
 

KAMU - Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja 

uudistumiseen (1.9.2021 – 31.8.2023) 

 

KAMU-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa satakuntalaisten yritysten elpymistä 

poikkeusoloista ja edistää niiden vahvistumista liiketoimintojen uudistamiseen soveltuvan 

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotietämyksen avulla. 

Järjestämme yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa ajankohtaisiin teemoihin liittyviä 

kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kehittymishaluisten yritysten kokemia ongelmia ja 

kehitystarpeita sekä ratkaisumalleja kartoitetaan koko hankkeen ajan. Luomme 

kartoitusten, tapaamisten ja haastattelujen perusteella liiketoiminnan uudistamista ja/tai 

tuotekehityksen vahvistamista tukevan toimintamallin sekä kehittämistyökalun (KAMU-

sovellus). Niiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat tehdä järjestelmällistä 

tilannearviointia kehittääkseen liiketoimintaansa hyödyntäen jo aiemmin muissa 

organisaatioissa koeteltua tutkimus- ja tuotekehitystietämystä. 

Rahoittajat: Hankkeen rahoittajina toimivat Satakuntaliitto, REACT-EU-välineen 

määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia 

toimia, sekä Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy yhdessä alueen kuntien kanssa. 

Lisätietoja:  avoinsatakunta.fi/kamu/   |    prizz.fi/kamu 

 

 

https://www.avoinsatakunta.fi/kamu/
http://www.prizz.fi/kamu


 

Mitä KAMU-hanke sisältää? Mitä sen aikana tuotetaan? 

 

Kaksivuotisen hankkeen käytännön tavoitteisiin pääsemiseksi olemme suunnitelleet 

kokonaisuuden, jossa yhdistyvät aktiivinen keskustelu ja kehitystarpeiden selvittäminen 

yrittäjien kanssa sekä uusien työkalujen ja työtapojen kehitystyö niiden saamiseksi yritysten 

käyttöön.  

Tilaisuuksien osalta toteutamme sarjan infotilaisuuksia ja useita verkkoseminaareja 

ajankohtaisista kehitysteemoista. Alustavasti olemme suunnitelleet kehitysteemoiksi mm.  

verkkokauppaa, somemarkkinointia, tuotteistamista, tuotekehitystä, suojaamista, 

sopimuksia, kestävän kehityksen mahdollisuuksia, rahoitusta ja protoja. Mikäli 

yrityskentästä nousee tarpeita muille kehitysteemoille, ne pyritään huomioimaan. 

Kartoitamme tilaisuuksien yhteydessä toteutettujen pikapulssien avulla ja yritysten kanssa 

pidettävien tapaamisten kautta niiden kasvu- ja kehittymistarpeita. Pikapulssien sisältöä 

hyödynnetään myös kehittämistyökalun sisällön suunnittelussa. Tapaamisten yhteydessä 

toteutettavan digisuunnitelman laadinnan tukemisella rohkaisemme yrityksiä tutustumaan 

uusiin teknologioihin ja kartoittamaan omalle toiminnalle sopivimpien sähköisten 

toimintatapojen hyödyntämistä.  

Järjestämme syksyllä 2022 yritystorin teemalla positiivisen kestävän kehityksen 

mahdollisuudet. Tilaisuudessa yritykset (sekä yrityspalvelutoimijat) pääsevät esittelemään 

omia ideoitaan kestävän kehityksen tuomista uusista liiketoiminnan avauksista ja 

keskustelemaan aiheen mahdollisuuksista satakuntalaiselle yrityskentälle. 

Kumppanuuksista kiinnostuneille yrityksille tilaisuuden ohessa on myös yhteistyötori. 

Kehitämme liiketoiminnan uudistamista ja/tai tuotekehityksen vahvistamista ja sen 

järjestelmällistä edistämistä tukevan toimintamallin sekä julkisesti ja/tai avoimesti 

saatavilla olevaa TKI-tarjontaa hyödyntävän kehittämistyökalun (KAMU-sovellus). 

Kehitystyön kulkua ja siihen liittyvää yritysten kanssa tehtävää pilotointia esitellään 

tapahtumien yhteydessä. Toimintamallin ja sen käyttöä tukevan KAMU-sovelluksen avulla 

yritykset ja organisaatiot voivat tehdä järjestelmällistä tilannearviointia kehittääkseen 

liiketoimintaansa hyödyntäen jo aiemmin muissa organisaatioissa koeteltua julkista 

tutkimus- ja tuotekehitystietämystä. 
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