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Pääkirjoitus

Tässä
 numerossa

PrizzTech Oy:llä hyvät 

toimintaedellytykset

PrizzTech Oy:n muututtua koko maakunnan 
yhteiseksi kehittämisorganisaatioksi yhtiön 
toimintaedellytykset ovat huomattavasti pa-
rantuneet. Nykyisessä muodossaan yhtiö edus-
taa tärkeältä osalta sitä maakunnallista yhteis-

työtä, jota Satakuntaan on kaivattu ja tarvitaan monille aloille.  Yritys-
ten kilpailukyvyn edellytysten parantaminen, teknologia ja osaaminen 
ovat kehittämisen eräitä perusedellytyksiä. Satakunnan teknologiastrate-
gia, joka tähtää maakuntaan uusimman teknologian soveltajana, asettaa 
haasteita ja tehtäviä PrizzTech Oy:lle. Sen ohella odotan erityisen paljon 
Satakunnan osaamiskeskusohjelman toteutukselta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole Satakunnassa viime vuosikymme-
nen loppupuolella kehittynyt toivotulla tavalla. Taloudellisella panostuk-
sella mitattuna maakunta ei pärjää muille maakunnille. Vuonna 2000 
tutkimus- ja kehittämismenot olivat arvonlisäyksestä vain vähän yli pro-
sentin, kun koko maassa ko. menot olivat lähes neljä prosenttia. Meno-
jen kasvu vuosina 1995 - 2000 oli Satakunnassa vain 2/3 koko maan 
keskimääräisestä kasvusta. Osittain asiaa selittää korkeakoulujen puute 
maakunnasta. 

Panostuksen lähtötaso oli alhainen; kun kasvu jää alle keskimäärän on 
keskeisestä tulevaisuustekijästä oltava vähintäänkin huolestunut. Myös-
kään bruttokansantuotteen kasvussa 1995 - 2000 ei Satakunnassa ylletty 
maan keskimäärään.

Edellä olevaa taustaa ajatellen PrizzTech Oy nykymuodossaan on synty-
nyt todelliseen tarpeeseen. Sillä on edellytyksiä kehittyä vielä nykyisestä-
kin tutkimus- ja kehittämistoimijana kunhan löydetään lisää taloudellisia 
panostuksia alalle.

Rauman seudun näkökulmasta yhteistyö on lisääntynyt varsin nopeasti. 
Yhtiössä valmistui Rauman seudun elinkeino-organisaatioselvitys, joka 
on laadukas ja asiantuntemuksella tehty.  Aluekeskusohjelmamme metal-
liklinikka aloittaa toimintansa PrizzTech Oy:n hallinnoimana. Raumalle 
käynnistynyt yrityshautomo on ollut maakunnallista parin vuoden ajan. 
Rauman seudun kannalta on vahvoja odotuksia osaamiskeskusohjelman 
materiaaliteknologiaosiosta.  Teknologia-asiamiehistä toisen sijoituspaik-
ka on Raumalla.

Tavoitteet, joita Rauman mukaan tulolle PrizzTech Oy:öön asetettiin, 
ovat toteutumassa tyydyttävällä tavalla. Alku on muodostamassa luotet-
tavan ja uskottavan pohjan yhteistyön tulevalle laajentumiselle. Monet 
täällä käynnistyneet hankkeet tulevat hyödyttämään koko Satakuntaa.

Uskon, että PrizzTech Oy tulee olemaan merkittävä tekijä Satakunnalle. 
Sen toimintaa kannattaa pitää esillä toimintaedellytysten lisäämiseksi.

Pentti Koivu
kaupunginjohtaja
Rauman kaupunki

Porin yliopistokeskuksen hallintomalli
Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistojen 
yksiköt, Porin kaupunki ja PrizzTech Oy allekir-
joittivat heinäkuussa yhteistyösopimuksen.

Vanhukset ja hyvinvointiteknologia 
-projekti
Projekti kohdistetaan erityiskäyttäjäryhmien ku-
ten vanhusten suoriutumiseen kotiolosuhteissa 
hyvinvointiteknologian avulla.

Puualalle sähköinen ilmoitustaulu
Puualan ilmoitustaululta löytyy tietoa maakun-
nassa tehtävistä alan kehittämistoimista.

Tuulivoimaa salaojakasteluun
Energiatoimisto hallinnoi hanketta, jossa kehi-
tetään siirrettävää ja edullista pientuulivoimalaa, 
joka soveltuisi salaojakasteluun.

PrizzTech Oy:n Rauman toimipiste 
aloitti toimintansa
PrizzTech Oy:n Rauman toimipiste on aloitta-
nut toimintansa Yritystalo Monitorin tiloissa.

Vesi-instituuttiverkosto hahmottuu
Materiaalitekniikan osaamiskeskusohjelma on 
käynnistänyt esiselvityksen kansallisen vesi-ins-
tituutin perustamisesta.

Pohjoisen ulottuvuuden kansainvälinen 
foorumi
Marraskuussa Porissa järjestetään kansainväli-
nen Pohjoisen eUlottuvuuden foorumi, Nort-
hern eDimension Forum.
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Tampereen teknillinen korkea-
koulu ja Turun kauppakorkeakou-
lu ovat järjestäneet yliopistollista 
koulutusta ja tehneet tutkimus-
työtä Porissa jo useita vuosia.  Nä-
mä toiminnat on keskitetty Porin 
Puuvillan alueelle muodostettuun 
yliopistokeskukseen. Lisäksi Tu-
run yliopisto ja Tampereen yli-
opisto ovat käynnistäneet tässä yli-
opistokeskuksessa oman  koulu-
tus- ja tutkimustoimintansa.  Po-
rin kaupunki on merkittävällä ta-
valla tukenut ja edistänyt kaikkien 
näiden yliopistojen toimintaa Po-
rissa.  Yliopistojen toiminnan ke-
hittämiseksi sekä eri yksiköiden 
paikallisen yhteistyön ja yliopisto-

PORIN YLIOPISTOKESKUKSEN 
HALLINTOMALLI

keskuksen palvelujen järjestämi-
seksi allekirjoitettiin kesällä 2002 
yhteistyösopimus. Sopimukseen 
liittyvän yksiköiden tarvitsemia 
palveluja tuottavan palvelukeskuk-
sen organisoinnin myötä mahdol-
listetaan yksiköiden keskittymi-
nen ydinosaamisalueeseensa, tut-
kimus- ja koulutustoimintaan. So-
pimuksella sopijaosapuolet sitou-
tuvat myös Porin yliopistokeskuk-
sen toiminnan kehittämiseen.

Porin yliopistokeskuksen 
palvelut

PrizzTech Oy tuottaa ja tarjoaa 
yliopistojen tarvitsemat yliopisto-
keskuksen yleiset palvelut ja vas-
taa näiden palveluiden laadusta ja 
kilpailuttamisesta julkisia hankin-
toja koskevan lainsäädännön mu-
kaisesti. Yliopistot pyrkivät käyt-
tämään näitä yhteisiä palveluja ai-
na, kun se on opetus- tai tutki-
mustoiminnan kannalta hyödyl-
listä ja kustannuksiltaan edullis-
ta.

PrizzTech Oy vuokraa jatkossa 
kaikki yliopistokeskuksen tarvit-
semat tilat tarjoten niitä kullekin 
yliopistolle erillisten sopimusten 

PrizzTech Oy
Risto Liljeroos
toimitusjohtaja
Puh. 0500 121 577
risto.liljeroos@prizz.fi

Porin yliopistokeskuksessa 

toimivat yliopistojen yk-

siköt, Porin kaupunki ja 

PrizzTech Oy allekirjoitti-

vat heinäkuussa  yhteistyö-

sopimuksen, jossa on sovit-

tu Porin yliopistokeskuksen 

hallinnon uudistamisesta 

ensi vuoden alusta alka-

en.

mukaisesti. PrizzTech Oy huo-
lehtii kaikista yliopistokeskuksen 
tilapalveluista. Muita palvelukes-
kukseen sijoittuvia palvelukoko-
naisuuksia ovat mm. tietopalve-
lut, opiskelijapalvelut, yliopisto-
keskuksen yhteinen tiedottaminen 
sekä hankintapalvelut.  Palvelut 
toteutetaan osin PrizzTech Oy:n 
omana palveluntarjontana ja osin 
hankkimalla ne palvelun tuottajil-
ta.

Paikallisen yhteistyön 
järjestäminen

Porin yliopistokeskuksen paikal-
lisesta yhteistyöstä vastaa johto-
ryhmä, johon kuuluvat yksi edus-
taja jokaisesta koulutus- ja tutki-
musyksiköstä sekä kaksi edustajaa 
Porin kaupungista, yksi edustaja 
PrizzTech Oy:stä  ja kaksi opis-
kelijoiden edustajaa. Lisäksi emo-
yliopistojen rehtorit kutsutaan oh-
jausryhmän kokouksiin vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. 
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Puutuotealan kehittämishankkeita to-
teuttavat organisaatiot ovat ottaneet 
käyttöön sähköisen ilmoitustaulun, jos-
ta löytyy tietoa maakunnassa tehtävis-
tä alan kehittämistoimista. Tavoitteena 
on, että neuvontaorganisaatiot löytäi-
sivät nopeasti ajan tasalla olevan vas-
tauksen usein esitettyyn kysymykseen 
“Mitä mahdollisuuksia satakuntalainen 
puutuotealan kehittämistoiminta tarjo-
aa yrittäjälle?”

Sähköinen ilmoitustaulu on sovellus 
PrizzTech Oy:n ja Porin kaupungin 
yhdessä kehittämästä EU-hankkeiden 
hallintaohjelmasta. Ohjelma lähettää 
palvelun käyttäjille automaattisesti säh-
köpostiviestin aina kun ilmoitustaulul-
le lisätään tiedote. Samanaikaisesti tie-
dote tallentuu tietokantaan myöhem-
pää käyttöä varten.

- Ilmoitustaulun avulla eri puolilla Sa-
takuntaa toimivat yrityspalveluorgani-
saatiot saavat yhdenmukaisen tiedon 
puutuotealalla toteutettavista kehittä-
mistoimista. Samalla yritykset ovat  ta-
sapuolisen informaation piirissä, kertoo 
Satakunnan puutuotevastaava Heikki 
Perko. 

Puualan kehittämishankkeiden, Poh-
jois-Satakunnan Puukamari-, Erikois-
puu-, Tietopuu- sekä Satakunnan puu-
tuotealuevastaava-projektien vetäjät tie-
dottavat hankkeissa toteutettavista toi-
menpiteistä ilmoitustaululla. Aktiivi-
siin käyttäjiin kuuluvat myös alan 
ammatilliset oppilaitokset Porin Tek-
niikkaopisto ja Rauman Ammatti-Ins-
tituutti. Kaikkiaan sähköisellä ilmoi-
tustaululla on ensivaiheessa noin 40 
käyttäjää kattaen kaikki puutuotealan 

toimijaorganisaatiot. 

- Käyttökokemusten ja palautteen avul-
la palvelua muokataan paremmaksi, 
joten kritiikki ilmoitustaulun toimi-
vuudesta on tervetullutta, kertoo pro-
jektipäällikkö Heikki Perko PrizzTech 
Oy:stä.

Satakunnan etäteknologian 
osaamiskeskusohjelma on teh-
nyt sopimuksen porilaisen 
Itecon Groupiin kuuluvan 
ohjelmistoyrityksen Softsizing 
Oy:n kanssa yhteistyössä toteu-
tettavasta projektista Vanhuk-
set ja hyvinvointiteknologia.  
Projekti kohdistetaan erityis-
käyttäjäryhmien kuten van-
husten suoriutumiseen kotiolo-
suhteissa hyvinvointiteknologi-
an avulla. Projektia hallinnoi 
PrizzTech Oy ja sen toteutuk-
sesta vastaa Softsizing Oy.

Projektin päätavoitteena on luo-
da aluetietojärjestelmän (ATJ) 
kanssa yhteensopiva erityiskäyt-
täjäryhmille helppokäyttöinen, 
turvallinen ja hinnaltaan koh-

tuullinen ohjelmistotuote, jo-
ka tietoteknisin keinoin tuo 
monet palvelut saataville ko-
toa käsin. Samalla käyttäjien 
yhteydenpitoa ja yhteydenottoa 
ulkomaailmaan helpotetaan ja 
myös heidän tavoitettavuuttaan 
voidaan lisätä.  

Vanhukset ja 
hyvinvointiteknologia

-projekti

Tavoitetila tulevasta järjestelmäympäristöstä.

Mikko Puputti
Projektipäällikkö 
Etäteknologian 
osaamiskeskusohjelma
Puh. (02) 627 1173 tai 
GSM 050 3280 951
mikko.puputti@prizz.fi

L i s ä t i e t o j a

Heikki Perko
Projektipäällikkö 
PuuSuomi-toimintaohjelman 
maakuntavastaava
Puh. (02) 627 1018
GSM 050 590 2497
heikki.perko@prizz.fi

Puualalle sähköinen ilmoitustaulu
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Tuulivoimaa 
salaojakasteluun

Tuulivoiman käyttö on maatalou-
dessa tuulimyllyjen ajan jälkeen 
lähes unohdettu. Tuulivoimaa on 
kuitenkin käytetty mm. viljelys-
maiden kasteluun jo ennen ajanlas-
kumme alkua. 

Energiatoimisto hallinnoi hanket-
ta, jossa kehitetään siirrettävää ja 
edullista  pientuulivoimalaa, joka 
soveltuisi salaojakasteluun. Salaoja-
verkostoa käytetään tässä mene-
telmässä kuivatuksen sijaan veden 
johtamiseen peltoon päin.  

Hankkeen toteuttajana on Johan-
nes Tiusanen ja yhteistyötahoina 
Kolmeks Oy, KWH Pipe Oy, Upo-
nor Oy ja Ulvilan kaupunki.

Hanke on saanut rahoitusta Sa-
takunnan TE-keskuksen maaseu-
tuosaston päätöksellä alueellisesta 
maaseutuohjelmasta. 

L i s ä t i e t o j a

SATAKUNNAN 
ENERGIATOIMISTO

Teemu Kuusinen
Projektipäällikkö 
Satakunnan Energiatoimisto
Puh. (02) 627 1082 tai 
GSM 050 380 0470
teemu.kuusinen@prizz.fi

Satakunnan Energiatoimisto on kehittä-
nyt exel-pohjaisen energia- ja kasvihuone-
kaasutaseohjelman. Ohjelmalla tarkastel-
laan lähinnä energiakulutuksen aiheutta-
mia päästöjä, jotka muodostavat 80-90 % 
kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Oh-
jelma on pystytty pitämään melko yk-
sinkertaisena, koska siinä käsitellään ai-
noastaan energiakulutuksen aiheuttamia 
päästöjä. Yksinkertaisuuden ansiosta se so-
piikin pienten kuntien energia- ja pääs-
tötaseiden laskentaan. Maatalouden ja jäte-
huollon päästöt energiatoimisto laskee tar-

Satakunnan Energiatoimisto on mukana 
yhteistyöprojektissa, jonka tarkoituksena 
on kehittää työkalu paikallisten viran-
omaisten käyttöön uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöönoton helpottamiseksi. 
Projektissa on mukana Suomen lisäksi ta-
hoja Englannista, Irlannista, Ruotsista se-
kä Tanskasta. Projektin ideana on vertail-

Esa Merivalli 
Johtaja 
Satakunnan Energiatoimisto
Puh. (02) 627 1085 tai 
GSM 050 3397 249 
esa.merivalli@prizz.fi

Energia- ja 

kasvihuonekaasujen

päästötaseiden kehitystyö

vittaessa laajempia päästöohjelmia sovelta-
en.

Satakunnan Energiatoimisto on tähän 
mennessä selvittänyt Satakunnan, Rau-
man, Luvian, Kankaanpään ja Ulvilan 
energia- ja kasvihuonekaasujen päästöta-
seet ja lisäksi lähiaikoina on valmistumassa 
Pirkanmaan, Pomarkun, Harjavallan sekä 
Honkajoen taseet. Energiataseiden yhtey-
dessä Satakunnan Energiatoimisto on sel-
vittänyt myös paikalliset energiapotentiaa-
lit.

Goverment Enthusiasm 
for Renewable Energy

la eri maissa saatuja kokemuksia paikallis-
ten energialähteiden käyttöönotosta, mo-
nistaa hyviä hankkeita muihin maihin, 
oppia eri maissa tehdyistä virheistä sekä ja-
kaa tietoutta uusiutuvista energialähteistä 
paikallisviranomaisille.

L i s ä t i e t o j a
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PrizzTech Oy:n Rauman 

toimipiste on aloittanut 

toimintansa Yritystalo 

Monitorin tiloissa. Toi-

mipisteessä työskente-

levät teknologia-asimies 

Erkki Tammiaho sekä 

uutena prizzläisenä

työnsä aloittanut pro-

jektipäällikkö Jouni Mik-

konen. Hänen tehtävä-

nään on metalliklinikan 

toiminnan käynnistämi-

nen.

Rauman metalliklinikan
toiminta 

Metalliklinika   tehtävänä  on  kas-
vattaa  metalliyritysten muu-
tosvalmiuskykyä tuotanto- ja 
tuoterakenteissa jatkuvasti ke-
hittyvässä liiketoimintaympä-
ristössä. Klinikka avustaa yri-
tyksiä ymmärtämään omaeh-
toisen itsensä kehittämisen tär-
keyden sekä näkemään organi-
saation oppimisen strategisena 
kilpailukeinona. 

- Yrityksiä aktivoidaan verkos-
toajatteluun seutukunnan mui-
den yritysten kanssa ja yhtei-

PrizzTech Oy:n Rauman toimipiste 
aloitti toimintansa

Rauman toimipiste:

Jouni Mikkonen
Metalliklinikan 
projektipäällikkö 
Puh. 050 351 4759 
jouni.mikkonen@prizz.fi

Erkki Tammiaho
Teknologia-asiamies 
Puh. 050 565 9175
erkki.tammiaho@prizz.fi

 metalliklinikka käynnistyy

Teknologia-asia-
mies Erkki Tam-
miaho, Rauman 
elinkeinotoimen-
johtaja Asko Aro-
Heinilä ja projek-
tipäällikkö Jouni 
Mikkonen. Tam-
miahon ja Mikko-
sen tavoitat Prizz-
Tech Oy:n Rau-
man toimipistees-
tä, joka sijaitsee 
Yritystalo Monito-
risssa. 

L i s ä t i e t o j a

seen alueelliseen kehitystoimin-
taan yhdessä korkeakoulujen 
ja muiden oppilaitosten kans-
sa. Toiminnalla turvataan yri-
tyksille mahdollisuus parantaa 
omaa tuotekehityksen määrä 

ja laatua, sekä varmistetaan 
alueelle kansainvälisesti toimi-
via ja teknologiselta osaamista-
soltaan maailman huippuluok-
kaa olevia metallialan yrityk-
siä, projektipäällikkö Mikko-
nen kertoo.

Klinikan tehtävä on koota si-
dosryhmät yhteistyöhön ja lä-
hentää niitä tuottamaan yhtei-
siä arvoja yhteisillä pelisään-

nöillä. Tavoitteena on antaa 
toimittajille ja tilaajille tilaisuus 
pohtia ja antaa palautetta ver-
koston tilaus-toimituskäytän-
nöstä ja niiden epäkohdista, se-
kä tuottaa laaja yhteinen näke-

mys kommunikaatioon liitty-
vistä ongelmakentistä. Lisäksi 
klinikka tarjoaa palveluja liik-
keenjohdollisen osaamistason 
nostamiseksi ja teknologioiden 
hyödyntämiseksi yhteistyössä 
teknologia-asiamiesten ja alu-
een korkeakoulujen ja yliopis-
tojen kanssa.

Metalliklinikan pitkän aikavä-
lin tavoite on luoda kilpailu- 

ja kehityskykyinen alueellinen 
yritysverkosto, nostaa yritysten 
osaamistasoa ja kehittää yritys-
ten yhteistoimintamalleja jous-
taviksi kokonaisuuksiksi.

- Alihankintaverkoston kustan-
nus- ja kilpailukyvyn syste-
maattisella ja oikein suunnatul-
la kehityksellä turvataan alu-
een avainyritysten tuotteiden 
kysyntä sekä alihankkijoiden 
osaamisen kehitys ja kannat-
tavuuden turvaaminen. Lisäk-
si se kasvattaa alueen kokonais-
kiinnostavuutta ja houkuttelee 
uusia yrityksiä ja osaajia alueel-
le, toteaa Mikkonen. 
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Käyttövesijärjestelmien materi-
aaleja, komponentteja ja laittei-
ta valmistavat kotimaiset yri-
tykset odottavat, että EAS (eu-
rooppalainen juomavesistan-
dardi) -hyväksymismenettelyn  
mukaiset testaukset  ja Euroo-
pan markkinoille kelpaavat ser-
tifi kaatit voidaan tehdä Suo-
messa asiantuntevasti, nopeasti 
ja edullisesti. 

Viranomaiset, esimerkiksi Ym-
päristöministeriö, haluavat vai-
kuttaa EAS-hyväksymismenet-
telyn kehitykseen  siten, että 
se on kuluttajan ja teollisuuden 
etujen mukaista. 

Vesi-instituutti on 
verkoston solmu 
Suomessa juomaveden  ja tule-
van EAS-standardin kanssa te-
kemisissä olevia tahoja on usei-
ta. Teollisuus, ympäristöminis-
teriö, sosiaali- ja terveysminis-
teriö, tutkimuslaitokset (VTT 
ym), kansanterveyslaitos, vesi-
valvontaviranomaiset, vesilai-
tokset ja  koulutusorganisaa-
tiot  tulevat kohtaavat EAS-
vaatimukset eri näkökulmista, 
mutta kaikki ovat riippuvaisia 
toisistaan.  Kyseisten osapuo-
lien välinen yhteistyö EAS-asi-
assa ei ole vielä järjestäytynyt-
tä.

Tehdyssä esiselvityksessä on  
päädytty rakentamaan  kyseis-
ten osapuolten välille verkostoa 

ja toimintamallia eli vesi-insti-
tuuttiverkostoa. Verkostoa, toi-
mintamallia ja sen solmukoh-
taa eli vesi-instituuttia rakenne-
taan  oheisen kuvan kaltaisella 
etenemismallilla.

Aikataulu

Verkoston rakennusprosessi on 
ajoitettu yhteneväksi käynnissä 

Materiaalitekniikan 

osaamiskeskusohjelma 

on käynnistänyt esisel-

vityksen kansallisen ve-

si-instituutin perustami-

sesta osana juomaveden 

tutkimus-, koulutus- ja 

viranomaisverkostoa.

Vesi-instituuttiverkosto
hahmottuu

olevan EAS-prosessin kanssa. 
Mahdollinen perustettava ve-
si-instituutti toimisi verkoston 
solmukohtana. Ajatus on, että 
instituutti voisi toimia myö-
hemmin tarkemmin valituilla 
alueilla ympäristöministeriön 
valtuuttamana ns ilmoitettuna 
laitoksena, “Notifi ed Body”, jo-
ka esimerkiksi huolehtisi EAS 
-tuotehyväksynnöistä.  Aika-
taulullisesti tällainen “Notifi ed 
Body”  organisaatio tai orga-
nisaatiot  pitää Suomessakin ol-
la 2004-2005, jolloin EAS:iin 
liittyvä tuote- ja testausstandar-
dien kehitystyö valmistuu. 

Jatkotoimenpiteet

EAS-standardeihin on siis vie-
lä mahdollista vaikuttaa. Vesi-
instituutin ensimmäisiksi teh-
täviksi onkin suunniteltu Suo-
men teollisuuden ja viran-
omaisten edunvalvontaa EAS 
-kehitystyössä. Samalla teolli-
suus toivoo instituutin vaikut-
tavan alaan liittyvän koulutuk-

Länsitekniikka Oy DI Markku He-
lamaa on tehnyt osana Materiaali-
tekniikan Osaamiskeskusohjelmaa esi-
selvityksen kansallisen vesi-instituutin 
perustamisesta.

sen kehittymiseen.
Tehdyssä selvityksessä on kar-
toitettu keskeisten yhteistyö-
kumppaneiden  rooleja instituu-
tin verkostossa.( asiakkaan, toi-
meksiantajan, yhteistyökump-
panin, partnerin, rahoittajan ja 
mahdollisen “omistajan” rooli). 
Jatkossa valmistellaan yhteis-
työkumppaneiden hyväksyttä-
väksi verkostosopimuksia, joi-
den turvin instituutin tehtäviä 
ja olemassaolon oikeutusta voi-
daan  varmentaa.

Iiro Andersson 
Johtaja 
Materiaalitekniikan 
osaamiskeskusohjelma 
Puh. (02) 627 1010 
GSM 0500 592 471 
iiro.andersson@prizz.fi
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Marraskuussa Porissa 

järjestetään kansainvä-

linen Pohjoisen eUlottu-

vuuden foorumi, Nort-

hern eDimension Fo-

rum.

Pääministeri Paavo Lipponen 
pyysi elokuussa 2000 Lapin yli-
opiston rehtoria Esko Riepulaa 
kokoamaan kansallisen fooru-
min edistämään Suomen osal-
ta Pohjoisen ulottuvuuden toi-
mintasuunnitelman tavoittei-
den toteuttamista. 

Ensimmäinen kansallinen foo-
rumi järjestettiin Oulussa tam-
mikuussa 2001 ja toinen - luon-
teeltaan kansainvälinen - Lap-
peenrannassa lokakuussa 2001. 
Marraskuussa 2002 järjestetään 
Porissa kansainvälinen Pohjoi-
sen eUlottuvuuden foorumi, 
Northern eDimension Forum. 

Porin kansainvälinen Pohjoisen 
eUlottuvuuden foorumi, Nort-
hern eDimension Forum si-
sältää korkeatasoisia alustuksia 
tietoyhteiskunnan kehitykses-
tä pohjoisilla alueilla. Alustus-
ten lisäksi työryhmissä käsitel-
lään neljää teemaa, jotka toi-
mivat esimerkkeinä Pohjoisen 
eUlottuvuuden toimintalinjois-
ta: eCommerce, eGovernment, 
eSkills ja ICT Security.

Pohjoinen eUlottuvuus
ja NeDAP

Pohjoisen ulottuvuuden toi-
mintaohjelman ICT-sektorin 
toimeenpano otti viime vuon-
na ison askeleen eteenpäin, kun 
Itämeren valtioiden televiestin-
tä- ja tietoyhteiskuntaministerit 
ja komissaari Erkki Liikanen 
hyväksyivät sektorille toiminta-
ohjelman.

Pohjoisen ulottuvuuden 
kansainvälinen foorumi

Markku Paukkunen 
Projektipäällikkö
Etäteknologian 
osaamiskeskusohjelma 
Puh. (02) 627 1009 tai 
GSM 050 372 7890 
markku.paukkunen@prizz.fi

Pohjoisen eUlottuvuuden toi-
mintasuunnitelma, NeDAP 
(Northern eDimension Action 
Plan) keskittyy konkreettisiin 
hankkeisiin ja sen tavoitteina 
on mm. edistää pohjoisen alu-
een muutosta tietoyhteiskun-
naksi sekä laajentaa maiden vä-
listä yhteistyötä. 

Pohjoinen ulottuvuus ?

Pohjoisen ulottuvuuden käsit-
teen takana on Rovaniemeltä 
syksyllä 1997 julkisuuteen lan-
seerattu Suomen hallituksen 
tavoite saada EU:lle pohjoiseen 
suuntautuva toimintapolitiikka 
EU:n Välimeripolitiikan vasta-
painoksi. 

Alueellisesti toimintasuunnitel-
ma kattaa koko pohjoisen alu-
een Islannista Karan meren 

Porissa 11.-12.11.2002

ja Luoteis-Venäjän kautta Bal-
tiaan, Puolaan ja Pohjois-
Saksaan. Toimintasuunnitelma 
painottuu  seuraaviin toiminta-
alueisiin: ympäristö, ydintur-
vallisuus, toiminta kansainvä-
listä rikollisuutta vastaan, ener-
giasektorin yhteistyö, maiden 
välisen liikenteen infrastruk-
tuurin parantaminen, televies-
tintä ja tietoyhteiskunta sekä 
Kaliningradin alue. 

Kansallisen foorumityöryhmän 
puheenjohtaja, rehtori Esko 
Riepula kuvaa asiaa näin: 
- Pohjoinen ulottuvuus on ko-
ko EU:n politiikkaa, ei vain 
Pohjoismaiden ja niihin rajoit-
tuvien maiden. EU:n sisällä se 
ei ole vain unionin pohjoisim-
pien osien ajamaa politiikkaa, 
vaan kaikkien EU-maiden po-
litiikkaa. Pohjoinen ulottuvuus 
on pitkän aikavälin toimintaa. 

Olenkin kuvannut Pohjoista 
ulottuvuutta enemmän proses-
siksi kuin projektiksi ja toden-
nut sen olevan pikemmin ma-
ratoniin kuin pikamatkaan ver-
rattava.

Pohjoisen eUlottuvuuden foo-
rumin järjestelyistä vastaavat 
Valtioneuvoston kanslia, Porin 
kaupunki ja PrizzTech Oy. Foo-
rumi järjestetään 11.-12. mar-
raskuuta Teknologiakeskus Pri-
polissa Porissa.

L i s ä t i e t o j a
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Satakunnan osaamiskeskuksen 
ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti

Prizz.Uutiset

Päätoimittaja:
Risto Liljeroos

Taitto:
Mainostoimisto Huima

Painopaikka:
Satakunnan Painotuote Oy

PrizzTech Oy
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
puh. (02) 627 1100
fax (02) 627 1101
sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@prizz.fi

Prizz.Uutiset tulee - mutta kenelle? Päivitä yhteystietosi osoitteessa www.prizz.fi /palaute.asp tai fax (02) 627 1101.

N i m i t y k s i ä

PrizzTech Oy:n Rauman toimi-
pisteeseen on nimitetty metalli-
klinikan projektipäälliköksi MBT 
(Master of Business and Techno-
logy, UNSW) Jouni Mikkonen,
36. Metalliklinikan tavoitteena on 
satakuntalaisten metallialan yritys-
ten kilpailukyvyn vahvistaminen.

IT-yritys: Oletko kiinnostunut 

yhteistyöstä e-Euroopassa? 

SMAU 24.-28.10.2002 Milanossa

SMAU 2002 on Cebitin jälkeen toiseksi suurin ICT -tapahtuma 
kävijämäärän suhteen (www.smau.it). Messuille on mahdollista 
osallistua omalla standillä, mutta nyt myös PrizzTechin kontak-
tiverkoston kautta BIC:n (Business and Innovation Centre) osas-
tolla. Yrityksesi voi joko tulla itse paikalle tai pyytää osaston vä-
keä edustamaan sitä messuilla ja partneritapaamisissa esittelyma-
teriaalien ja ennakkovalmistumisen pohjalta. Pikaiset tiedustelut:  
kehityspäällikkö Minna Nore, puh. 050 342 4697.

Satakuntalaisten muovi- ja 

rengasalan klusterianalyysi 

PrizzTech osallistui Porin Aikuiskoulutuskeskuksen ja Porin Tek-
niikkaopiston kanssa muoviteollisuuden ja autonrengasalan ke-
hittämis- ja osaamistarpeita kartoittavaan projektiin. Tuloksena 
syntyivät raportit:Autonrengasalan kehittämistarpeet nyt ja 2006, 
Muovialan kehittämistarpeet nyt ja 2006. Voit lukea ja ladata ne 
koneellesi osoitteesta www.prizz.fi /innovaatio.


