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Tässä
 numerossa

Mikä on olennaista alueellisessa kehittämisessä? 
Tämä on hyvä kysymys tilanteessa, jossa maa-
kunnassamme toimii lukuisa joukko kehittä-
jäorganisaatioita, käynnissä on satoja projekte-
ja ja yrityksillekin on tarjolla noin 150 erilais-
ta palvelua. Monelle on tullut mieleen, että kehittämistä on liikaa ja se on huo-
nosti koordinoitua – onko alueellinen kehittäminen ylikuumentuneessa tilas-
sa? Tämä mielikuva ei ole täysin aiheeton ja tästä syystä asioita onkin ryhdytty 
ajamaan järkevämpään suuntaan.

Miten kehittämisen sirpaleiseen kokonaiskuvaan saadaan ryhtiä ja vaikuttavuut-
ta? Tähän liittyen voisi nostaa esiin useitakin esimerkkejä, joista haluan maini-
ta kaksi: ohjelmallinen toiminta ja uudet yhteistyömallit.

Ohjelmallinen toiminta tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että alueellinen kehittä-
minen perustuu yksittäisiä projekteja laajempiin kehittämisohjelmiin. Kehittä-
misohjelmat ovat laajoja kokonaisuuksia, ne ovat monivuotisia ja niillä on omat 
visionsa ja strategiset tavoitteensa. Maakunnallisesti katsoen ohjelmallisuuden 
lisääntyminen selkeyttää alueellisesta kehittämisestä muodostuvaa kuvaa. On 
melko vaikeata muodostaa selkeää kuvaa kahdensadanviidenkymmenen irralli-
sen projektin tavoitteista; kymmenen kehittämisohjelman sisältö sen sijaan au-
kenee jo huomattavasti helpommin.

Ohjelmallisesta kehittämisestä on myös toiminnallista etua. Kun ohjelman al-
la olevat osaprojektit toteuttavat ohjelman tavoitteita, ne edistävät laajempia ta-
voitteita ja toimivat samaan suuntaan toisiaan vahvistaen. Tämä johtaa väistä-
mättä linjakkaampaan ja vaikuttavampaan alueellisen kehittämistoimintaan, 
kuin irrallisten projektien kautta toimittaessa.

Myös uudet yhteistyömallit selkeyttävät ja tehostavat maakuntamme kehittä-
mistä. Pahimmassa tapauksessa kaikilla kolmella seudulla tai monissa kunnissa 
kehitetään projekteilla samoja asioita yhtä aikaa. Yhteistyön lisääminen alentaa 
kustannuksia ja tuo hyötyä mm. osaamisen vaihdon ja toisilta oppimisen kaut-
ta. Uudet yhteistyökumppanuudet virkistävät tekemisen meininkiä ja synnyttä-
vät tavanomaista jouhevammin uusia toimivia ideoita. Jotta edellä mainittu to-
teutuisi aidosti, edellytetään yhteistyöhön osallistuvilta keskinäistä luottamus-
ta, aktiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta.

Satakunnan osaamiskeskusohjelma, Satakunnan vetovoimaohjelma, Porin kau-
punkiseudun aluekeskusohjelma ja Rauman seudun aluekeskusohjelma toimi-
vat hyvinä esimerkkeinä ohjelmallisesta ja konkreettisesta kehittämistoimin-
nasta ja ne ovat myös mahdollistaneet uusien maakunnallisten yhteistyömalli-
en syntymisen.

Jari Iisakkala
Elinkeinojohtaja,
Porin elinkeinokeskus
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Keskusteluissa satakuntalaisten 
yritysten kanssa siitä, miten kil-
pailukykyä voitaisiin parantaa, 
on esiin nostettu seuraavia tar-
peita ja ongelmia:

henkilöstön ikärakenteen voi-
makas vanhentuminen ja piile-
vän tiedon siirtyminen ”eläk-
keelle” organisaatioita uudis-
tettaessa

tietämyksenhallinnan puut-
teet hyödynnettäessä tietoa yri-
tysten avaintuotantotekijänä

yritysten yhteistyöosaamisen 
puutteet ja verkostoituminen 

teknologiayritysten osaamis- 
ja työvoimatarpeiden ennakoin-
ti ja kehittämishankkeiden koor-
dinointi

Näiden asioiden kehittämiseen 
Satakunnan TE-keskuksen työ-
voimaosasto on myöntänyt Prizz-
Tech Oy:n toteutettavaksi laajan, 
kolmivuotisen ESR-kokonaisuu-
den. ESR-rahoituksen osuus on 
n. 900 000 €. Ohjelman koh-
deryhmänä ovat satakuntalai-
set yritykset. Ohjelmalla vaiku-
tetaan henkilöstön osaamisen 
vahvistamiseen ja yhteistyöver-
kostojen kehittämiseen.

Ohjelman osa-alueet  ovat:

Teollisuuden piilevä tieto

Piilevän tiedon siirtoon on yri-
tyksissä varauduttava riittä-
vän ajoissa ennen muutosti-
lanteiden toteutumista. Tällai-
sia muutostilanteita ovat mm. 
eläkkeelle siirtyminen, omista-
janvaihdos tai uuden teknolo-
gian käyttöönotto.

Tietämyksenhallinta 
päätöksenteon apuna

Yritykseen karttuneen tiedon ja 
taidon lisäksi tietoyhteiskunta 
tuottaa erittäin paljon erilaista 
tietoa. Tietoa kerätään omasta 
operatiivisesta toiminnasta, kil-
pailijoista, markkinoista, asiak-
kaista, jne. Ongelmana on tie-
don puuttumisen sijasta oikean 
tiedon valikoiminen tiedon tul-
vasta. Tavoitteena on tiedon te-
hokas hyödyntäminen yrityksen 
toiminnassa.

Osaamisensiirto

Osaamisensiirrossa paneudu-
taan liiketoiminnan operatiivi-
seen toimintaan tarkastellen ti-
lannetta verkoston toimijoiden 
eri näkökulmista. Tällä tavoin 
eri osapuolet oppivat paremmin 

ymmärtämään toistensa ongel-
mia ja yhdessä kehittämään yh-
teisiä prosesseja.

Ikkuna metalliin

Osaprojektissa ennakoidaan ja 
edesautetaan oikeiden palvelujen 
syntymistä maakuntaan teknolo-
giateollisuuden yritysten tarpei-
siin. Tavoitteena on lisätä metal-
lialan hankkeiden yhteistyötä ja 
tiedottaa niistä tehokkaasti alu-
een yrityksille.

Ohjelman haasteet

Pitkäjänteisen kehittämisohjel-
man haaste sekä yrityksissä et-
tä julkisessa toiminnassa on aina 
tavoiteltavien vaikutusten mää-
rittäminen ja mittaus. Erityisen 
haastavaksi tilanne muodostuu 
silloin, kun ollaan tekemisissä 

Maakunnallinen 
osaamisen 
kehittämisohjelma

yrityskulttuurin ja ihmisten yh-
teistyökykyä käsittelevien asioi-
den kanssa.

Maakunnallisen osaamisen ke-
hittämisohjelmassa paneudu-
taan systemaattisesti eri tasois-
ten tulosten arviointiin. Pää-
määränä ei ole pelkästään teh-
dä sarjaa sääntöjä noudattavia 
toimenpiteitä, vaan synnyttää 
itseään vahvistavaa kehittämis-
toimintaa, jolla on odotettuja 
vaikutuksia.

LISÄTIETOJA

Liiketoimintajohtaja
Jari Järnstedt
Puh. (02) 620 5340
GSM 044 710 5340
jari.jarnstedt@prizz.fi
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PrizzTech Oy, Rauman ja 
Satakunnan Kauppakama-
rit edistävät satakuntalais-
ten yritysten mahdollisuuk-
sia osallistua Olkiluoto 3 -
projektiin. Viidennen ydin-
voimayksikön rakentami-
seen liittyen on avattu OL3 
infosivut, jotka on tarkoitet-
tu maakunnan yrityksille se-
kä muille kotimaisille ja ul-
komaalaisille yrityksille, jot-
ka ovat kiinnostuneet OL3-
rakentamisprojektista. Sivuil-
la kerrotaan OL3-projektin 
tarjoamista mahdollisuuk-
sista ja alihankkijoille ase-
tettavista vaatimuksista.
 
Infosivujen avulla pyritään 
tiedottamaan paikallisia yri-
tyksiä OL3-projektiin liitty-
vistä ajankohtaisista aiheis-
ta, kuten projektin etenemi-
sestä ja aikatauluista. Sivuil-
la esitellään myös yrityksille 
järjestettävää koulutustarjon-
taa. Lisäksi sivuille on listat-
tu perustiedot pääasiassa pai-
kallisista OL3-rakentamisesta 
kiinnostuneista teollisuustuo-
tanto- ja palveluyrityksistä. 

Sivut löydät osoitteesta 
www.rauma.chamber.fi /ol3

TVO:n käyvien laitosten nykyi-
sille ja tuleville alihankkijoille se-
kä OL3-rakennusprojektiin mu-
kaan haluaville yrityksille järjes-
tettiin helmikuussa työturvalli-
suusseminaari TVO:n vierailu-
keskuksessa.

Seminaarissa esiteltiin työturval-
lisuutta TVO:n vaatimusten ja 
uuden työturvallisuuslain poh-
jalta. Lisäksi seminaarissa tar-
kasteltiin hyviä turvallisuus-

OL3 -
infosivut 
avattu

Teknologia-asiamies  
Erkki Tammiaho
GSM 044 710 5372
erkki.tammiaho@prizz.fi

Asiantuntija  
Terhi Raunio
GSM 044 710 5373
terhi.raunio@prizz.fi

LISÄTIETOJA

Työturvallisuus- 
seminaari kiinnosti

Toimittajaverkoston turvallisuuden kehittäminen –  seminaari keräsi yli sata työturvallisuudesta kiin-
nostunutta kuulijaa Satakunnasta.

OL3-koulutusprojekti  
asiantuntija
Terhi Raunio
GSM 044 710 5373
terhi.raunio@prizz.fi

Työturva 2004  
projektipäällikkö
Tarja Lamberg
GSM 044 710 5353
tarja.lamberg@prizz.fi

käytäntöjä ja annettiin tietoa 
tarjolla olevista työturvallisuu-
den ja turvallisuusjohtamisen 
kehittämistyökaluista. 

Tilaisuuden järjestivät yhteis-
työssä Teollisuuden Voima Oy 
ja PrizzTech Oy:n toteuttamat 
Työturva 2004-projekti ja OL3-
koulutusprojekti, joiden tavoit-
teena on vaikuttaa Satakunnan 
alueen hyvien turvallisuuskäy-
täntöjen kehittymiseen.

Työturvallisuus on Teollisuuden Voima Oy:lle 

keskeinen asia, jota halutaan parantaa yhteistyössä 

toimittajaverkoston ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. 

Prizz.Uutiset
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Kaakkois-Satakunnan Kehitys-
keskus Oy:n hallitus esitti yh-
tiön osakaskunnille yhtiön toi-
mintojen jakamista kahden toi-
mijan kesken kevään 2004 ai-
kana.

Yritysten neuvontapalvelut keski-
tettiin huhtikuun alusta lähtien 
Yrityspalvelu Enterille, joka hoi-
taa yritystoimintaa suunnittele-
vien, alkavien ja alkutaipaleella 
olevien yritysten perusneuvon-
nan sekä maatiloille suunna-
tun yritys- ja yritysinvestointi-
neuvonnan. 

Yritysten kehittämistoimintaa 
alueella jatkaa PrizzTech Oy.  
Tällä hetkellä käynnissä olevat 
Kaakkois-Satakunnan Kehitys-
keskus Oy:n alihankintatoimin-
taan ja toiminnanohjausjärjestel-
miin liittyvät kehittämishank-
keet ovat siirtyneet PrizzTech 
Oy:n toiminnaksi alueella. Näi-
den projektien projektipäälliköt 
ja Kaakkois-Satakunnan Kehi-
tyskeskus Oy:n toimitusjohtaja 
ovat siirtyneet PrizzTech Oy:n 
palvelukseen. 

LISÄTIETOJA

Kehittämispäällikkö
Mari Antikainen
GSM 044 710 5362
mari.antikainen@prizz.fi

Satakunnan uusi 
seutukuntajako 
vuoden 2004 
alussa.

Yritysten neuvonta- ja 
kehittämispalveluihin 

muutoksia 
Kaakkois-Satakunnassa
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PrizzTech Oy:n Energia ja ympäristö – toimialalla 

on käynnistymässä ”Liikenteen biopolttoaineiden 

valmistus ja käyttö Satakunnassa” -hanke. Hankkeen 

tavoitteena on selvittää mahdollisuudet liikenteen 

biopolttoaineiden käytölle Porin ja Rauman seudulla. 

Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuudet 

etanolituotantolaitoksen perustamiseksi Satakuntaan. 

Hanke on ajankohtainen, koska 
EU:n liikenteen biopolttoainedi-
rektiivissä on esitetty biopoltto-
aineiden huomattavaa lisäystä 
jokaisessa EU-maassa. Myös 
Suomen valtio on asettanut 

työryhmän selvittämään, mi-
ten tämä tavoite toteutetaan 
Suomessa. 

Liikenteen biopolttoaineiden 
käyttöä tukevat myös sen edut, 

kuten kasvihuonekaasupäästöjen, 
tuontiöljyriippuvuuden ja ter-
veydelle haitallisten päästöjen 
väheneminen sekä uudet työpai-
kat biopolttoaineteollisuudessa. 

Biopolttoaineiden käytöstä on 
paljon kokemusta maailmal-
la. Yleisesti voidaan todeta, et-
tei ajoneuvoihin tarvitse teh-
dä muutoksia, jos biopolttoai-
neiden pitoisuus on alle 15 % 
polttoaineesta. Toisaalta etano-
lin käyttö liikenteessä on nyky-
päivää myös Suomessa, sillä For-
tum Oyj:llä on käynnissä kokei-
lu, jossa 98-oktaaniseen bensii-
niin on sekoitettuna noin 5 % 
etanolia. Tämä etanolibensiini 

Biopolttoaineiden käyttö luo myös uusia työpaikkoja maaseudun 
elinkeinorakenteeseen.

projektipäällikkö 
Teemu Kuusinen
Puh. (02) 620 5391
GSM 044 710 5391
teemu.kuusinen@prizz.fi

on käytössä Kaakkois-Suomes-
sa. Liikenteeseen sopivan etano-
lin tuotantoa ei vielä kuitenkaan 
ole Suomessa. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 
60 000 €. Satakuntaliitto rahoit-
taa hanketta EAKR:n Tavoite 2-
ohjelmasta.
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Villilän elokuvastudiotoiminta 
luo uusia mahdollisuuksia koko 
sektorin entistäkin vahvempaan 
kasvuun. Toimijoiden yhteistyö 
ja verkostot nousevat merkittä-
väksi tekijäksi kasvun onnistu-
miseksi.

MediaRiihi käynnistynyt

Satakunnan etäteknologian 
osaamiskeskusohjelman paino-
pistealueissa on alusta alkaen 

ollut uusmedian sisältötuotan-
to. PrizzTech kutsui koolle hel-
mikuussa keskustelutilaisuuteen 
median ja kulttuurin toimijoita. 
Paikalla olleiden mielestä kes-
kustelua ja kehittämistä tämän 
aiheen ympärillä tarvitaan lisää 
ja näin syntyi keskustelufooru-
mi nimeltä MediaRiihi. Yhtei-
nen foorumi on hyvä askel koh-
ti toimialan alueellisen vaikut-
tavuuden kasvattamista. Tavoit-
teeksi voidaan asettaa, että alan 

toimijoista löytyy halua kehittää 
näitä aloja nykyistä vahvempaan 
rooliin esim. Satakunnan visios-
sa ja teknologistrategiassa.

Maaliskuussa MediaRiihi ko-
koontui Yliopistokeskuksessa. 
Tilaisuudessa Tampereen tek-
nillinen yliopisto, Turun yli-
opisto ja syksyllä opetuksensa 
käynnistävä Taideteollinen kor-
keakoulu esittelivät aiheeseen 
liittyvää osaamistaan. Keskus-
telua käytiin myös muista kiin-
nostavista aiheista. Ajatuksena 
on mm. järjestää seminaaripäi-
vä median ja kulttuurin mahdol-
lisuuksista Satakunnassa.

Mediasektorilla tapahtuu
Villilän käynnistymisestä uutta puhtia

Satakunnassa on vankka osaaminen media- ja 

kulttuurisektoreilla. Alalta löytyy osaavaa koulutusta 

ja yritystoimintaa.

Satakunnan osaamiskeskusohjelma/Etäteknologia
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LISÄTIETOJA

Osaamiskeskusohjelman 
projekteja

Etäteknologian osaamiskes-
kusohjelmassa on median ja 
kulttuurin alueella tehty usei-
ta projekteja ja uusia on käyn-
nistymässä.

eKulttuuri

Projektissa pilotoitiin uusia lan-
gattomia ryhmätyöteknologioita 
oppilasryhmien taidemuseovie-
railun yhteydessä. Lisäksi laadit-
tiin tulosten perusteella hakemus 
EU:n 6. puiteohjelmaan. Projek-
tin toteuttajaorganisaationa toi-
mi TTY:n Porin yksikkö.

Pilotointiin osallistuivat Suoma-
laisen yhteislyseon kuvaamatai-
don kurssin oppilaat. Pilotointi 
toteutettiin Porin taidemuseol-
la, työskentelyvälineinä käytet-
tiin PDA laitteita sekä pieniko-
koisia kannettavia työasemia, 
joihin oli liitetty kuuloke-mik-
rofoni ja webbikamera. Lisäk-
si Porin taidemuseoon oli luotu 
langaton verkkoyhteys. 

Mediahanke

Projektissa selvitettiin digitaa-
lisen tuotantoympäristön vaati-
muksia ja digitaalisen ohjelma-
formaatin toteuttamisen mah-
dollisuuksia. Projektin aikana 

tutustuttiin myös Espoossa toi-
mivan OtaDigin ja Yleisradion 
digitv-ohjelmistojen kehittämi-
seen sekä lähettämiseen tarkoi-
tettuihin ympäristöihin. Lisäksi 
toteutettiin kokeiluversio Ulko-
suomalaiset tv-ohjelman digi-te-
levisioon tarkoitetusta ohjelma-
formaatista. Projekti toteutettiin 
Filmihalli Oy:n, Codebird Oy:n 
ja SAMK:n yhteistyönä.

Planetario

Planetario on PopActive Oy:n 
suunnittelema ympäristön ti-
lasta raportoiva palvelu, joka on 
suunnattu ympäristöstä ja nuo-
risokulttuurista kiinnostuneelle 
kohdeyleisölle. Kyseessä on mo-
nimediaformaatti, joka tavoittaa 
yleisönsä mm. television ja inter-
netin kautta. 

Projektissa hankittiin tämän 
konseptin taakse yhteistyötaho-
ja ja viimeisteltiin asiasta liike-
toimintasuunnitelma. Projektissa 
toteutettiin lisäksi televisiopilot-
tiin tarvittavat grafi ikka- ja ääni-
suunnittelu, jonka pohjalta oh-
jelmaa esitellään tv-kanaville. 

Vuorovaikutteinen media

Digi-tv tekee tuloaan koteihin. 
Projektissa pureudutaan kiinni 
digi-tv:n merkittävimpään uu-

teen ulottuvuuteen eli vuoro-
vaikutteisuuteen. Teknologise-
na alustana käytetään Internet 
protokolla (IP)-pohjaisia mene-
telmiä. Lisäksi projektissa kar-
toitetaan liikkuvan IP TV-lait-
teiston käyttömahdollisuuksia ja 
internet-pohjaisen tv-lähetyksen 
käytännön rajoituksia. Projekti 
käynnistyi SAMK:ssa maalis-
kuussa 2004.

DigIt Sata

Sisältötuotanto on digitalisoitu-
nut. Toisaalta myös jo olemassa 
olevaa materiaalia muunnetaan 
digitaaliseen muotoon. Jotta di-
gitalisointi tapahtuisi tehokkaas-
ti ja aihealueen mahdollisuudet 
tulisi Satakunnassa hyvin hyö-
dynnettyä, on osaamiskeskusoh-
jelma käynnistänyt DigIt Sata-
projektin. Projektissa selvite-
tään mm.

Millaisia formaatteja ja tek-
nologioita digitalisoinnissa on 
suositeltavaa käyttää

Digitaalisen materiaalin jäl-
kikäsittely

Digitaalisten sisältöjen teki-
jänoikeuskysymykset

Markkinat ja liiketoiminnal-
liset edellytykset

Projektissa pyritään myös 
edesauttamaan osaamisverkos-

tojen muodostumista digitaali-
sen sisältötuotannon alalla Sata-
kunnassa. TTY:n Porin yksikön 
ja SAMK:n yhteistyönä suoritta-
ma projekti käynnistyi maalis-
kuussa 2004.

Ulkosuomalaiset
-mediahanke

Hankkeessa pilotoidaan Filmi-
halli Oy:n tuottamaa ulkosuo-
malaiset tuotantoa monimedia-
formaattina tulevaisuuden vuo-
rovaikutteiseen televisioon. Pilo-
tin avulla kehitetään vuorovai-
kutteiseen televisioon liittyvää 
mediaosaamista yhteistyössä 
SAMK:n kanssa. Projekti käyn-
nistyi maaliskuussa 2004.

MediaRiihen seuraava
kokoontuminen on 
3.5.2004, jolloin ajankoh-
taisten aihei den lisäksi 
SAMK esittelee aihealueen 
osaamistaan. Kaikki asias-
ta kiinnostuneet toimijat 
ovat tervetulleita mukaan 
tähän toimintaan.

Etäteknologian 
osaamiskeskusohjelma
Projektipäällikkö 
Marko Mikkola
Puh. (02) 620 5341
GSM 044 710 5341
marko.mikkola@prizz.fi

Tule mukaan 
MediaRiiheen
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TIVA-Satakunta käynnistyi 
viime syksynä Porin, Kullaan, 
Honkajoen ja Kankaanpään 
kotihoitohenkilöstön tietotek-
nisten taitojen kartoituksella 
ja sen perusteella suunnitellulla 
ATK-koulutuksella. Puolet kar-
toituskyselyyn vastanneista oli 
osallistunut aikaisemmin ATK-
koulutukseen, ja muutamalla oli 
kokemusta internetin tai sähkö-
postin käytöstä. Vastaajat nime-
sivät keskeisiksi ongelma-alueiksi 
tietokonejärjestelmien ja -ohjel-
mien puutteellisen hallinnan se-

TIVA-projektin osallistujia koulutuksessa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu
kouluttaja Tiina Pennanen
GSM 044 710 3118
tiina.pennanen@samk.fi

PrizzTech Oy
projektipäällikkö Tarja Lamberg
GSM 044 710 5353
tarja.lamberg@prizz.fi

TIVA tukee kotihoidon 
henkilöstön ammatillisia 
valmiuksia
TIVA-Satakunta–projektin toisessa vaiheessa 

toteutetaan pilottikoulutuksena työelämälähtöinen 

täydennyskoulutus vanhusten kotihoitohenkilöstölle. 

Koulutus tapahtuu suurimmaksi osaksi virtuaalisessa 

A&O-oppimisympäristössä (http://ao.tut.fi/). Pilottiin 

osallistuu 20 kodinhoitajaa tai lähihoitajaa Porin ja 

Pohjois-Satakunnan alueelta sekä heidän esimiehensä, 

jotka toimivat mentoreina.

kä riittämättömät ATK-valmiu-
det. Tietotekniikan käyttöönot-
toa rajoittaviksi tekijöiksi nimet-
tiin laitteiden ja omien taitojen 
riittämättömyys sekä työnanta-
jan myöntämien käyttöoikeuksi-
en ja ATK-koulutuksen puute. 

ATK-opetuksessa keskityttiin 
tietokoneen ja Windowsin pe-
rusteiden hallintaan ja tutus-
tuttiin verkkokoulutuksen op-
pimisympäristöön. Alkukyse-
lyssä esiin nousseet ongelmat 
saatiin koulutuksen aikana mel-

ko hyvin hallintaan, mutta eri 
ohjelmien käyttö koettiin edel-
leen vaikeaksi. Puolet vastaajis-
ta piti omia ATK-taitojaan riit-
tämättöminä vielä koulutuksen 
jälkeenkin.

Lähes kaikki koulutukseen osal-
listuneet pitivät ATK-osaamista 
osana ammattitaitoaan. He koki-
vat ATK-valmiuksien monipuo-
listavan työtehtäviään ja olivat 
myös valmiita hyödyntämään 
tietotekniikkaa työssään. Toi-
saalta tietotekniikan nopea ke-
hitys koettiin ahdistavana.

ATK-koulutuksen tavoitteena oli 
antaa osallistujille riittävät tai-
dot lähteä opiskelemaan virtu-
aalisessa A&O-oppimisympä-
ristössä, jossa kevään aikana to-
teutetaan vanhusten kotihoidon 
palveluketjun kehittämistä tuke-
va täydennyskoulutus. 

A&O-oppimisympäristössä on 
meneillään opintokokonaisuus, 
joka kuvaa asiakkaan kotihoitoa 

osana saumatonta palveluketjua. 
Koulutuksen tavoitteena on ke-
hittää osallistujien ammattitai-
toa asiakaspalvelun eri osa-alu-
eilla, lisätä heidän tietoteknistä 
osaamistaan ja antaa valmiudet 
itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 
Koulutuksen jälkeen osallistujil-
la on hyvät edellytykset työsken-
nellä oman alansa asiantuntijoi-
na asiakkaan kotona sekä hyö-
dyntää tietoteknologiaa työn-
sä tukena. 

LISÄTIETOJA
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Muutos sisältää usein muutosvastarintaa. Va-
litettavan usein yritykset olettavat muutok-
sen olevan stabiili toimenpide, missä uusi toi-
mintamalli tai teknologia otetaan käyttöön 
ns. plug-in periaatteella. Tutkimukset osoit-
tavat, että noin 50 – 80 % yritysten inno-
vaatio- ja teknologiamuutosprosesseista epä-
onnistuu. Teknologiateollisuus ry:n mukaan 
kone- ja metalliteollisuuden aineelliset inves-
toinnit ovat kasvaneet vuosina 1995 - 2002 
noin 72%, kun samalla ajanjaksolla tuotta-
vuus (tuotanto työtuntia kohden) on laske-
nut 1,7%. Tutkimukseen perustuen voidaan-
kin perustellusti kysyä, onko muutos osat-
tu ohjata oikein. 

Metalliklinikka muutosagenttina

PrizzTech Oy:n Metalliklinikka avustaa yri-
tyksiä niiden innovaatio- ja teknologiamuu-
tosprosesseissa kuten verkostoitumisessa se-

kä uusien teknologioiden käyttöönotossa. 
Metalliklinikka voi toimia yritysten muu-
tosprosesseissa ns. muutosagenttina. Yhteis-
työssä yrityksen kanssa klinikka voi määri-
tellä muutokselle vision ja strategian, avus-
taa yritystä muutoksen kommunikoinnissa ja 
tiedottamisessa, organisoida tiimi- ja ryhmä-
työkoulutusta, avustaa kannustinjärjestelmi-
en laadinnassa sekä tuoda ulkopuolista op-
pimista ja luottamusta. 

Organisaation innovaatio- ja teknologiamuu-
tos on sosiaalinen tapahtuma. Muutos ei ole 
yksittäinen irrallinen päätös, vaan kaikkien 
sidosryhmien on tultava tietoiseksi tulevista 
muutoksista ja vaadittavista panoksista.

Ihmisten on ymmärrettävä,  miksi muutok-
seen ryhdytään. Näin varmistetaan riittävä 
motivaatio. 

Organisaatio ei muutu vaan 
ihmiset sen sisällä?

Muutoksessa on laadittava suunnitelmat mm. 
tiedottamiselle, koulutukselle, tiimityösken-
telylle, palkkioille ja mittareille. Vasta suun-
nitelmallisten ja onnistuneiden toimenpitei-
den jälkeen voidaan prosesseja hienosäätää 
ja aloittaa ns. vakiinnuttamisvaihe. Kaikissa 
näissä asioissa metalliklinikka avustaa yrityk-
siä ja näin varmistaa tuottavan innovaatio- 
ja teknologiamuutosprosessin, jossa ihmiset 
muuttuvat, ei ainoastaan organisaatio.   

Metalliklinikka
projektipäällikkö Jouni Mikkonen
GSM 044 710 5371
jouni.mikkonen@prizz.fi

Organisaation muutos on sosiaalinen prosessi, jossa ihmisten ja 

järjestelmien odotetaan käyvän läpi erilaisia muutoksia, oppimista, 

käyttöönottoa ja kasvua.

Metalliklinikan rooli yritysten innovaatio- ja teknologiamuutosprosesseissa.
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Langaton kiertokärry- projek-
tissa testattiin langattoman jär-
jestelmän teknistä soveltuvuut-
ta sairaalaolosuhteisiin. Projek-
ti kesti seitsemän kuukautta ja 
päättyi tammikuussa.

Projektissa koekäytettiin uut-
ta, langatonta toimintamallia 
sairaalan vuodeosastolla. Eri 
päätelaiteiden avulla testattiin 
mm. röntgenkuvien ja –lausun-
tojen katselua ja lähetteiden kir-
joittamista sekä hoitotietojen lu-
kua ja kirjaamista.

Projektin tavoitteena oli saada 
kokemuksia langattomien so-
vellusten käytöstä ja ratkaisu-
jen soveltuvuudesta sairaalaym-
päristöön. Projektissa selvitet-
tiin langattoman järjestelmän 
soveltuvuutta sairaalan nykyi-
seen tieto- ja potilaslaitetek-
niseen infraan sekä sairaalas-
sa työskentelevien eri ammat-
tiryhmien toimintaan.

Projektin aikana röntgenkuvat 
tuotettiin sairaanhoitopiirin 
nykyisillä järjestelmillä.  Hoi-
totyön dokumentoinnin sisällöt 
ja arkistointi tuotettiin nykyisil-
lä perusteilla.

Kokeiltavana olivat kannettava 
PC, tablet-PC (kosketusnäyttö) 
ja kämmenmikro iPaq. Järjestel-
miä koekäytettiin 10 viikon ajan 
ja tietoja kirjattiin n. 160 poti-
laasta.  Potilaan tilaa seuraavia 
kirjauksia oli yhteensä n. 5000.  

Arvioinnin kohteena olivat lan-
gaton toimintamalli, kokeilussa 
mukana ollut teknologia ja lait-
teet, eri ammattiryhmien tar-
peet sekä muut kehitysmahdol-
lisuudet.

tu sairaalan muihin potilastie-
tojärjestelmiin ja aluetietojär-
jestelmiin.

Lyhyenkin kokeilun jälkeen voi-
daan todeta, että langaton toi-
mintamalli soveltuu hyvin sai-
raalaympäristöön.  Toiminta-
mallia kehittämällä ja parhaiten 
soveltuvaa tekniikkaa käyttämäl-
lä on eri yksiköissä mahdollista 
saada enemmän aikaa välittö-
mään potilastyöhön.

Testausta käytännön 
olosuhteisssa

Käyttäjät pääsivät kokeilemaan 
käytännössä millainen voisi ol-
la nykyisestä poikkeava toimin-
tamalli sekä arvioimaan sitä.  
Käyttäjien merkitystä suunnit-
telussa ja testauksessa onkin syy-
tä korostaa.

Toisaalta yritykset pääsivät tes-
taamaan tekniikkaa niihin olo-
suhteisiin, joissa hoitotyötä teh-
dään ympäri vuorokauden.  
Näin ymmärrys tuotekehitte-
lyn pohjaksi lisääntyi.

Todellista hyötyä langattomis-
ta sovelluksista saadaan kuiten-
kin vasta, kun ne on integroi-

Langaton 
toimintamalli soveltuu 
sairaalaympäristöön 

Järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus.

Asiantuntija 
Eeva-Liisa Rintala
Puh. (02) 620 5356
GSM 044 707 7687
eeva-liisa.rintala@prizz.fi

PROJEKTIIN 
OSALLISTUIVAT: 
Satakunnan 
sairaanhoitopiiri 
Kokeilualustan tarjoaminen
PrizzTech Oy  
Projektin koordinointi, 
EAKR -rahoitus
LAN-Tele Oy  
WLAN-verkko
Commit; Oy  
Röntgenin järjestelmät
Codebird Oy  
Hoitotyön dokumentointi-
järjestelmä
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PrizzTech Oy on maakunnallisena kehittä-
jäorganisaationa keskeisessä roolissa alueen 
innovaatioympäristössä.  Satakunnassa to-
teutettu kehittämistyö on synnyttänyt uu-
sien toiminnallisten rakenteiden lisäksi myös 
monialaista osaamista.  

PrizzTech Oy:n tullessa kuluvana vuonna 15 
vuoden ikään, on esille noussut satakunta-
laisen osaamisen esittely sidosryhmille. Sa-
malla luodaan katsaus painopistealoilla ta-
pahtuvaan kehitykseen.

”Satakunta osaa”
 – juhlaseminaarisarja 2004

PrizzTech Oy järjestää vuoden 2004 aikana 
viiden seminaarin sarjan teemalla ”Satakunta 
osaa”. Seminaarisarjan esitelmöijiksi kutsu-
taan kunkin alan huippunäkemystä omaavia 
henkilöitä kuitenkin siten, että maakunnal-
linen kehitystyö ja siihen liittyvä osaamisnä-
kökulma tulee vahvasti esille. Seminaarisar-
jasta laaditaan julkaisu, johon liitetään myös 
muiden kuluvan vuoden tapahtumiin poh-
jautuvia artikkeleita sekä PrizzTech Oy:n nä-
kökulma maakunnan kehittämiseen.

Toukokuu

Energia ja ympäristö –seminaari
Jätteet osana kuntien 
elinkeinostrategiaa

Ma 17.5.2004 
Teknologiakeskus Pripoli, Pori

Seminaarin teemana on jätteen käsittelyn, 
hyötykäytön ja loppusijoitusmahdollisuuk-
sien merkitys kuntien ja elinkeinoelämän 
kannalta. Seminaari on tarkoitettu kuntien 
päättäjille ja virkamiehille, alan asiantunti-
joille ja tutkijoille sekä jätteiden hyödyntä-
misestä kiinnostuneille.

Syyskuu

Innovaatio- ja yrityspalvelut -seminaari
Innovaatioympäristön vaikutus alueella

Ti 7.9.2004 
Teknologiakeskus Pripoli, Pori

Seminaarin teemana ovat innovaatioym-
päristön vaikutus alueen hyvinvointiin, yli-
opistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun 
alueellinen vaikuttavuus ja kansainvälisten 
verkostojen merkitys liiketoiminnassa

Seminaarin tarkoituksena on luoda kuva eri 
alueiden innovaatioympäristöjen toiminta-
malleista ja saavutetuista tuloksista. Semi-
naari on tarkoitettu innovaatio- ja elinkei-
noelämän vaikuttajille, rahoittajille sekä tut-
kimus- ja oppilaitoksille.

Etäteknologian ja materiaalitekniikan 
alojen seminaarit järjestetään 
loppuvuodesta.

Aikataulut, ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta 
www.prizz.fi/ajankohtaista

Kesäkuu

Hyvinvointi ja teknologia –seminaari
Teknologia arjen tukena

Ti 1.6.2004 
Promenadikeskus, Pori.

Seminaarin teemana on arjessa selviytymi-
nen ja omahoidon tukeminen tulevaisuu-
dessa. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. 
- miten teknologia voi tukea hyvinvointia 
- yritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten välinen kehittämisyhteistyö 
- teknologian kehittämisen ja käyttöönoton 
etiikka 

Seminaarin kohderyhmiä ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset ja päättä-
jät. Tilaisuus on myös yleisölle avoin. 
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Kaakkois-Satakunnan Kehityskeskus 
Oy:stä ovat siirtyneet PrizzTech Oy:n 
Innovaatio- ja yrityspalveluihin:

PrizzTech Oy:n Metalliklinikka, Aker Fin-
nyards Oy, Cimcorp Oy, Hollming Works 
Oy, Raumaster Oy ja Rolls-Royce Oy jär-
jestivät maaliskuussa metalliteollisuuden yh-
teistyöseminaarin.  

Seminaarin aiheina olivat päähankkijayri-
tysten tulevaisuuden odotukset ja yhteinen 
kilpailukyky sekä pitkäjänteisen kumppa-
nuuden merkitys kilpailukyvyn turvaami-
seksi. Ohjelmassa oli myös mm. päähank-

Nimitykset

Metalliteollisuuden 
yhteistyöseminaari

PrizzTech Oy
Metalliklinikka
projektipäällikkö Jouni Mikkonen
GSM 044 710 5371 
jouni.mikkonen@prizz.fi

Teknologiakeskus Pripolissa pidetty seminaari keräsi paikalle noin 150 alihankkijan ja 
muun yhteistyökumppanin edustajaa.

kijoiden puheenvuoroja ja yritysesittelyjä se-
kä Teknologiateollisuus ry:n TRIO -toimen-
pideohjelman esittely.

Kehittämispäälliköksi
YTM, Mari Antikainen

Projektipäälliköksi 
DI, Heikki Valkama

Teknologia-asiamieheksi 
Ilkka Hosike

Prizz.Uutiset on PrizzTech Oy:n ja 
Satakunnan osaamiskeskusohjelman 

tiedotuslehti

Taitto: Mainostoimisto Huima
Painopaikka: Satakunnan Painotuote Oy

Palaute, lehden tilaus (ilmainen), 
osoitteenmuutokset:
prizztech@prizz.fi 

Prizz.Uutiset verkossa:
http://uutiset.prizz.fi . 
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