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PÄÄKIRJOITUS

Kaikotaan omalta
hiekkalaatikolta
Rajat ja erilaiset barrikadit, olivat ne sitten todellisia ja
tai vain mielikuvitusta, estävät meitä ajattelemasta kokonaisetua. Lokeroitumista tapahtuukin koko ajan enenevässä määrin, mistähän me olemmekaan oppineet sen
sanonnan: Ei kuulu toimenkuvaan. Kaupunkien sisällä
olevat hallintokunnat pitävät omistaan kiinni ja kaupungin yhteinen etu unohtuu. Kiinteistötoimessa saatetaan
nostaa ravintolan terassivuokraa, jotta saadaan pienenevä budjetti täsmäämään. Yhteinen hyvä tällaisessa tapauksessa olisi tietenkin ilmainen vuokra, sillä edellytyksellä
että terassilla on pöytiin tarjoilu. Tämä lisäisi työllistymisen kautta verotuloja koko kaupungille.
Oman hallintokunnan edun ajaminen näkyy suuremmassa mittakaavassa myös kunnissa. Kuntaliitokset eivät
yrityksiä koske, sillä yritys ei tunne kuntarajoja, mutta
kunnat kilpailevat yrityksistä. Tuotannollista toimintaa tekevät yritykset kilpailuttavatkin naapureina olevia kuntia.
Tällaisissa tapauksissa kuntien elinkeinotoimet kilpailevat
keskenään. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kilpailu
voi aiheuttaa myös ylilyöntejä ja kunnalla voi olla käsissään erilaisia teollisuushalleja, joille ei pitemmällä aikavälillä olekaan käyttöä. Harvoin kukaan on kiinnostunut
kunnan onnistuneesta elinkeinotoimesta, mutta epäonnistumisista kiinnostutaan. Omassa yritystoiminnassani
olen epäonnistunut useasti, joskus virhe on maksanut
muutaman satasen, joskus satatuhatta, mutta osaamispääoma on aina kasvanut. Virheistä oppiminen on kallista. Erilaiset hankkeet ja koulutukset lisäävät osaamista
edullisemmin. Tosin on sanottava, että virheistä oppimi-

nen on äärimmäisen tehokasta. Verkostoituvassa yhteiskunnassa yritys tarvitsee leveäharteisia kumppaneita.
Yrittäjäjärjestön ja maakunnallisen elinkeinoyhtiön järjestämät koulutukset ja muut verkostoitumismahdollisuudet ovat hyviä tapoja etsiä yritykselle yhteistyökumppaneita. Nykyään yksin ei voi käydä kuin vessassa, kaikkeen
muuhun tarvitaan verkostoa.
Thinking Outside the Box -ajattelu on usein esillä
Prizztechin koulutuksissa, jos ollaan kehittämässä uusia
tuotteita tai kilpailukykyisempää organisaatiota. Lapsuudessamme olimme onnellisia, kun pääsimme pois
omalta hiekkalaatikoltamme ”verkostoitumaan” naapurin
lasten kanssa. Nyt voimme tehdä sen uudelleen. Meidän ei tarvitse unohtaa mistä olemme kotoisin, kunhan
muistamme sen, miten hienoa oli lähteä pois omasta kotipihasta. Lokeroitumisen myötä on unohdettu, että me
kaikki kuulumme omaan kuntaamme ja sitä kautta Satakuntaan, Suomeen, Eurooppaan ja maailmaan. Yritykselle
kotipaikka ei enää riitä, asiakkaita on saatava laajemmalta
alueelta. Maakunnasta pitää tehdä globaali toimija, jonka alueella olevat tuotteet ja palvelut tunnetaan ympäri
maailman. Satakunta tarvitsee kuntarajat ylittävää elinkeinoyhtiötä hoitamaan maakunnan viemistä ensin koko
Suomeen ja sen jälkeen maailmalle.
Jari Taimi
Porin Yrittäjät, puheenjohtaja
SataCom Oy, toimitusjohtaja
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Sparrau

Kuvausryhmä valmistautuu kuvaamaan lyhytelokuvaa. Sami Rehmonen (kyykistyneenä) seuraa monitorista harjoitusta samalla kun kameraryhmä hioo

Markkinointikonseptin testausja kehittämispalveluajatus lähti liikkeelle
Prizztechin sparrauspalvelua käyttäneiden yrittäjien tarpeesta löytää asiakkaita.
Miaco Cineman tavoite oli saada näkemys
Satakunnan ja lähimaakuntien yritysten
”videotarpeesta”.
Tuottaja Sami Rehmonen ja ohjaaja
Antti Kyyrö näkevät videoiden hyödyntämisessä isoja mahdollisuuksia.
– Halusimme kuulla, mikä käsitys yrityksillä on videoista ja miten he niitä käyttävät tai haluaisivat käyttää. Käsitys on kieltämättä ollut melko vanhahtava ja onkin
ollut hienoa päästä kertomaan, millaisia
erilaisia mahdollisuuksia video tarjoaa,
kertoo Sami Rehmonen.
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Satakuntalaisissa yrityksissä
on valtavasti potentiaalia
videoiden hyödyntämiseen
ja niihin olisi mahdollista
saada lisää ”rock’n rollia”.
– Mielestämme satakuntalaisissa yrityksissä on valtavasti potentiaalia videoiden
hyödyntämiseen ja niihin olisi mahdollista saada lisää ”rock’n rollia”. Nyt ollaan vielä melko varovaisella linjalla, Antti Kyyrö
toteaa.
– Pelkät koneet tai numerot eivät kiinnosta siten kuin ihminen kiinnostaa. Ja

videota voidaan hyödyntää monessa eri
kanavassa, sen avulla voi kertoa tarkkaa
yksittäistä faktaa tai kokonaiskuvaa aiheesta, Rehmonen jatkaa.
Prizztechin palveluneuvoja Kati
Mäenpää on ollut käytännössä toteuttamassa kartoitusta.
– Projekti on ollut mielenkiintoinen. Ala
oli minulle vieras, mutta työn edetessä
toimialasta ja tekemisistä on tullut selkeämpi käsitys. On ollut antoisaa saada
potentiaaliset yritykset ymmärtämään
yritysvideoiden hyödyntämisen tärkeys
omien tuotteidensa ja palveluidensa esittelyssä, kertoo Mäenpää.

usta

ja uusia
asiakkaita
Miaco Cinema on porilainen mediatalo, joka
tuottaa mainosten ja esittelyvideoiden lisäksi myös
dokumentteja, elokuvia ja tv-ohjelmia. Yritys halusi
kartoittaa, millaisia ajatuksia alueemme yrityksillä on
videoiden käytöstä viestinnässä ja markkinoinnissa
ja millä tavalla aiheeseen ylipäätään suhtaudutaan.
He toteuttivat kartoituksen hyödyntäen
Prizztechin markkinointikonseptin testaus- ja
kehittämispalvelua.

Antti Kyyrön johdolla yksityiskohtia. Kuva: Miikka Kiminki.

– Erityisen mielekästä on ollut auttaa
työn touhussa olevia yrittäjiä. Nyt he
ovat voineet keskittyä itse tekemiseensä
”kentällä”, kun minä olen ollut yhteydessä
uusiin asiakkaisiin ja hoitanut myyntitapaamisten sopimiset heidän puolestaan,
Mäenpää jatkaa.
Jos kontaktoitava yritys ei ole osoittanut kiinnostusta yritysvideoihin tai
tuote-esittelyvideoihin, on pyydetty palautetta siitä, miksi aihe ei kiinnosta. Tämän avulla Miaco Cinema voi kehittää toimintaansa yritysten toivomaan suuntaan.
Projektin suurimpiin hyötyihin kuuluukin
markkinointipalautteen kerääminen asiakkailta.

Sami Rehmonen ja Antti Kyyrö ovat yhä useampien satakuntalaisten
yritysvideoiden takana. Kuva: Miikka Kiminki.

Sparrauksessa ravisteltiin
omaa yritystämmekin ja
osaamme nyt katsoa sitä
eri näkökulmasta.
– Tässä sparrauksessa ravisteltiin omaa
yritystämmekin ja osaamme nyt katsoa
sitä eri näkökulmasta. Odotamme mielenkiinnolla myös lopullista dataa yritysten
palautteesta, sanovat Rehmonen ja Kyyrö.
Prizztecin näkökulmasta kyseessä on
ollut myyntikonseptin suunnittelu ja demoaminen.
– Olemme olleet tukena markkinasegmentin tunnistamisessa ja evaluoinnissa.

Tämä on tavallaan koemarkkinointia, jossa pyrimme löytämään yritykselle oikean
kohderyhmän, kertoo kehittämispäällikkö Mikko Puputti.
– Emme kuitenkaan kilpaile markkinoilla olevien palvelujen kanssa. Tämä on kertaluonteinen juttu, jonka jälkeen voimme
ohjata yrityksen markkinaehtoisten palveluntarjoajien pariin, jatkaa Puputti.

LISÄTIETOJA:
Kehittämispäällikkö
Mikko Puputti
Puh. 044 710 5343
mikko.puputti@prizz.fi
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Yrittäjyys kiinnostaa
Porin seudulla
Yhteispalvelupiste Enter yritysten
perustamisneuvonnan kärjessä

Yrittäjä

Yhteispalvelupiste Enterin alkuvuosi on ollut vilkas. Neuvontaa käytti yli
330 asiakasta ja asiakaskäyntejäkin oli yli
550. Myös valtakunnallisessa uusyrityskeskusten vertailussa tammi-maaliskuun
osalta Yhteispalvelupiste Enter oli kärjessä. Neuvontamme avulla perustettiin
yrityksiä 66 % enemmän kuin vastaavana
aikana viime vuonna. Järjestettyihin 21
yrittäjyysinfoon osallistui 389 henkilöä.
Yrittäjyys siis kiinnostaa Porin seudulla.

”Neuvonta selkeytti
omia ajatuksia. Hyvät
mielipiteet ja perustelut.”
Enterin asiakas.

– Yritysten perustamisneuvonta on tärkeä
lenkki Prizztechin palveluketjussa, jossa
yrittäjyyden edistämisen, aloittavien yrittäjien neuvonnan ja yritysten kehittämispalveluiden avulla seudullemme saadaan
menestyviä ja kasvavia yrityksiä, kertoo
palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi Prizztechistä.
– Uudet yrittäjät saavat neuvontamme
avulla hyvän alun. Olemme myös kiinnostuneita siitä kuinka yrityksen toiminta
on lähtenyt käyntiin. Soitamme kaikille
yrityksille noin puolen vuoden kuluttua
perustamisesta ja tarjoamme heille apuamme, jatkaa Niemi.
Prizztech tuottaa aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut yhteistyössä Satakunnan verotoimiston ja Satakunnan
työ- ja elinkeinotoimiston kanssa yhteispalvelupisteessä Porin Puuvillassa. Yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden
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Ajanvaraukset (

”Neuvonnasta on ollut
valtavan suuri apu ja
neuvonantajanne on
suhtautunut asiaamme
yhtä suurella intohimolla
kuin me itse.” Enterin asiakas.
neuvontapalveluja tarjotaan Eurajoen,
Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Pomarkun, Porin ja Ulvilan alueen asukkaille.
Nämä kunnat ovat myös palvelun rahoittajia. Starttiraha-, rekisteröinti-, ja veroneuvontaa sekä yrittäjäkoulutusta tarjotaan myös muiden kuntien asukkaille.
Miten tuloksiin sitten päästään?
– Eri toimijoiden yhteistyö yrittäjyyden
eteen on tässä avainasemassa. On kaikkien etu, että seudullamme on laadukkaat
ja monipuoliset neuvontapalvelut yrityksen perustamista pohtiville henkilöille,
toteaa Niemi.
Yhteispalvelupisteen kolmikon lisäksi
yhteistyötä tehdään etenkin seudun kuntien kanssa.
– Ohjaamme asiakkaita myös Finnveran, pankkien ja seudun asiantuntijayritysten palveluihin. Erityisesti uusien
asiantuntijayritysverkostojen rakentaminen on tärkeää. Asiakkaita ohjautuu näiden verkostojen kautta palveluidemme
piiriin. Myös alueen oppilaitokset ovat
tärkeitä kumppaneita. Konkreettisena yhteistyönä järjestämme heidän kanssaan
vuosittain useita opiskelijoille suunnattuja yrittäjyysinfoja, Niemi jatkaa.
Tulevaisuudessa sähköiset palvelut ovat olennainen osa perustamis-

Tarjoamme maksutonta henkilök
perustamiseen liittyvät toimenpitee
rahoitus, starttiraha ja yrittäjäkoulu
Palvelut tuotetaan yhteistyössä Sata
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimist
pisteessä Porin Puuvillassa, Pohjoisr

”Vastauksia hakemassa.
Monenlaisia erilaisia
vastauksia tuli. Jos pystyisi
itse vielä sisäistämään ne.
Kiitos tästä palvelusta.”
Enterin asiakas.

neuvontaa. Työ- ja elinkeinoministeriön
Yritys-Suomi -palvelu tarjoaa tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen
perustajille. Yrityksen perustaja voi luoda
itselleen oman työtilan, jossa voi laatia
mm. liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman. Yritysneuvojamme
auttaa näiden laatimisessa ja kommentoi
niitä. Neuvontaa annetaan myös puhelimitse.
– Kaikkea neuvontaa ei kuitenkaan voi
tehdä pelkästään puhelimitse ja verkkopalveluiden kautta, vaan merkittävässä
osassa on edelleen henkilökohtainen,
kasvokkain tapahtuva neuvonta, sanoo
Niemi.

äksi?

(02) 62 62 62

kohtaista neuvontaa:
et: kannattavuuslaskelmat,
utus, rekisteröinti, verotus.
akunnan verotoimiston ja
ton kanssa yhteispalveluranta 11 D.

– Yli puolet alueelle alkuvuonna 2015 perustetuista yrityksistä on perustettu Enterin kautta, kertoo palvelujohtaja Jari-Pekka
Niemi. Yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden neuvontapalveluja tarjotaan Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian,
Pomarkun, Porin ja Ulvilan alueen asukkaille.
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WINDTEK - maatuulivoimapuistojen

käyttö- ja huoltoliiketoiminnan sekä pystytyslogistiikkaratkaisuiden kehittäminen
Tällä hetkellä Suomessa maalle suunniteltujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu tuulivoimateho on n. 8800 MW. Tämä tarkoittaa esim. 3 MW voimaloita yli 2900 kpl. Voimalamäärän toteuttamiseksi turbiinivalmistajat tarvitsevat yhteistyöyrityksiä
ja osaajia Suomestakin ja voimaloiden valmistuttua tarvitaan
myös käyttö- ja huoltohenkilökuntaa.
Hanke edistää erityyppisten yrityskonsortioiden syntyä ja
tavoitteena on aktivoida yrityksiä tuulipuistorakentamisen eri
vaiheiden työtehtäviin, erityisalueena logistiikka sekä käyttöja huoltoliiketoiminnan tarjoamat alihankintamahdollisuudet.
Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä
Porin alueen kunnat.
www.prizz.fi/windtek

NdFeB-magneettien
kierrätys – menetelmiä
kestomagneettien kierrättämiseksi
ja niiden sisältämien harvinaisten
maametallien talteen ottamiseksi

Learn Fast – kokeilevan
kehittämisen ohjelma
Tämän päivän menestyjillä
on hyvä tilanneherkkyys ja he
reagoivat ympäristönsä muutoksiin muita nopeammin.
Liiketoimintaa koskeva päätöksenteko tarvitsee todellista tietoa
asiakkaiden valinnoista, jotta ratkaisuja uskalletaan tehdä. Ainoa tapa on
kokeilla ja oppia nopeasti. Kokeilujen
kautta uudistuminen onkin ehkä jopa
kilpailukykyisin tapa kehittää omaa bisnestään.
Learn Fast on kehittämisohjelma, jossa
ideana on soveltaa erilaisia kokeilevan kehittämisen menetelmiä uusien avausten löytämiseksi ja kokeilemiseksi omassa liiketoiminnassa.
Pohditaan yhdessä, miten voisit lähteä liikkeelle!
Learn Fast – kokeilevan kehittämisen ohjelma toteutetaan
1.2.2015 – 31.1.2017 Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä
ESR-osarahoituksella.
www.prizz.fi/learnfast
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Neodyymi (Nd), praseodyymi (Pr), dysprosium
(Dy) ja terbium (Tb) ovat kriittisiä alkuaineita
muun muassa elektroniikalle ja uusiutuvalle energiantuotannolle. Tällä hetkellä lähes koko tuotanto
tulee Kiinasta, missä näiden alkuaineiden primäärituotanto aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja.
Kiinan asettamat vientitullit ja -rajoitukset vaikuttavat suoraan mm. eurooppalaiseen teollisuuteen.
NdFeB-magneetit sisältävät näitä alkuaineita
33 %, mutta vain alle prosentti magneeteista kierrätetään. Maailmanlaajuisesti romutetaan vuosittain 45 000 tonnia magneetteja. Magneettien
sisältämien maametallien arvo on nykyhinnoilla
1,6–2,0 miljardia dollaria. Jo 10 prosentin kierrätyssuhteen avulla Eurooppa olisi omavarainen harvinaisten maametallien suhteen. Kierrätys voi olla
myös kannattavaa liiketoimintaa. Hankkeessa luodaan käsitys koko kierrätysprosessista: magneettien määrästä ja laadusta sähkö- ja elektroniikkaromussa, jatkokäsittelyvaatimuksista, arvoketjusta ja
kannattavuudesta.
Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella, mukana olevat yritykset (Crisolteq Oy,
Kuusakoski Oy, Neorem Magnets Oy) ja Porin alueen kunnat.
www.prizz.fi/magneettienkierratys

HYVÄKSI -hanke edistää
satakuntalaisten elämänlaatua
HYVÄKSI -hankkeeSsa kehitetään
uusia hyvinvointiteknologian tuotteita
ja palvelukokonaisuuksia, joilla tuetaan
hyvän arjen edellyttämää toimintakykyä. Teknologiaratkaisut voivat kohdentua mm. ikääntyneiden, muistisairaiden,
kehitysvammaisten, vammautuneiden,
liikuntarajoitteisten henkilöiden tai ammattilaisten käyttöön.
Kehittämisprosessissa
käyttäjillä
on merkittävä rooli ja heidän tuellaan
teknologiaratkaisuista kehitetään yksilölliset ominaisuudet huomioivia ja
helppokäyttöisiä. Hanke tarjoaa mahdollisuuksia tuotetestaukseen ja -kehitykseen, teknologiademonstraatioihin
sekä tutkimustiedon hyödyntämiseen
esimerkiksi hankintapäätösten tueksi.
– Teemme parhaillaan tutkimusta
mobiilianturoinnin
hyödyntämisestä
ihmisen liikkeiden seurantaan. Toisena

alkaneena casena meillä on kehitysvammaisille suunnattavien puhuvien mobiiliohjelmien tutkimus ja kehittäminen,
kertoo projektipäällikkö Mirka Leino Satakunnan ammattikorkeakoulusta.
– Porin perusturvassa Ojantien toimintakeskuksessa testataan ja hyödynnetään First Link Oy:n NetSpot
tablettikioski -palvelua osana kehitysvammaisten viriketoimintaa. Lisäksi
Ruskakodissa kehitetään Seekers Solutions Oy:n ikäihmisille suunnattua
paikannuspalvelua ja siihen liittyvää
kaatumisen tunnistavaa rannekorua,
kertoo Prizztech Oy:n projektipäällikkö
Niina Holappa.
Hyvinvointia edistävän teknologian palveluita kehitetään hankkeessa
yhdessä käyttäjien, yritysten sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin

toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy. Hanketta
rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä
Porin seudun kunnat (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki ja Pomarkku).

LISÄTIETOJA
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Mirka Leino
puh. 044 710 3182
mirka.leino@samk.fi
Prizztech Oy
Projektipäällikkö Niina Holappa
puh. 044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi

www.samk.fi/hankkeet/hyvaksi
www.prizz.fi/hyvaksi

Sanni-Kaisu Penttilä ja Kirsi Rastas sekä
ohjaaja Sari Vuori-Viitala ovat innoissaan
mm. tablettien peli- ja piirustusohjelmien
hyödyntämismahdollisuuksista
viriketoiminnassa.
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Yli 5 miljardin euron m
Viso merituulivoiman rakentamisesta

Merituulivoimademo
ja tulevat kotimaan puistot
Merituulivoimademo ja sen jälkeen
Suomessa rakennettavat tuulivoimapuistot
toimivat referenssinä pohjoisen Itämeren
olosuhteisiin suunniteltuina ja rakennettuina
kohteina. Kertyvää kokemusta ja oppia
hyödynnetään muissa Itämeren
kohteissa. Suomi on jäätyvän
Itämeren edelläkävijä.

TEM ja strategia
Merituulivoimarakentamisen pohjana
on TEM:n strateginen selvitys Suomen
merituulivoimaliiketoiminnan
kehittämiseksi. Strategiassa kuvataan
erityisesti Suomessa toimivien
yritysten liiketoimintamahdollisuuksia
ja odotuksia Itämeren alueella.
Onnistumiset ja kotimaisuusaste
merituulipuistodemossa edesauttavat
merituulimyönteistä energiapolitiikkaa ja vientiä.

Yritysverkosto
Yritykset ja osaaminen

VISIO

Merituulivoimarakentamisen
yritysverkostossa toimii kymmeniä yrityksiä.
Osaamista on erityisesti merirakentamisen,
logistiikan, suunnittelun tai komponenttivalmistuksen alalla. Demopuiston
rakentamisen myötä syntyy vahvoja
konsortioita, jotka ovat kilpailukykyisiä
Itämeren markkinoilla.

Suomalainen merituulivoimarakentamisen
klusteri saa merkittävän
osan Itämeren
markkinoista.
MerituulivoimaItämeren markkinat
rakentamisen keskittymä
Pohjoisen Itämeren merituulipuistojen
rakentamisen aloitus ja jatkuvuus luovat
perustan yritysklusterin ja keskittymän
kehittymiselle ja investoinneille. Itämerelle
rakennetaan lähivuosina 450 tuulivoimalaa.
Näistä suuri osa on alueilla, joiden
olosuhteet vastaavat Suomen demoja.
Yhteismarkkinointi, potentiaalisten
kohteiden erikoisseuranta ja
Ruotsin vienti on tärkeää.

Mäntyluoto on infrastruktuurin, sijainnin,
logistiikan, Itämeren markkinan ja alueen
yritysverkoston vuoksi erittäin sopiva paikka
merituulirakentamisen keskittymäksi.
Porin Tahkoluodon edustalle rakennettava
demopuisto tarjoaa keskittymälle
mahdollisuuden kehittyä jäätyvän
Itämeren tehokkaimmaksi
merituulirakentamisen
keskittymäksi.

Merituulivoimarakentamisen keskittymä -hankkeen aikana käytyjen yrityskeskustelujen
ja ministeriöön tehtyjen selvitysten perusteella on muodostettu visio, jonka päämääränä
on, että suomalainen merituulirakentamisen yritysklusteri saa keskeisen osan Itämeren
merituulivoimamarkkinoista. Visiossa kuvattuun uuteen liiketoimintaan on mahdollista päästä
viiden toisiaan tukevan osakokonaisuuden ja toimenpideketjun pitkäjännitteisellä toteuttamisella.
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markkinat Itämerelle?
Itämerelle on kasvamassa yli viiden miljardin euron
merituulivoimarakentamisen markkina vuoteen 2025 mennessä.
Marraskuussa 2014 TEM myönsi Porin
Tahkoluodon merituulivoimahankkeelle 20
miljoonaa euroa investointitukea rakentamiskustannuksiltaan kaikkiaan yli 100 miljoonan
euron hankkeelle. Investointituen tarkoituksena on tässä kymmenen voimalan merituulivoimapuistohankkeessa demonstroida Itämeren
olosuhteisiin sopivia tuulivoimala- ja perustusratkaisuja sekä käytännön toteutuksen vaiheita, jotka mahdollistavat jatkossa tehokkaamman merituulivoimarakentamisen erityisesti
pohjoisen Itämeren alueella.
Käytännön osaamisen ohella demonstraatiotuen avulla toteutettava tuulivoimapuisto
tarjoaa suomalaisille metalli- ja meriteollisuuden alan yrityksille hyvän referenssin, jota yritykset voivat edelleen hyödyntää oman osaamisensa markkinoinnissa niin Suomessa kuin
koko Itämeren alueella.
Nyt valmistuneessa selvityksessä arvioitiin Itämeren merituulivoiman rakentamispotentiaalia, johon TEM:n tukeman demotuulipuiston kautta saatavaa tietotaitoa ja
osaamista on lähivuosina mahdollista hyödyntää. Painopisteenä selvityksessä olivat erityisesti Itämeren keski- ja pohjoisosissa vireillä
olevat merituulivoimahankkeet.

Näiden alueiden olosuhteille on luonteenomaista merialueiden jäätyminen erityisesti
kovina pakkastalvina, minkä vuoksi jäämassojen huomioiminen on edellytyksenä merituulivoimaloissa käytettäville rakenteille sekä
niiden mitoitukselle. Rakentamispotentiaalin
ohella selvityksessä tarkasteltiin Itämeren
keski- ja pohjoisosiin suunniteltujen tuulivoimahankkeiden yleisiä rakentamisolosuhteita.
Tämän tarkastelu antoi yleiskuvan erityisesti
syvyys- ja merenpohjaolosuhteiden alueellisesta vaihtelusta Itämeren keski- ja pohjoisosien merituulivoima-alueilla.
Tarkastelun tulosten mukaan Itämerellä
hankesuunnittelussa etenevien ja lähivuosina
rakennettavien kohteiden määrä vastaa yhteensä 450 tuulivoimalaa, joka merkitsee yli
2000 MW:n sähköntuotantotehoa ja arviolta
usean miljardin euron rakentamisinvestointeja. Selvitys tehtiin yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa ja sen voi ladata
osoitteesta www.prizz.fi/julkaisut.

LISÄTIETOA:
Johtaja Jarkko Vuorela
Energiaratkaisut
Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela@prizz.fi

Porin Tahkoluoto mereltä. Mittasuhteet antavat epätodellisen mielikuvan, koska
merellä oleva voimala vaikuttaa olevan lähes rannassa. Vesimatkaa on kuitenkin
toista kilometriä. Kuva: Porin Satama.
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Automaatioala
kasvaa ja rekrytoi
Prizztech Oy selvitti yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun Digitaalinen Satakunta
-projektin, Winnovan ja Sataedun kanssa automaatio- ja robotiikka-alan yritysten työvoiman
tarvetta sekä sitä, miten nykyinen automaatioalan koulutus vastaa yritysten tarpeisiin.
Tutkimuksen tekijäksi valittiin Taloustutkimus Oy.

robocoast.fi
Satakuntaan on käynnistymässä
robotiikan, automaation ja digitaalisuuden
innovaatiokeskittymä RoboCoast. Kuva
Sermatech Oy:n toteuttamasta ratkaisusta.
Tammikuussa 2015 toteutettuun puhelinhaastatteluun vastasi 40 automaatioalalla toimivaa yritystä. 53 prosenttia
puhelinhaastatteluun vastanneista yrityksistä toimii Satakunnan alueella. Kaikki
vastanneet yritykset ilmoittivat rekrytoivansa uusia työntekijöitä seuraavan kolmen vuoden aikana. 38 prosenttia vastaajista ilmoitti tarvitsevansa yli viisi uutta
työntekijää. Huomionarvoista on, että
kaikki vastanneet yritykset ovat rekrytoimassa uusia työntekijöitä. 36 prosenttia
vastaajista sanoi, että tämänhetkinen
automaatio- ja robotiikka-alan ammatillinen koulutus vastaa yrityksen tarpeita
erittäin tai melko hyvin. Tärkeimpinä ammatillisina erityisosaamisalueina vastaajat
pitivät sähköautomaatio-, logistiikka- ja
ohjelmointiosaamista. Pienin painoarvo
oli oheislaite- ja valvomo-ohjelmistojen
osaamisella.
Rekrytointitilanteessa yritykset odottivat rekrytoitavalta luonnollisesti vahvaa
automaatioalan ammatillista osaamista, mutta lähes yhtä tärkeäksi nostettiin
rekrytoitavan henkilön sosiaaliset taidot.
Satakunnassa toimivat yritykset pitivät
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automaatioalan ammatillista osaamista
rekrytoitavan tärkeimpänä ominaisuutena. Kuitenkin muualla kuin Satakunnassa
toimivien yritysten vastauksissa painottuivat sosiaaliset taidot jopa korkeammalle kuin automaatioalan ammatillinen
osaaminen.

turvaamisesta ja kehittämisestä. Hallitusohjelman kirjauksen kautta voidaan
valtiovallan toimesta seuraavalla hallituskaudella turvata automaatioalalle
riittävät tukitoimet koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen sekä vienninedistämiseen.

Näin kommentoi tutkimustuloksia Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen:
– Tämän päivän Ulvila tunnetaan automaatioteollisuuden selkeänä osaamiskeskittymänä. Ulvilan kaupunki on myös
määritellyt elinkeinopoliittisessa ohjelmassaan elinkeinopolitiikkansa kärjeksi
automaatioteollisuuden ja sen ympärille
muodostuvan osaamisverkoston. Samalla
on kuitenkin todettu, että automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä on
positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten menestymiseen.
Edesauttaaksemme alan toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa olemme
esittäneet muun muassa pääministerille,
että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee saada selkeä kirjaus automaatio- ja
robottiautomaatioalojen
edellytysten

Satakunnan ammattikorkeakoulun vararehtori Cimmo Nurmi on samoilla linjoilla:
– Suomi on tällä hetkellä valitettavasti alisuoriutuja digitaaliteknologioiden
hyödyntämisessä. Digitaalisuuden soveltamisedellytyksissä olemme kuitenkin ykkössijalla, joten vain tekeminen puuttuu.
Yrityksillä on voimakas tarve automatisoida tuotantoa ja digitalisoida tietotyötä
jäädäkseen eloon. Yritykset tarvitsevat
konkreettista tukea automaation, robotiikan ja muiden digitaalisten menetelmien käyttöönotossa. Ratkaisuksi tähän
omassa maakunnassamme tarjoamme
parhaillaan käynnistyvää RoboCoastia,
robotiikan, automaation ja digitaalisuuden innovaatiokeskittymää, jota alueen

teollisuus tulee hyödyntämään kilpailukykynsä kehittämisessä.
RoboCoast tarjoaa yrityksille uusien
teknologioiden käyttöönottoa, teknologiapilotointeja ja fokusoitua huippuosaamisen kehittämistä. Terveysteknologian vienti on kasvanut huipputekniikan
viennissä ykköseksi, kun se on ohittanut
laskussa olleen telekommunikaation
viennin arvon. Suomessa valmistetuilla
terveysteknologian tuotteilla on koko
ajan lisääntyvää kysyntää maailmalla. Terveysteknologian ja yleisesti automaation
ja robotiikan erityispiirre on, että työpaikat syntyvät Suomeen. Näihin työpaikkoihin tarvitaan uusia osaajia. SAMK haluaa
vastata tähän kysyntään.
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomessa sijaitsevat automaatiota
ja robotiikkaa myyvät tai hyödyntävät

yritykset. Tiedonkeruu toteutettiin henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina 21.26.1.2015. Haastattelutyöhön osallistui
kaksi Taloustutkimus Oy:n koulutettua
tutkimushaastattelijaa. Haastattelijoiden
työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. Tutkimuksessa
haastateltiin yhteensä 40 henkilöä.
Tutkimuksen tulosten rohkaisemina
Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu käynnistivät Satakunnan automaatioalan yritysverkoston kokoamisen.
Verkoston näyteikkunana tulee toimimaan
uusi valmisteilla oleva robocoast.fi -sivusto, johon kootaan tiedot alueen automaatio- ja robottialan yrityksistä, automaatioalaa lähellä olevista yrityksistä (kuten ICT,
automaatioalan keskeiset alihankkijat,
anturi- ja sensoritoimittajat ja erityyppisiä
automaatioratkaisuja hyödyntävät yrityk-

set) sekä automaatioalan tutkimusympäristöistä ja -yhteisöistä.
Tavoitteena on mm. kehittää Satakunnan automaatioverkostolle yhteinen ja
kansallisesti tunnettu brändi. Robocoast.fi
toimii työkaluna markkinoitaessa alueen
automaatioverkoston yritysten osaamista
ja tuotteita ja kehitettäessä automaatioalan yritysten, automaatiota hyödyntävien yritysten sekä alueen korkeakoulujen
välistä yhteistyötä. Sivustolla näkyminen
on yrityksille täysin maksutonta. Robocoast.fi toteutettiin Verkostoidu Porin seudulle -hankkeen tuella.

LISÄTIETOJA:
Prizztech Oy
Kehittämispäällikkö Mikko Puputti
044 710 5343
mikko.puputti@prizz.fi

Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
haluaa, että automaatiaalan edellytysten
turvaaminen kirjataan hallitusohjelmaan .
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Kehittämisyhtiö –
toimiva innovaatio
Näin otsikoitiin työ- ja elinkeinoministeriön toukokuun alussa ilmestynyt julkaisu, joka sisältää kaupunkineuvos Markku Anderssonin laatiman selvityksen seudullisten kehittämisyhtiöiden
roolista työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä.
– Suomalaiset kehittämisyhtiöt ovat hyvä ja toimiva innovaatio, mutta konseptia pitää uudistaa, jotta yhtiöt pystyvät myös
muuttuneessa, niukkenevien resurssien maailmassa vastaamaan
seudullisen kehittämistyön haasteisiin, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori tiivistää.
– Kehittämisyhtiöt ovat kiistatta merkittävä osa kansallista yrityspalveluverkostoa. Elinkeino- ja kehittämisyhtiöiden kansallinen verkosto SEKES on tällä hetkellä 43 jäsenen yhdistys. Näiden,
pääosin kuntien omistamien elinkeinoyhtiöiden henkilöstön kokonaismäärä on yli 1000 henkilöä. Yhtiöiden toiminnallinen volyymi ylittää vuositasolla 132 miljoonaa euroa, toteaa Prizztech
Oy:n toimitusjohtaja Risto Liljeroos, joka on tällä hetkellä SEKESin
hallituksen puheenjohtaja.
Nyt tehty selvitystyö on kehitysyhtiöiden näkökulmasta erinomainen asia, sillä yhtiöiden roolista ei aiemmin ole käyty keskusteluja. Yhtiöiden toimintaedellytyksiin ovat vaikuttaneet kielteisesti mm. Tekesin EU:n rahoitukseen liittyvät tulkinnat. Aito
kumppanuus valtiollisten toimijoiden palveluiden ja kuntien
organisoimien palveluiden välillä on puuttunut. Toivottavasti nyt
esitetyt konkreettiset esitykset johtavat vuoropuheluun, joka koituu ensisijaisesti yritysasiakkaittemme hyväksi, toteaa Liljeroos.
Selvitystyössä esitetään mm. ”suomalainen kehittämisyhtiö
2020” -toimintamallin valmistelua laajapohjaisena yhteistyönä,
setelityyppisen yrityskehittämistyökalun käyttöönottoa sekä kehittämisyhtiöiden rahoituksen turvaamista.
Valmistuneen selvityksen on tarkoitus toimia taustatietona virkamiesvalmistelulle ja tulevan hallituksen päätöksenteolle.

Kuntarahoituksen
Kuntarahoituksen kohdentuminen
kohdentuminen

Muu
toiminta
17 %

Alkavat
yritykset
14 %

Projektitoiminta
29 %

Toimivat
yritykset
31 %

Seutumarkkinointi
9%

Seudulliset kehittämisyhtiöt ry SEKESin jäsenkyselyn mukaan kuntien
rahoitus elinkeinotoimintaan yhtiöiden kautta oli viime vuonna
keskimäärin 25 € / asukas. Kuntarahoitus kohdentui toimiviin
yrityksiin (31 %), projektitoimintaan (29 %), muuhun toimintaan
(17 %), aloittaviin yrityksiin (14 %) ja seutumarkkinointiin (9 %).
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Kunnallisjohto ja
yrittäjät Porissa 2016
Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari järjestetään ensi vuonna Porissa. Tapahtuma kerää
18.–19.5.2016 Poriin lähes 800 kunnanjohtajaa, elinkeinojohtajaa, kunnanvaltuutettua, yrittäjävaikuttajaa ja muita
kunta-alan asiantuntijoita.
Tapahtumassa yrittäjät ja kuntavaikuttajat pääsevät keskenään pohtimaan kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä
eri näkökulmista. Pääteemana on energia.
– Kunta on monen yrittäjän läheisin yhteistyökumppani.
Kun yhteistyö pelaa, siitä hyötyvät kaikki: yritys voi pärjätä,
kuntalaiset saavat palveluita ja kunta verotuloja, Suomen
Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.
Kunnallisjohdon seminaarissa kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolla on kahden päivän aikana
mahdollisuus käydä vuoropuhelua yrittäjävaikuttajien
kanssa ja kuulla muiden kuntien hyvistä käytännöistä ja kokemuksista.
– Perinteisesti seminaarin esiintyjät ovat edustaneet
alansa huippuosaamista. Pori kokeneena tapahtumakaupunkina tulee tarjoamaan seminaarin osallistujille unohtumattomia elämyksiä, lupaa Porin kaupunginjohtaja AinoMaija Luukkonen.
Kunnallisjohdon seminaari on järjestetty 1990-luvun
alkupuolelta lähtien joka vuosi. Viime vuosina kävijäennätykset ovat menneet uusiksi: Vuonna 2012 Jyväskylässä
järjestettyyn seminaariin osallistui 500 yrittäjää ja kuntavaikuttajaa, vuonna 2014 Seinäjoella oli 700 osallistujaa ja tänä
vuonna Kuopiossa 5.—6.5. seminaarissa on mukana yli 750
1
osallistujaa.
Tervetuloa mukaan — tehdään yhdessä uusi ennätys!
Ilmoittaudu osoitteessa www.kunnallisjohto.fi

Porin kaupunki kilpailuttaa Helsingin lennot
Säännöllinen lehtoyhteys
Porin ja Helsingin välillä on ollut
tauolla jo liki vuoden. Liikennevirasto on asettanut Pori-Helsinki
-reitille julkisen palveluvelvoitteen, eli käytännössä hyväksynyt
lentojen kilpailuttamisen. Porin
kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa, että Porin kaupunki sitoutuu
vastaamaan lentoliikenteestä aiheutuvista kustannuksista ja ottaa kustannukset
huomioon omassa talousarviossaan ja taloussuunnitelmassaan. Tarjouskilpailua aletaan valmistella välittömästi, jotta lentoliikenne saadaan
käyntiin mahdollisimman pian.
– Realistisen arvion mukaan lentoliikenne Helsinkiin voisi
alkaa syyskuun alussa, kertoo Porin kaupungin tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus.
– Päätökset ovat merkittäviä satakuntalaisen elinkeinoelämän
kannalta. Globaalissa kilpailussa saavutettavuus on elinehto. Tehdyillä päätöksillä on merkitystä myös aluetalouteen, sanoo palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi Prizztechistä.
– Satakunta siiville -hankkeessa teimme selvityksen lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa. Lentoliikenteen loppumisesta voisi seurata yritysten tiettyjen toimintojen
ja työpaikkojen siirtymistä pois maakunnasta, mikä aiheuttaisi

merkittäviä välillisiä työllisyysvaikutuksia. Henkilöstön ja rekrytointien väheneminen voisi merkitä varovaisenkin arvion mukaan 450 henkilötyövuoden ja 2,3 miljoonan euron kunnallisverotulojen menetystä. Yritysten vastausten perusteella tehdyn
laskelman mukaan henkilötyövuosia saatetaan menettää jopa
750 ja kunnallisverotuloja 4 miljoonaa euroa, Niemi toteaa.
Satakunta siiville -hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKRrahoituksella.

Asiantuntijapalvelut Oy
Muutoksia Prizztech Oy:n tytäryhtiöissä
Prizztech Oy:n kokonaan omistamat kolme tytäryhtiötä
Prizzpoint Oy, Prizztech Asiantuntijapalvelut Oy ja Prizzway Oy
sulautuivat yhdeksi yhtiöksi 31.3.2015. Sulautuminen on osa
Prizztech-konsernin toiminnan rationalisointia. Sen avulla yksinkertaistetaan omistusrakennetta ja hallinnointia sekä tehostetaan liiketoimintaa.
Sulautumisessa ns. vastaanottavana yhtiönä oli Prizzway
Oy, jonka nimi muuttui samassa yhteydessä Prizztech Asiantuntijapalvelut Oy:ksi. Muilta osin vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys ei muuttunut.
Emoyhtiö Prizztech Oy toimii ns. yleishyödyllisenä yhtiönä.
Konsernin markkinaehtoisesta toiminnasta vastaa Prizztech
Asiantuntijapalvelut Oy, jonka palveluksessa ei ole vakituista
henkilökuntaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari Järnstedt,
jonka työpanos ostetaan Prizztech Oy:ltä. Yhtiön budjetoitu
liikevaihto kuluvalle vuodelle on vuositasolla noin 0,5 milj.
euroa.
- Prizztech Asiantuntijapalvelut Oy jatkaa edelleen liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen tarkoitetun Progressohjelmiston kehittämistä ja markkinointia. Tehty sulautumi-

nen ei siis tarkoita nykyisten Progress-ohjelmiston käyttäjille
mitään muuta muutosta, kuin että järjestelmän toimittajan
nimi muuttui, kertoo Jari Järnstedt.
Prizztech Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa asiakasyrityksille entistä laajemmin liiketoiminnan kehittämiseen ja valmennuksiin tuotteistettuja asiantuntijapalveluja. Asiantuntijatyön
toteutuksessa hyödynnetään Prizztech Oy:n henkilöstön osaamista.
Prizztech Oy:n toisen tytäryhtiön, matkailupalveluiden markkinointi- ja myyntiyhtiön Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn, toimintaan nyt tehdyllä yhtiöjärjestelyllä ei ole vaikutusta.

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja
Risto Liljeroos
Puh. 044 710 5310
risto.liljeroos@prizz.fi
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Tällä palstalla esittelemme eri tehtävissä toimivia prizztechläisiä ja
heidän kuulumisiaan.

Kati Mäenpää
palveluneuvoja

Pertti Koskinen
yrityskehittäjä

Anne Autioniemi
graafinen suunnittelija

Koulutukseni on matkailualalta ja olen nyt
työskennellyt Prizztechissä kolme ja puoli
vuotta. Vuosia sitten olin Porin kaupungin
matkailu- ja elinkeinotoimistossa matkailuneuvojana ja sen jälkeen 16 vuotta TeliaSoneralla ja Fonectalla.
Työtehtäviini kuuluvat uusien, seudullemme perustettujen yritysten kontaktointi ja sparrauspalvelu, sijoittumispalvelut sekä markkinoinnin testaus- ja
kehittämispalvelu, jossa pyrin yhdessä
yritysten kanssa muodostamaan uusia
asiakkuuksia. Vastaan myös yritysneuvontamme ajanvarausasioista sekä puhelinpalvelusta.
Pidän työstäni, koska tehtävät liittyvät
hyvin moniin erilaisiin asioihin ja saan olla
tekemisissä useiden ihmisten kanssa. Se
on se juttu, joka tuo minulle mielekkyyden työhön.
Olen porilainen, perheeseeni kuuluvat
yrittäjämies sekä 7- ja 10-vuotiaat lapset.
Harrastuksiani ovat lenkkeily, kuntosali ja
matkustaminen perheen kanssa. Perheellemme on muodostunut tavaksi tehdä
visiitti Italiaan Gardajärvelle ja olemme
tänäkin keväänä lähdössä ”kesämökillemme” viettämään italialaista rentoa lomaa.

Työpäivät ovat innostavan erilaisia, toimenkuva riittävän laaja ja liekanaru
mukavan pitkä. Sekä henkilö- että yritysasiakkaille on tarjota johtotehtävissä
kerrytettyjä vaihtoehtoja lähes 35 vuoden
kansainvälisen liike-elämän kokemuksella. Avuksi on ollut taito selviytyä ongelmista, joihin viisas mies ei olisi koskaan
joutunutkaan.
Liike-elämän monimuotoisuus ei koskaan lakkaa viehättämästä. Lainsäätäjän
asettamien raamien sisällä on tilaa monille eri toimintamalleille, asiakkaasta
riippuen. Omien erehdysten ja opintojen
kautta saatu laaja kokemus auttaa ja tukee asiakasta hänen omassa päätöksenteossaan ja palkinnon työstään saa, kun
tutuksi tullut asiakas palaa vuosi vuodelta
uudelleen tarkistuttamaan liiketoimintasuunnitelmaansa.
Kehitysyhtiö on taas kerran täyttänyt
yhteistyöllä ja verkostojensa avulla tehtävänsä, jossa yksittäinen yrityskehittäjä
työtovereineen on saanut olla osana suurempaa palapeliä. Hyviä asioita saadaan
aikaan tekemällä yhdessä, kun kukaan ei
ole ottamassa sulkaa yksin omaan hattuunsa.

Mitä yhteistä on merituulivoimaliiketoimintastrategialla,
ydinvoimalaitoksen
turvallisuusluokituksella, kakkostyypin
diabeteksella ja maidontuotantoprosessilla? Kaikkiin näihin ja lukemattomiin
muihinkin mielenkiintoisiin aiheisiin olen
Prizztechissä työskentelemäni 13 vuoden
aikana saanut ”laittaa näppini” – tai oikeammin hiireni.
Graafisen suunnittelijan keskeisiä tehtäviä Prizztechissä on visualisoida monimutkaisia aiheita helpommin ymmärrettäväksi ja minulla onkin onni saada tehdä
työtä, josta syntyy joka päivä jonkinlaisia
näkyviä tuloksia: logoja, kuvia ja graafeja,
julkaisuja, kutsuja ja esitteitä.
Tällä hetkellä työlistallani ovat muun
muassa Hyvinvointiteknologian innovaatioverkoston esite ja asiakirjapohjat,
metallien valmistuksen huippuosaajien
seminaarikutsu ja merituulivoimarakentamisen strategiaesityksen visualisointi.
Siviilielämäni keskipisteenä on viiden
kuukauden ikäinen saksanpaimenkoiranpentu, jonka kanssa harjoittelemme päivittäin paitsi sohvan ja lampunjalan jättämistä rauhaan myös tottelevaisuuden ja
jäljestämisen alkeita.

16

Ki i kkustooli n
k i ti nöi tä

Yrittäjät nostavat
Suomen nousuun
Olen toiminut Satakunnan Yrittäjien Senioriyrittäjien asiantuntijaryhmän puheenjohtajana viitisen vuotta.
Toimin myös Suomen Yrittäjien Seniorivaliokunnassa sekä Prizztechin yrityskummina.
Senioriyrittäjien toiminnalla haemme
voimakkaasti sitä, miten saamme tätä
meille kertynyttä tietoa siirrettyä eteenpäin. Maailma on muuttunut, mutta tietyt
yrittäjyyden lainalaisuudet ovat olemassa.
Pyörän voi keksiä vain kerran, mutta sen
ympärille voi tehdä vaikka millaisia variaatioita. Myös yrittämisen perusidea on
sama, se ei ole muuttunut tuhansiin vuosiin. Me teemme tai ostamme tuotteen ja
myymme sen eteenpäin, näin saamme
oman palkkamme. Me Senioriyrittäjät
mentoroimme sitä, mitä yrittäjyys on ja
miten se pyörii.
Satakunnan Yrittäjien muita prioriteetteja tässä työssä mentoroinnin lisäksi ovat
koulutukset, tietoiskut ja tapahtumat. Me
annamme koulutusta siitä, miten me eläkeläiset selviydymme tulevasta elämästä
ja kerromme, miten meillä itsellämme
ovat omistajanvaihdokset onnistuneet.
Kolmas näkökulma on sosiaalinen yhdessäolo ja nämä kaikki limittyvät toisiinsa.

Toimintaidea yrityskummien kanssa on
yhteistä ja niinpä tämän tiedonsiirron,
mentoroinnin pitäisi myös olla yhteistä.
Esimerkiksi kummitoimintaa ja senioritoimintaa pitäisi ilman muuta voida
toteuttaa koko Satakunnan alueella
miettimättä, mistä kunnasta yrittäjä on.
Maakunnallinen toiminta yleensäkin näissä kehittämisasioissa pitäisi jälleen laittaa
kuntoon, tämä alueittain toimiminen ei
ole yrittäjien etu.
Kokonaisuutta ei osata katsoa yhteisen
edun kannalta. Yrityksille tärkeitä tukirahoja on olemassa, mutta tuntuu, että
ne makaavat virkamiesten takana, niin
täällä kuin koko maassakin. Ja nyt ja siksi
olisi tilausta ja tarvetta maakunnalliselle
toiminnalle, jonka taakse kaikki voisivat
ryhmittäytyä. Vai onko niin, että suurin
virheemme Suomessa on soveltaa Brysselin direktiivejä kotikutoisesti, liian tarkkaan ja turhaan? Me teemme täällä omaa
byrokratiaa, sellaista, jotka kukaan ei ole
pyytänyt meitä tekemään.
Nyt juuri pitäisi miettiä, että kun uudistamme, voisimmeko samalla purkaa
jotain rakenteita, ettemme aina vain tekisi
uusia vanhojen päälle? Tämä koskee miltei kaikkia elämän alueita yhteiskunnassamme. Tunnollinen luonteenlaatumme

ajaa meitä seinään vain varmuuden vuoksi, ettemme vaan tee mitään väärin.
Tämän varovaisuuden voi nähdä myös
esimerkiksi kuntien hankinnoissa. Kun julkinen taho tekee päätöksen hankinnasta,
se usein voisi hinnasta päätellä, että tuolla tarjoushinnalla ei voi maksaa kaikkia
maksuja ja veroja. Mutta halutaan saada
halvalla ja ollaan myös liian pelokkaita soveltamaan lakia sen antamissa puitteissa.
Kuntasektoria ja luottamushenkilöitä voisi itse asiassa kouluttaa yhdessä yritysten
kanssa. Se ei ole yhteiskuntamme etu, jos
yritys jättää veronsa ja muut maksunsa
hoitamatta. Keskustellen näistä asioista
voitaisiin löytää yhdessä paljon hyvää.
Näitä ja paljon muita yrityselämään ja
yhteiskuntaan liittyviä asioita miettivät
senioriyrittäjät, yrityskummit ja muut tahot. Jos miettisimme näitä yhdessä maakuntana, saisimme enemmän aikaan!
Juhani Koskinen
Senioriyrittäjä, yrityskummi
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MI15

Match
INDUSTRY 2015
10.-11.6.2015, Pori

Metallien valmistuksen
huippuosaajat Porissa
Miltä näyttää metallinjalostusteollisuuden tulevaisuus
Suomessa?

10.6.2015 MI15
Industry Seminar
Norjalais-suomalainen merija offshore-alan seminaari.
Ilmoittautuminen ja ohjelma
osoitteessa www.matchindustry.fi.

11.6.2015 MI15
Kontaktitapahtuma
Match INDUSTRY on tehokas
päähankkijavetoinen yritysten
kontakti- ja neuvottelutapahtuma,
joka tarjoaa kontakteja olemassa
oleviin ja tulevaisuuden projekteihin.

www.matchindustry.fi

Match
INDUSTRY
2015 – MI15
10.-11.6.2015
Tiedepuisto 3,
Pori, Finland

10.6.2015

Päähankkijoiksi on kutsuttu
globaaleilla markkinoilla toimivia
yrityksiä. Kohderyhmänä ovat
teknologia-, meri-, offshoreja automaatioteollisuuden
palveluyritykset.
Ilmoittautumiset
Ilmoittaudu 31.5.2015 mennessä
osoitteessa www.matchindustry.fi.
Tapahtuman osallistujamäärä on
rajattu.

IKTION
F
FAKTAA

SIJASTA

10.6.2015 klo 8.30 - 17.00
Porin yliopistokeskus
Pohjoisranta 11, auditorio 126
Porin kaupunki ja Aalto-yliopisto
järjestävät yhteistyössä Suomen johtavien
metallinjalostusyrityksien kanssa
seminaarin, jossa asiantuntijat esittelevät
metallienjalostuksen suomalaista
huippuosaamista akateemisesta
tutkimuksesta teollisuuden käytännön
sovelluksiin.

Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa!
Yhteydenotot
Projektipäällikkö Kaisu Rågell
kaisu.ragell@prizz.fi
+358 44 710 5349

MI15 Industry Seminar

11.6.2015
MI15 Kontakti- ja
neuvottelutapahtuma

Järjestäjä
Prizztech Oy / Meri- ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu
-hanke. Hanketta rahoittavat työ- ja
elinkeinoministeriö osana TEM-Meriohjelmaa sekä Porin kaupunki.
Yhteistyökumppanit
Prizztech Oy, TEM, Porin
kaupunki, Meriteollisuus ry ja
Teknologiateollisuus ry.
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Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
www.lyyti.in/metalli

A
S
S
O
D
H
JO vika?

Onko

SILMÄT AUKI JA FOKUS TULEVAISUUTEEN!
TIISTAINA 14.7.

PROMENADIKESKUS

klo 10.30-11.45

Yrjönkatu 17, Pori

Milloin yrittäjyys ja omistajuus vihdoin nähdään Suomen pelastajana?
Miten suomalaisten yritysten tuotteet saadaan kaupaksi idässä ja lännessä?
Ketkä johdattavat Suomen seuraavaan teolliseen vallankumoukseen, asioiden internettiin?

JAN
PEKKA
LEENA
BRUCE
HEIKKI
VAPAAVUORI
MÖRTTINEN
ORECK
SUTELA
AILISTO
Suomen
elinkeinoministeri
2012-2015

Venäjän-tuntija,
Professor of Practice
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto

Toimitusjohtaja,
Perheyritysten liitto

Yhdysvaltain
suurlähettiläs
2009-2014

Tutkimusprofessori,
teollinen internet VTT

Talouspaneelia johtaa

LENITA
AIRISTO

Tietokirjailija, Dipl.ekon.
yh

y ös s ä
teist
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Hyvää Porin kesää!
SuomiAreena
Pori Jazz
Kalevan kisat
Porispere
Kirjurinluodon
viinikylä
MotoRockFest
Kirvatsin Jytä
Katso lisää tapahtumia

www.maisa.fi

www.prizz.fi/blogit

