3 800 opiskelijan, 180 asiantuntijan
ja neljän yliopiston muodostama, verkostomaisesti
toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö.

Teknillinen
täydennyskoulutus
alkaa Porissa (TTY)

1983		

Porin korkeakouluyksikkö
perustetaan (TTY ja TY
TuKKK)

2000 2001

Yo-pohjainen tutkintokoulutus
alkaa Porissa (TTY ja TY TuKKK)

Yhteistyösopimus
yliopistot, Prizztec

Porin yliopistokeskukselle

izztech-konsernin hallinnoima palvelukeskus aloitti toimintansa
i yliopistojen vuokranantajana ja tukipalveluorganisaationa.
Palvelujen vetovastuu
RTK-Palvelulle
Porin yliopistokeskuksen toimitilaja tietotekniikkapalveluita hoitaa
1.7.2013 alkaen RTK-Palvelu Oy, ja
Prizzpoint Oy jatkaa palvelun tuottamisessa yhteistyökumppanina.
RTK-Palvelu tarjoaa siivous-, kiinteistöhuolto-, käyttäjä- ja teollisuuspalveluja yrityksille ja julkisen sektorin
asiakkaille. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat keskeisesti myös
tekniset kiinteistöpalvelut sekä
energiansäästöpalvelut.

Kari Kukkonen on toiminut Palvelukeskuksen
johtajana koko sen 10-vuotisen
olemassaolon ajan.

TY KTMT:lle ja TaY:lle
yksiköt Poriin

Opetusterveyskeskus
(TY)

Porin yliopistokeskus
10 vuotta

Aalto-yliopisto
Poriin

Porin yliopistokeskus
perustetaan 1.1.2003

1 2002 2003 2004 2005		

(Pori,
ch)

Palvelukeskuksen henkilökunta nimitettiin
10-vuotisjuhlassa kunnia-alumneiksi. Anne
Vanhatalo sai kunnianauhan johdon assistentti
Päivi Eloselta ja diplomin johtaja Harri
Peltoniemeltä. Taustalla Markku Kataja ja JuhaPekka Tuominen odottavat vuoroaan.

Satakunnan
korkeakoulujen
yhteistyösopimus
(UCPori, SAMK, Diak
ja TY OKL Rauma)

2008		

Lääketieteen muuntokoulutus Poriin (TY)
Palvelukeskus aloittaa
toimintansa 1.4.2003

Tampereen teknillinen
yliopisto Porissa 30 vuotta

2013

Palvelukeskus
10 vuotta

- Yliopistokeskus on mielenkiintoinen sekä innostava työympäristö
ja lähdemme mielellämme vastaamaan tästä vaativasta palvelukokonaisuudesta yhdessä osaavan
yhteistyökumppanin kanssa, kertoo
yksikönpäällikkö Seija Virta RTKPalvelusta.
Porin yliopistokeskuksen johtaja
Harri Peltoniemi ja Prizzpoint Oy:n
toimitusjohtaja Kari Kukkonen ovat
tyytyväisiä tilanteeseen.
- Me yliopistokeskuksessa olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että
tärkeät tukipalvelut jatkuvat korkealaatuisina RTK-Palvelu Oy:n ja
Prizzpoint Oy:n yhteistyönä, sanoo
Peltoniemi.
- Uuden yhteistyökumppanimme
kanssa meillä erinomainen mahdollisuus tukea edelleen yliopistojen
toimintaa Porissa ja jatkaa jo yli 10
vuotta rakennettua tehokasta toimintamallia, toteaa Kukkonen.
RTK-PALVELU OY tarjoaa
maanlaajuisesti ISO 9001 ja ISO 14001
-laatusertifioituja kiinteistöpalveluja.
Sen liikevaihto on 120 milj. euroa ja
henkilöstöä on yli 3000.
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Living lab
testasi
Terveydentilaa seurataan
etälääketieteen palvelussa

1.7. jälkeen tämäkin sahatavara vaatii CE-merkinnän.

Rakennuspuutuotteiden
CE-merkintä
Puurakentajilta sekä rakentamista tukevien tuotteiden ja palveluiden tuottajilta vaaditaan enenevissä määrin uudenlaisia, vastuullisia ja ympäristön huomioon ottavia ratkaisuja. Heinäkuun
alussa voimaan astuvan EU:n asetuksen mukaan useimmat rakennustuotteet on varustettava CE-merkinnällä.
- Teemme tiivistä yhteistyötä naapurimaakuntien kesken ja totesimme pari vuotta sitten, että CE-asiat tulevat vielä aiheuttamaan
hankaluuksia varsinkin puutuotealan mikroyrittäjille. Yhteistyössä olemme käynnistäneet valtakunnallisen RakPuuCE-projektin,
jonka avulla mikroyritykset ovat pystyneet tekemään CE-merkinnän käyttöönoton vaatimat suunnitelmat omana työnään. Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa huomattaviin kustannusten
säästöihin. Tarvittaessa tilaisuuksia järjestetään lisää, kertoo projektipäällikkö Heikki Perko.
Uusin rakennussahatavaraa koskeva tieto ja infoa käytännön sovelluksista löytyy osoitteessa www.varsipuu.fi. Virallinen tietolähde on hEN Helpdesk , josta löytyy yksityiskohtaiset tiedot kaikista harmonisoiduista tuotestandardeista,
http://henhd.multiedition.fi/
PuuRids-hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

LISÄTIETOJA:
PuuRids-hanke
Projektipäällikkö Heikki Perko
Puh. 044 710 5361
heikki.perko@prizz.fi
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Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön asukkaat sekä
kuntoutuskurssilaiset pääsivät kolmen kuukauden ajan
testaamaan valtakunnallisesti uutta hyvinvointiteknologiaa Living lab -hankkeessa. Kyseessä oli Tunstall Oy:n
kehittämä etälääketieteen telehealth -palvelu, jossa
ikäihmiset tekivät kotonaan omaan terveydentilaansa
liittyviä mittauksia, kuten verenpaine, happisaturaatio ja
paino. Mittausten tekemistä ohjasi MyMedic -laite, joka
lähetti mittaustiedot sähköisesti lääkärin käyttämään
järjestelmään ja mahdollisti henkilön terveydentilan
heikentymiseen puuttumisen.
- Testauksen myötä saimme loistavaa palautetta monipuolisesti eri käyttäjäryhmiltä ja näimme, miten muualla
Euroopassa käytössä oleva palvelumme soveltuu suomalaiseen toimintaympäristöön, iloitsee Tunstall Oy:n
myyntipäällikkö Christopher Ekman.

Kuvapuhelimesta apua yksinäisyyteen
Kevään aikana Living labissä testattiin myös Pieni piiri Oy:n
tabletissa toimivaa yhteisöllistä kuvapuhelinta, joka on kehitetty ikäihmisten ja heidän omaistensa yhteydenpitoon.
Testaajana toiminut, eläkeläinen Hilkka Taimi uskoo helppokäyttöisestä palvelusta olevan tulevaisuudessa apua
esimerkiksi yksinäisille vanhuksille sekä heille, joille kodin
ulkopuolella liikkuminen on toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikeaa.
- Testaajilta saamamme palaute on ollut erittäin arvokasta ja se on vahvistanut ajatuksiamme siitä, miten tuotetta
kannattaa jatkossa kehittää, kertoo Mikko Järvinen Pieni
piiri Oy:stä tyytyväisenä.
Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan
-hankkeessa testataan ja kehitetään uusia hyvinvointiteknologian tuotteita ja palveluita ikäihmisten arjen tueksi.
Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin seudun kunnat.

LISÄTIETOJA:
Projektipäällikkö Niina Holappa
Puh. 044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi

www.prizz.fi/livinglab

Antti Selivaara lukee kännykällä auton ikkunassa olevan RFID-tarran. Järjestelmän toteuttaja Aki Vuorinen seuraa onnistumista vieressä.
Taustalla näkyy näyttö, jossa käsittelyssä olevat ajoneuvot ja niiden prosessin vaihe näkyy..

RFID seuraa auton matkaa
maalaamossa

j

okapaikan
tietotekniikan
(JPT)
fokus
on ollut ohjelmakauden
alusta alkaen mobiiliteknologioissa, puettavan
teknologian ratkaisuissa sekä RFID- ja tunnisteteknologioissa.
Näiden rinnalle on noussut poikkileikkaavana teemana teollisuuden kilpailukyvyn
kehittäminen teknologiaratkaisuilla. Satakuntaliiton siemenrahoituksen avulla toteutettavien teknologialähtöisten projektien avulla onkin saatu hyviä tuloksia läpi
koko kuluvan ohjelmakauden.

Case RFID automaalaamossa
Autojen maalaamisen ammattilainen,
porilaisen Automaalaamo ja kolarikorjaamo Selivaara Oy:n toimitusjohtaja Antti
Selivaaralla oli näkemys, että teknologian
avulla voitaisiin kehittää yrityksen työprosessia. Maalaamossa töiden tilan hallinta
on muistinvaraista ja henkilöriippuvaista.
Työkohteiden ja logistiikan hallitseminen
on työlästä ja hidasta perinteisin menetelmin.
Kumppaniksi siemenrahaprojektiin löytyi Insomnia Oy:n Aki Vuorinen, jolla oli
kokemusta erilaisista RFID-toteutuksista.
Projektin lopputuloksena valmistui järjestelmä, jonka avulla autojen reaaliaikainen

seuranta asiakkaalta maalaamolle ja työstön eri vaiheisiin on jatkuvasti ajan tasalla.
Korjaamolla tuulilasin yläkulmaan liimataan RFID-tarra. Prosessin eri vaiheissa
tarra luetaan kännykällä ja kyseisen auton
prosessin tila vaihdetaan. Maalaamon seinällä on suuri näyttö, missä näkyy ajantasainen tilanne käsittelyyn tulevista autoista. Uuden järjestelmän avulla saadaan
lisäksi tarkat raportit, joista näkyy asiakkaille luvattujen vasteaikojen pitävyys.
- Siemenrahaprojektit ovat jonkin idean
varhaisen vaiheen eteenpäin viemiseen
keskittynyt työkalu. Tyypillisesti projekteissa tehdään esitutkimusta, alustavaa
määrittelyä ja suunnittelua, tuoteprotoilua ja teknologiapilotteja sekä harjoitellaan yhteistyötä uusien kumppaneiden
kanssa, kertoo JPT:n projektipäällikkö
Marko Mikkola.
- Roolimme on käydä läpi niin toimivien
kuin aloittavienkin yritysten ja ideoiden
kenttää. Yhdessä asiakkaiden kanssa käydään läpi ajatuksia mahdollisista kumppaneista, rahoitusmahdollisuuksista, markkinoiden ja teknologian ennakoinnista
sekä idean jalostamisesta liiketoiminnallisesti toimivaksi kokonaisuudeksi, sanoo
Mikkola.

JPT SATAKUNNAN TULOKSIA
ohjelmakauden alusta (2007) alkaen:
▪▪ Toimintaan osallistuneet yritykset:
643 kpl
▪▪ Uudet yritykset: 22 kpl
▪▪ Uudet tuotteet, palvelut ja toimintamallit: 61 kpl
▪▪ Koulutettujen määrä: 1441 kpl
▪▪ Siemenrahaprojekteja: 48 kpl
Jokapaikan tietotekniikan
klusteriohjelma on osa valtakunnallista
osaamiskeskusohjelmaa (OSKE).
Siemenrahoitus on Satakuntaliiton
myöntämää EAKR-rahoitusta, joka
kanavoituu projekteihin Satakunnan
osaamiskeskuksen klustereiden kautta.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Marko Mikkola
Puh. 044 710 5341
marko.mikkola@prizz.fi

www.prizz.fi/jpt
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Tällä palstalla esittelemme eri tehtävissä toimivia
prizztechläisiä ja heidän kuulumisiaan.

Ari Sundelin,
projektipäällikkö
Ikää on 52 vuotta, asun perheeni kanssa
Ulvilassa. Harrastuksena on kaikenlainen
hyödyllinen liikunta luonnossa. Kuntosuunnistuksessa saa sopivan sykkeen,
mutta aktiivinen kilpailutoiminta lajissa
jää suosiolla perheen nuoremman polven harteille. Tulevasta kesästä osa kuluu
mökillä ja monet matkat taittuvat ilmoista
riippumatta moottoripyörän päällä. Viihdyn myös hyvien kirjojen parissa, viimeksi
luin Hotakaisen romaanin Ihmisen osa.
Ennen Prizztechiin tuloa tein pitkään
töitä kupariteollisuudessa osin täällä Porissa, mutta enimmäkseen maailmalla.
Silloinkin olin paljon tekemisissä energiaasioiden parissa, mutta nykyisen työni
pääalue, tuulivoima, on kohdallani uusi
aluevaltaus. Tosin se on hyvin luonteva
jatko metalliteollisuudessa hankitulle kokemukselle.
Merelle rakennettava tuulivoima on Suomessa vielä alkutaipaleellaan. Siitä tulee
muodostumaan uusi liiketoiminta-ala, jolla on mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää.
Parhaillaan työn alla ovat yhteistyökeskustelut TEMin kanssa koskien offshoretuulivoima klusterin synnyttämistä sekä
alan vientimahdollisuuksia.
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Terhi Rajala,
projektipäällikkö
Olen syntyperäinen porilainen, joka on
kuitenkin tehnyt reilun 10 vuoden visiitin Tampereella. Koulutukseltani olen
kasvatustieteen maisteri. Ennen Prizztechiä työskentelin Metson henkilöstöhallinnossa. Vapaa-ajastani suurin osa
kuluu 1920-luvun hirsitalon peruskorjausprojektin parissa. Pitkäaikainen harrastukseni partio on jo elämäntapa, teltta- ja makuupussiöitä kertyy niin kesällä
kuin talvella. Omassa lippukunnassani
Porin Tulitikuissa vaikutan hallituksessa
sekä 15-17-vuotiaiden samoajien vetäjänä. Olen myös Porin Partiolaiset ry:n
puheenjohtaja.
Prizztechissä vedän Satakunta Business
Campus -toimintaa. SBC-hanke on juuri
päättymässä, mutta ilokseni voin todeta
hankkeen synnyttäneen elävän yritysverkoston. Toiminnan keskiössä ovat
jäsenyritysten henkilöstön osaamisen
kehittämiseen liittyvät asiat ja toimintaa
ohjaa ajatus yritysten välisestä toisilta
oppimisesta. Olen mukana myös kansainvälisessä Best Agers Lighthouseshankkeessa, jossa etsitään hyviä ikäjohtamisen malleja.

Tero Patoranta,
yritysneuvoja
Olen kotoisin Karviasta, asun nykyisin
Huittisissa. Ikää on 42 vuotta, perheeseeni kuuluvat vaimoni Johanna, heinäkuussa 10 vuotta täyttävä Oskari ja
7-vuotias Emilia. Harrastuksiini kuuluvat
mm. talvisin hiihtäminen ja kesäisin pyöräily. Aloitin Yrityspalvelu Enterin palveluksessa vuonna 2004 ja keväällä 2012,
kun Yrityspalvelu Enteristä tuli osa Prizztechiä, siirryin Prizztechin palvelukseen.
Tätä ennen olen työskennellyt mm. TeliaSoneran palveluksessa. Koulutukseltani
olen tradenomi.
Pääasiallinen työni on aloittavien yrittäjien neuvonta. Työtehtäväni koostuvat
pääasiassa yritysneuvonnasta, mutta
myös starttirahalausuntojen ja tarvittaessa Finnvera-lausuntojen antamisesta.
Autan asiakasta arvioimaan, kehittämään, toteuttamaan sekä hankkimaan
tietoa omaan liikeideaansa tai muihin
yritykseen liittyviin asioihin. Työhön kuuluu mm. liiketoimintasuunnitelman sekä
laskelmien arvioimista ja kehittämistä,
lupa-asioiden selvittämistä, eri rahoitusvaihtoehtojen ja avustusten selvittämistä sekä verotusasioita.

Kiikkustooli n
ki ti nöi tä

Ettei vaan menisi
muisteloksi
Suomalainen viettää eläkkeellä kolmasosan elämästään.
Jos näin on, niin kyllä kiikkustuolini joutuu koville ja Ässien seuraavan mestaruudenkin ehdin kokea viimeistään 2048!
Parin vuoden ajan olen tätä uutta elämäntapaa harjoitellut ja
alkuun tuntui kuin uudestaan kävelemään olisi pitänyt oppia.
Yksi ajankohtaisimmista puheenaiheista onkin tuo sopiva ikä
eläkkeelle siirtymisestä. Vähintään yhtä paljon energiaa tulisi
kuitenkin käyttää siihen, miten nuoret pääsisivät työn syrjään
kiinni ja löytäisivät sitä kautta elämälleen kestävän motivaation.
Olen aina ollut eurooppalainen ja tuntenut olevani kotona missä tahansa Euroopan kolkassa. Jo pienenä poikana kopioin karttakirjasta voipaperille maailman mantereita, joita sitten väritin
ja merkkasin niiden kaupunkeja. Kirjeenvaihtoystäviä minulla
oli Saksassa, Englannissa ja USA:ssa. Silloin kun ei vielä ollut nettiä eikä facebookia.
Ensimmäinen työpaikkani oli Pariisi. Aika outo paikka juuri valmistuneelle metsänhoitajalle. Tehtäväni oli myydä suomalaista
vaneria ja puutavaraa ranskalaisille. Ranskankielen taitoni rajoittui muutamaan yliopistolla otettuun ranskankielen tuntiin.
Kyllä oppi nopeasti karttui, kun opettajana toimi ”madame Sahatavara”, joka hallitsi niin sahatavaran laatuluokat kuin myös
vaikeimmat asiakasneuvottelut. Hyvää oppia sain myös itse
reklamaatioiden selvittelyssä. Sitä vastoin Satakunnassa Vammalassa valmistettu vaneri oli kova sana. Sitä käytettiin kaasutankkereiden erikoisrakenteisiin.
Mutta takaisin tähän päivään. Kiikkustuolissa jää aikaa kaiken
maailman pohdiskelulle. Yksi asia, jota olen viime aikoina apri-

koinut, liittyy koulutukseen ja yrittäjyyteen. Näyttää nimittäin
siltä, että mitä korkeammin koulutettu, sitä heikommat eväät
yrittäjyyteen. Myös tutkimusten mukaan tiedekorkeakoulujen
opiskelijoista vain 1-2 % aikoo yrittäjäksi. Akateemista yrittäjyyttä tulisikin viedä kaikin tavoin eteenpäin. Tosiasiahan on,
että palkkatyö ja yrittäjyys alkavat muistuttaa toisiaan. Molemmissa vaaditaan täysipainoista sitoutumista ja tuloksen tekoa.
Suomen kilpailuvaltti kaikissa kansainvälisissä vertailuissa on
koulutusjärjestelmämme ja koulutettu työvoima. Tämä inhimillinen pääoma onkin maamme tärkein tuotannontekijä. Vahva
tekninen henkilökunta, tieteellinen koulutus ja julkinen panostus tutkimukseen ovat kilpailuvalttejamme. Miten saamme tämän pääoman versomaan uutta yrittäjyyttä?
Kunnille on sälytetty aina vain lisää tehtäviä, jotka vaativat tekijöitä. Siirtämällä tehtäviä ulkopuolisille palvelun tuottajille
tuetaan alueelle syntyvää yritystoimintaa. Osaava kunta ottaa
alueen yrittäjät mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tätä yhteistyötä kannattaa entisestään tiivistää nyt, kun
kuntakarttaa rukataan uuteen uskoon. Prizztechillä voisi olla
tässä merkittävä rooli myös kuntarajojen rikkojana ja yhteistyön
rakentajana.
Kiikkustuolista toivotan kaikille lehden lukijoille aurinkoista kesää!
Paavo Kajander
pitkän linjan yritysasiamies
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Lenita Airisto,
juontaja,
tietokirjailija

Pekka Hallberg,
presidentti,
Rule of Law Finland

Juhana Vartiainen,
ylijohtaja,
Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus

Merja Ylä-Anttila,
vastaava
päätoimittaja,
MTV Uutiset

Bengt Holmström,
taloustieteen professori,
Massachusetts Institute
of Technology

Arvon mekin
ansaitsemme!
Mikä on ihmisen arvo talouskasvussa?
Porin Promenadikeskus tiistaina 16.7. klo 14.00 - 15.15

•• Työttömien sukupolvi

Miksi koulutus ja työpaikat eivät kohtaa? Mikä on paskaduuni?
Ulkoistamisen jälkeen – mitä töitä kannattaa palauttaa Suomeen?

•• Mikä on orjan ihmisarvo?

Mikä on orjan ihmisarvo Suomen harmaassa taloudessa, raksalla, Aasian
tekstiili- ja elektroniikkatehtaissa ja globaalissa seksibisneksessä?
Koska tehdään kansalaisaloite orjatyövoiman lakkauttamisesta Suomessa?

•• Mitkä ovat MINÄ- MINÄ- sukupolven arvot?

Onko nyt oikea aika puhua asiat halki, vai pitääkö yhä pehmoilla? Ovatko
MINÄ- MINÄ- sukupolven arvoja työnilo, tiedonjano, vai rahanhimo?
Missä on suomalainen sisu?

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Tilaisuuden juontaa tietokirjailija Lenita Airisto.
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Omistajaohjauksen
Jenni palkittiin, YES

vuorovaikutusta
vahvistetaan

Tyytyväinen ja palkittu. Jenni toteaa, että työ jatkuu edelleen,
mutta tässä vaiheessa on ilo kiittää ja kumartaa.

Antti Kokkila toimii jatkossa linkkinä Prizztechin omistajien
ja yhtiön välillä.

Kunniakirjalla haluttiin huomioida erityisen hyvin tehtyä kehittämistyötä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Jenni Rajahalme
toimii Satakunnan YES-keskuksen projektipäällikkönä.

Prizztech Oy:n aloittavien yrittäjien neuvonta Yrityspalvelu Enter ja Yrityskehitys- ja neuvontapalvelut muodostavat jatkossa
yhden yksikön, Yrityspalvelut. Yksikön johtajana toimii palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi. Samalla Prizztech vahvistaa omistajaohjaukseen liittyvää vuorovaikutusta. Yhteysjohtajana toimii
jatkossa Antti Kokkila. Kokkilan toimenkuvaan kuuluu mm.
yhteydenpito yhtiön omistajiin, Satakunnan kuntiin ja PohjoisSatakunnan Kehittämiskeskus Oy:öön.

– YES Satakunta on hoitanut maakunnallisesti yrittäjyyskasvatuksen erityisen mallikkaasti. Yrittäjyysasenteen merkitys on sisäistetty oppilaitoksissamme jo melko hyvin. Projektipäällikön
asenteella ja lähestymistavalla on ollut suuri merkitys. Jenni on
itse asiasta aidosti innostunut ja hän saa omalla persoonallaan
myös muut innostumaan, toteaa Porin Yrittäjien puheenjohtaja
Jari Taimi.

Työ tekijäänsä kiittää
Jenni Rajahalme on syystäkin tyytyväinen projektipäällikkö. Rajahalmeen toiminta-alueeseen kuuluu koko Satakunta opettajineen sekä oppilaineen. Yrittäjyyskasvatustyötä tehdään lähes
kaikilla koulutus- ja luokka-asteilla.
– Tässä työssä ihanaa on se, että yksi onnistuminen poikii itsestään
uutta. Innostuneet opettajat ovat avainasemassa asian edistämisessä. Koen, että olen viestin välittäjä ja auttaja, jonka kautta opettajat saavat eväitä omaan työhönsä. Paljon on saavutettu, mutta
paljon on vielä tehtävää. Totta kai huomionosoitus antaa uutta
puhtia työhön, Jenni Rajahalme kiittää tyytyväisenä.

- Päättäjien ja virkamiesten kuuleminen sekä yhtiömme toiminnan sisällön avaaminen tapahtuu henkilökohtaisten tapaamisien myötä. Tätä toimintaa tukee TEMin Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän seudullinen koordinointi yhdessä Satakunnan
ELY-keskuksen kanssa. Tämän toiminnan yhteydessä kartoitetaan seudun kuntien ja julkisten elinkeinontoimijoiden tämän
hetken yrityspalvelut, mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteistyön muodot, kertoo Kokkila.
- Kansallisella tasolla vastaan yhteyksistä Suomen Uusyrityskeskukseen ja TEM:n Yritys-Suomi -palvelujen kehittämisryhmiin.
Toimin myös Porin kuntavastaavana ja teen tiivistä yhteistyötä Porin elinkeinotoimen ja muiden palveluitamme käyttävien
hallintokuntien kanssa, Kokkila jatkaa.
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Tapahtumia

Applied Magnetic Materials 2013
2013

AMM

A pplied
Magnetic
Materials

24.-25.10.2013 Porin Yliopistokeskuksessa
AMM2013 on kansainvälinen tieteellinen konferenssi, jossa käsitellään magneettisia materiaaleja ja niiden sovelluksia.
Konferenssin järjestävät Prizztech Oy:n Magneettiteknologiakeskus ja Tampereen Teknillisen Yliopiston Porin yksikkö.
Tapahtuma kokoaa yhteen magneettisten materiaalien tutkijat ja valmistajat sekä niitä sovelluksissaan käyttävän
teollisuuden ja tutkijat. Konferenssi tarjoaa uusinta tutkimustietoa ja arvokkaita kontakteja osallistujilleen. Aihealueina
tämänvuotisessa konferenssissa ovat magneettiset materiaalit moottori- ja generaattorisovelluksissa sekä magneettisten
materiaalien uudet sovellukset. Lisätietoja konferenssista löytyy osoitteesta www.amm2013.fi

SUUNNITELLUSTI
MUUTOKSEEN
alkuun

kasvuun

vapaalle

OMISTAJANVAIHDOSSEMINAARI 13.-14.9.2013
Yyterin kylpylähotelli, Pori
Luvassa näkökulmia ja vinkkejä suunnitelmalliseen
muutokseen niin yrityksen perustajalle, kehittäjälle
kuin myyjällekin. Tilaisuus on maksuton. Katso
lisätiedot www.satakunnanyrityspörssi.fi
Mukana yhteistyössä
myös Prizztech Oy.

Liiketoimintaa teollisesta
kierrätyksestä -teemaseminaari
Porissa 20.8.2013 klo 9.00 – 15.00
Prizztech Oy ja Porin kaupunki järjestävät Porissa
teollisen kierrätyksen teemaseminaarin, joka tuo yhteen
alueen teollisuuden, kierrätys- ja jätealan yritykset sekä
ympäristöalan huippututkimuksen.
Lisätietoja

www.prizz.fi/tapahtumat
Tilaisuus toteutetaan osana
Peittoon kierrätyspuisto
-hanketta. Hanketta rahoittaa
Satakunnan ELY-keskus
EAKR-rahoituksella.

