
Satakunnan hankeyhteistyöverkoston 

tapaaminen 4.3.2022

Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen 

1.9.2021-31.8.2023



Jayz

Jussi

• Tapahtumien järjestely

• Yritysten kontaktointi ja 
ongelmien kartoitus

• jussi.kuusiniemi@prizz.fi

• 044 538 4501

Soini
• Hankkeen vastuullinen 

johtaja
• Sovelluksen kehitystyö
• jari.soini@tuni.fi
• 040 826 2890

Janne
• Viestinnän langat käsissä

• Sovelluksen kehitystyö

• janne.harjamaki@tuni.fi

• 040 826 2714

Leppis
• Päävastuu projektista

• Sovelluksen kehitystyö

• jari.leppaniemi@tuni.fi

• 040 826 2820
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Hanketoimien hyödyt yrityksille

• Yritysten digitaalinen kyvykkyys paranee

• Yritykset saavat ajankohtaista tietoa toimintamalliensa 
kehittämiseen ja erilaisten sähköisten liiketoimintaa 
tukevien ratkaisujen ja välineiden hyödyntämiseen.

• Yritysten tietoisuus ja valmiudet jalostaa ideoista uutta 
liiketoimintaa ja selvitä koronakriisistä paranevat.

• Madalletaan yritysten kynnystä tutustua ja kokeilla uusia 
toimintatapoja ja tekniikoita liiketoimintansa kehittämiseksi

• Uudistumishaluisille ja kasvuhakuisille yrityksille tarjotaan 
uudenlainen, aiempaa huomattavasti helpompi toimintapa 
hyödyntää

• Saatavilla olevaa tietoa keinoista, menetelmistä ja 
teknologioista uudistaa liiketoimintaansa



Hanketoimien hyödyt yrityspalvelutoimijoille

• Yrityspalvelutoimijoiden verkostojen kehittäminen

• Infotilaisuudet ja verkkoseminaarit

• Yritystori 15.9.2022, tietopaketti vihreän siirtymän 
mahdollisuuksista

• Verkostotapaamiset, joissa analysoidaan 
satakuntalaisten yritysten lyhyen aikavälin 
kehittämistarpeita



Hankkeen ideologia

Korkeakoulut tuottavat joka vuosi valtavan 

määrän tietoa ja ideoita erilaisista 

kehittämisen teemoista. 

Haluamme tuoda tätä materiaalia 

satakuntalaisten yritysten hyödynnettäväksi

aiempaa helpommalla tavalla.



KAMU-sovelluksesta



KAMU-sovelluksen käyttötarpeita
(motivaatio KAMU-sovelluksen käyttämiselle)

Tarve (uuden) tuotteen tai (lisä)palvelun suunnitteluun ja markkinoille saamiseen

1. Poikkeustilojen aiheuttamat ongelmat (ongelma on jo konkretisoitunut)

=> Nopeat mukautumistoimet

2. Kilpailukyvyn heikentyminen (kyky on jo heikentynyt tai heikentyminen on 
näköpiirissä)

=> Kilpailukyvyn palauttaminen/varmistaminen tai sen parantaminen

3. Uusien ideoiden läpikäynti (nykytilanne on kunnossa, mutta halutaan kehittyä)

=> Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet (tuotteiden ja palveluiden de-materialisointi)

=> Uudet innovaatiot tai kehitystoimien toteutustavat

Vaihtoehtojen vertailua (mitkä ratkaisut sopisivat parhaiten omiin tarpeisiin)

• Kehitystoimen tuomat edut (suhteessa liiketoiminnan tarpeisiin, suunta ja strategia)

• Käyttäjän oma kypsyystaso (kyky ja potentiaali hyödyntää eri ratkaisuja)

• Investointikulut (suhteessa liiketoiminnan kokoon, takaisinmaksuaika)

• Yhteensopivuus (kuinka paljon nykyistä voidaan hyödyntää, kuinpa paljon muutoksia)



KAMU-sovelluksen etuja:
Sovelluksen helppokäyttöisyys 

• Tutustuminen laajaan TKI-aineistoon ”yhden luukun” kautta

• Kielimuurin madaltaminen (käyttökielenä Suomi, vaikka varsinainen esimerkki olisi englanniksi)

• Arvioinnin tilanteen säilyminen tallessa vaikka varsinainen käyttö olisi satunnaista

• Kiireettömyys, käyttö ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta 

• Valmiita hakuprofiileja, mahdollisuus luoda myös omia

• Mahdollisuus saada käyttöapua (esim. yritysneuvojat, konsultit)

Tietoturvallinen ja luottamuksellisen käyttö mahdollista

• Asioiden käsittelyä voi tehdä anonyymisti 

• Käytön ja tilannearvion tulokset eivät paljastu muille

Sovellusta käyttämällä on mahdollista oppia samalla järjestelmällistä TKI-toimintaa

• Julkisten ja vapaasti saatavilla olevien tietolähteiden käyttö osana yritysten innovaatiotoimintaa ja 
ongelmanratkaisua

• Näkökulman laajentaminen yrityksen eri toimintoihin ja erilaisiin mahdollisuuksiin





Apua digisuunnitelman laadintaan

Digisuunnitelma

Sosiaalinen 
media

Verkkokauppa

Pilvipalvelut

Jotain 
muuta…

Internet Of 
Things

Tietoturva

Robotiikka

Tekoäly

Verkkosivut



Toivomme yrityspalvelutoimijoiden 

osallistuvan sovelluksen kehittämiseen ja 

pilotointiin!

Mitä toivot käytettävyydeltä?

Millaiset kehityshaasteet ovat nyt pinnalla?

Keskustelua!



Kiitos mielenkiinnosta
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