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Pääkirjoitus

Satakunnan 
ammattikorkeakoulun, 
Porin yliopistokeskuksen 
ja PrizzTech Oy:n 
kumppanuus

Suomessa yliopistot ja ammattikorkeakoulut nähdään yhä selkeämmin alu-
eidensa dynamoina ja vetureina. Niiden ympärille ja niiden kanssa välittö-
mään vuorovaikutukseen ovat syntyneet teknologia- ja osaamiskeskukset. 
Perustutkimuksen rinnalle on noussut osallistuminen soveltavan tutkimuk-
sen ja tuotekehityksen hankkeisiin. Perinteinen tutkintoon johtava opetus 
on saanut seurakseen suoraan työelämän tarpeista johdettua sekä tutkimus-
ta että koulutusta. Kahdesta ammattikorkeakoulusta ja yliopistokeskukses-
ta koostuva Porin korkeakoululaitos on näin hyvin vakuuttavalla tavalla mu-
kana Satakunnan innovaatio- ja yritystoiminnassa.

Viime vuosisadan syvimmän laman oloissa, tarkemmin keväällä 1993 Po-
ri julistautui näkyvästi Satakunnan pääkaupungiksi. Samalla Pori otti vas-
taan maakunnan suunnannäyttäjän ja vetäjän vaativan tehtävän. Ratkaisu 
aiheutti sekä ihmettelyä että oikeutettua epäilyä. Monasti kysyttiin, riittä-
vätkö Porin henkiset ja aineelliset voimavarat vastuullisen  ja mittavan teh-
tävän suorittamiseen.

Kun kymmenen vuotta tehdystä strategisesta valinnasta on mennyt, voidaan 
jo nähdä, että pitkäjänteinen työ on alkanut tuottaa hyvää tulosta. Varsinkin 
Porin kaupungin osaamisen tason nostamiseksi tekemät ponnistukset, huo-
mattavan suuret taloudelliset uhraukset ja suoranainen riskinotto ovat anta-
neet pääkaupunkiajatukselle uskottavuutta. Hyviä esimerkkejä ovat Satakun-
nan ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus ja PrizzTech Oy.

Tampereen yliopiston suorittaman arvion mukaan Pori on toissa vuonna huip-
puyksiköksi valitun Satakunnan ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimi-
nut maakunnassa suurta luottamusta herättävällä tavalla.

Tällä hetkellä jo 1200 opiskelijan ja 160 asiantuntijan Porin yliopistokeskuk-
sen kehittäminen ja rahoittaminen on saanut maakunnan väeltä vahvaa tu-
kea ja hyväksyntää. Vuoden 2004 alusta yliopistokeskus pääsee opetusmi-
nisteriön tavanomaisen rahoituksen piiriin.

PrizzTech Oy on organisaatio, jota kaupunki on alusta alkaen tukenut. Yh-
tiön toiminta on kehittynyt ripeästi ja sillä on vankka kumppanuussuhde 
sekä SAMK:n että Porin yliopistokeskuksen kanssa. Näin osaamisen tason 
nostaminen ja sen siirtäminen yrityselämän hyötykäyttöön on varsin van-
koissa käsissä.

Martti Sinisalmi
kaupunginjohtaja
Porin kaupunki

Joulu
2003

Tässä
 numerossa

Metallialan kehittämishanke RaVaMet
Rauman ja Vakka-Suomen seutukuntien me-
tallialan kehittämishanke.

Energiankäyttö Pohjois-Satakunnassa
Kuntakohtaiset energiataseet selvitetty.

Vesivoima tärkein uusiutuva 
energialähde
Selvitys Noormarkun ruukkialueen vesivoima-
lan hyödyntämisestä.

Verkosto FIN-5 kehittää 
alihankkijoiden valmiuksia
Ydinvoimalaitoksen rakentaminen tarjoaa 
satakuntalaisille yrityksille huomattavia työ-
mahdollisuuksia.

Työturvallisuus osana menestyvää 
liiketoimintaympäristöä
PrizzTech Oy:n työturvallisuusprojekti hyväk-
sytty EU-haussa.

Viestintäalan yritykset tyytyväisiä
uuteen Satagram-koulutukseen
Alan työntekijöille koulutusta lyhytkursseista 
ammatilliseen koulutukseen saakka.

Yrittäjäksi ammattiopistosta
Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuus 
paranee.

Kotihoidon hyviä käytäntöjä 
Satakunnan ja Pirkanmaan yhteinen semi-
naari.
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PrizzTech Oy ja Ukipolis Oy 
toteuttavat Rauman ja Vakka-
Suomen seutukuntien metalli-
alan kehittämishankkeen (Ra-
VaMet). Molempien seutujen 
aluekeskusohjelmissa metalliala 
on valittu yhdeksi elinkeinoelä-
män kehittämisalueeksi. Hank-
keen painopisteitä ovat metal-
lialan yritysten näkyvyyden ja 
tunnettavuuden lisääminen, 
osaamisen tunnistaminen, sekä 
yritysten välisen yhteistyön ke-
hittäminen. 

Tunnettavuuden 
lisääminen
Positiiviset uutiset alueelle tule-
vista teollisuuden suurhankkeis-
ta ovat lisänneet pk-yritysten tar-
vetta saada ”äänensä” kuuluvin. 
RaVaMet-hankkeessa yrityksil-
le tarjoutuu erinomaiset mah-
dollisuudet lisätä tunnettavuut-
taan yhteistyössä alueiden mui-
den yritysten kanssa. Hanke ko-
koaa tiedot alueiden yrityksistä 
sekä niiden osaamisalueista. Tie-
dot kerätään yhteiseksi markki-
nointimateriaaliksi, joka auttaa 
päähankkijoita löytämään kil-
pailukykyisiä tuotteita ja palve-
luita tarjoavia yrityksiä. 

Osaamisen 
tunnistaminen
Hankkeessa luodaan selkeä ku-
va alueiden osaamiskentästä. Yri-
tyksiin tehdään henkilökohtainen 
yrityskäynti, jossa käydään läpi 
olemassa olevat osaamisalueet 
sekä mahdolliset ”osaamiskuo-
pat”. Yritys saa selkeän kuvan 
siitä, missä sen todellinen osaa-
minen on. Lisäksi yritykselle jää 
ns. osaamiskartta, jonka avul-
la on helppo tunnistaa olemassa 
olevat osaamistarpeet. Alueiden 
yhtenäisen osaamiskartan avulla 

yritykset kykenevät kehittämään 
ja priorisoimaan omia osaamis-
tarpeitaan tai vaihtoehtoises-
ti etsimään puuttuvaa osaamis-
ta alueelta. 

Yhteistyön lisääntyminen
RaVaMet-hankkeessa kasvua 
haetaan yritysyhteistyökäytän-
töjä tiivistämällä. Yhteistyö-
tä lisätään mm. yhteisillä kou-
lutustilaisuuksilla. Koulutusti-
laisuuksien aihealueet valitaan 
osaamiskartoituksen yhteydes-
sä esille nousseiden kehittämis-
kohteiden perusteella. 

Tiiviillä yritysten välisellä yh-
teistyöllä yritykset pystyvät vas-
taamaan toimintaympäristös-
sä tapahtuviin muutoksiin. Tä-
tä varten RaVaMet-hankkeessa 
arvioidaan myös tarvittavat jat-
kotoimenpiteet erillisten verkos-
toprojektien toteuttamiseksi.

Rauman ja Vakka-Suomen

metallialan kehittämishanke  

PrizzTech Oy
projektipäällikkö 
Jouni Mikkonen
Puh. (02) 833 7583
GSM 044 710 5371
jouni.mikkonen@prizz.fi 

Ukipolis Oy
projektipäällikkö
Tommi Ahti 
Puh. (02) 844 2543
GSM 040 517 1983
tommi@ukipolis.fi  

Länsirannikon metalli-
toimialan kehitys koko-
naisuudessaan on jatku-
nut positiivisena viime 
vuosina. Metallisektorin 
merkitys Rauman seu-
dulla ja Vakka-Suomessa 
on erittäin huomattava 
ja alueiden yritysten 
usko tulevaisuuteen on 
erittäin vahva. 

(RaVaMet)
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PrizzTech Oy:n Energia ja ympä-
ristö-toimiala on selvittänyt kun-
takohtaisesti Pohjois-Satakunnan 
kunnista tuotetun ja kulutetun 
energian määrät sekä vapautu-
neet kasvihuonekaasupäästöt 
vuodelta 2000. Lisäksi energia-
taseessa on käsitelty Pohjois-Sa-
takunnan kuntien alueella olevia 

vät edellytykset tarkastella kun-
nan mahdollisuuksia lisätä pai-
kallisten ja uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöä. 

Pohjois-Satakunnassa kasvihuo-
nekaasupäästöt ovat asukaslu-
kuun suhteutettuna vähäisem-
mät kuin keskimäärin Suomes-
sa. Tämän selittää energiainten-
siivisen teollisuuden vähyys alu-
eella, jolloin myös asukaslukuun 
suhteutettu energiankulutus on 
muuta maata huomattavasti vä-
häisempää.  Suurin osa energi-
asta Pohjois-Satakunnassa ku-
luu liikenteessä ja rakennusten 
lämmityksessä. Näiden molem-
pien osuus kulutetusta energias-
ta on noin kolmannes. 

Suurin osa kulutetusta energias-
ta tuotettiin öljyllä. Paikallisilla 
energialähteillä tuotettiin alle 20 
% energiasta, vaikka Pohjois-Sa-

Energia ja ympäristö
projektipäällikkö Juha Mieskonen
Puh. (02) 620 5392
GSM 044 710 5392
juha.mieskonen@prizz.fi 

takunnassa on huomattavat pai-
kalliset energiapotentiaalit. Suo-
messa kotimaisilla energialähteil-
lä tuotetaan noin 30 % kulute-
tusta energiasta. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentäminen Pohjois-Satakun-
nassa onnistuu helpoiten kor-
vaamalla öljyn käyttöä lämmityk-
sessä puupohjaisella polttoaineel-
la, jota on saatavilla lähialueelta 
hakkuutähteistä ja metsäteolli-
suudesta sekä lisäämällä lämpö-
pumppujen käyttöä. Lisäksi alu-
eella on huomattavat turvevaran-
not, joiden käyttöä on mahdolli-
suus paikallisesti lisätä.

Energiankäyttö 
   Pohjois-Satakunnassa 

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

Pohjois-Satakunnan 
Energiaosaaja -hanke 
projektipäällikkö 
Hannu Uusihonko 
GSM 044 710 5393
hannu.uusihonko@prizz.fi 

tärkein uusiutuva 
energianlähde

Vesivoima

Kotimainen ja puhdas vesivoima on maamme 
tärkein ja mielipiteiden mukaan hyväksytyin 
uusiutuva energianlähde. Satakunnan alueel-
la ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia suuren 
kokoluokan vesivoimatuotannon lisäämiseen, 
joten myös hieman pienempiin mahdollisuuk-
siin on tartuttava.

PrizzTech Oy:n Energia ja ympäristö –toimi-
ala toteuttaa teknistaloudellisen selvityksen A. 
Ahlström Osakeyhtiön Noormarkun ruuk-
kialueella sijaitsevan vanhan, vuonna 1914 
rakennetun vesivoimalan paremmasta hyö-
dyntämisestä uudella tekniikalla. Noormar-

käyttämättömiä energiapotenti-
aaleja, kuten vuosittain metsiin 
jääviä hakkuutähteitä. Prizz
Tech Oy on myös ollut kehittä-
mässä viiden muun EU-maan 
kanssa kunnille apuvälineitä 
uusiutuvien energialähteiden li-
säämiseen. Näiden hankkeiden 
on tarkoitus antaa kunnille hy-

kun voimalaitos on edustavimpia alkuperäi-
senä säilyneitä laitoksia Suomessa, ja laitoksen 
koneistot ovat teknishistoriallisesti arvokkaat. 
Selvitystyössä kiinnitetäänkin erityishuomio-
ta alueen ympäristö- ja museoarvoihin. Sata-
kuntaliitto tukee selvitystyötä Euroopan alue-
kehitysrahaston kautta 70 % osuudella.

L i s ä t i e t o j a
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Satakunnan kannalta myönteinen 
päätös viidennen ydinvoimayksi-
kön sijoittamisesta Olkiluotoon 
on saatu. Maanrakennustyöt 
voidaan näillä näkymin aloittaa 
vuoden 2004 alussa. Ydinvoi-
malaitoksen rakentaminen tu-
lee tarjoamaan satakuntalaisille 
yrityksille huomattavia työmah-
dollisuuksia.

Ydinvoimayksikön rakentami-
nen poikkeaa tavallisesta teolli-
suusrakentamisesta. Vaikkakin 
käytännössä arviolta vain nel-
jännes työstä on erityisten mää-
räysten alaista, työhön mukaan 
haluavilta yrityksiltä edellyte-
tään näyttöä osaamisesta ja ky-
vystä hoitaa toimituksensa ase-
tettujen vaatimusten mukaises-
ti. Yrityksen perusasiat kuten 
laatu-, sähköinen dokumentoin-
ti ja työturvallisuusasiat on olta-
va kunnossa. Kyky toimia yritys-
verkostoissa parantaa työnsaanti-
mahdollisuuksia ydinvoimayksi-
kön rakentamisessa.

PrizzTech on käynnistänyt yh-
dessä Rauman ja Satakunnan 
Kauppakamarien kanssa koulu-
tushankkeen, jolla luodaan en-
sisijaisesti satakuntalaisille yri-
tyksille valmiudet toimia toi-
mittajana ydinvoimahankkeessa 
ja muissa isoissa teollisuuden in-
vestointihankkeissa sekä osatoi-
mijana teollisuuden alihankin-
taverkostoissa.

Tavoitteena on saada satakun-
talaiset teollisuusinvestointei-
hin, lähinnä 5. ydinvoimayksik-
kö-projektiin osallistumiskykyi-
set pk-yritykset sekä suurten yri-
tysten alihankintaverkostoissa 
toimijat tai näihin mukaan ha-
luavat yritykset riittävän ajoissa 
tietoisiksi tulossa olevista vaati-
muksista ja toimintatavoista. Ta-
voitteena on myös kehittää yri-
tysten kykyä vastata teollisuu-
den isoihin investointihankkei-
siin ja vaatimukseen toimittaja-
verkostojen luomisesta sekä niissä 
toimimisesta.

VERKOSTO FIN-5 
kehittää alihankkijoiden 
valmiuksia

Alihankintayritysten valmiuksien kehittäminen 
teollisuuden investointi-  ja toimitusprojekteissa, 
VERKOSTO FIN-5 on käynnistynyt.

Kuva: TVO
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Euroopan työterveys- ja työ-
turvallisuusvirasto hyväksyi 
PrizzTech Oy:n työturvallisuus-
projektin suorassa EU-haussa.

PrizzTech Oy haki viime kesänä rahoitus-
ta “Työturvallisuus osana menestyvää lii-
ketoimintaympäristöä” -projektilleen suo-
raan Euroopan työterveys- ja työturval-
lisuusvirastolta. Myönteinen projektipää-
tös saatiin lokakuussa. Projektihakemuk-
sia Espanjassa toimivalle virastolle saapui 
yli 650 kaikista EU-maista, hakemuksista 
vuosittain noin 40 saa rahoitusta.

“Työturvallisuus osana menestyvää liike-
toimintaympäristöä” -projektin tavoitteena 
on auttaa pieniä yrityksiä hahmottamaan 
työturvallisuus keskeisenä osana liiketoi-
mintaa ja laadukasta johtamista sekä tukea 
yrityksiä omaksumaan työturvallisuus kes-
keiseksi yrityksen menestystekijäksi.

Projektissa luodaan turvallisuustoimin-
nan malli, joka yhdistää työturvallisuu-
den ja liiketoiminnan kehittämisen. Pro-
jektin kohderyhmänä ovat satakuntalai-
set metalli-, rakennus-, ja LVIS-alan se-
kä teollisuuden huollon ja kunnossapi-
don yritykset.

Pääpaino on PK-yrityksissä, joiden työn-
tekijöille tarjotaan projektin kautta mah-
dollisuus osallistua työturvallisuusaihei-
seen koulutukseen ja konsultointiin. Se, 
mitä koulutukset tulevat pitämään sisäl-
lään, on kiinni yrityksistä itsestään, ja nii-
den tarpeita kartoitetaankin heti alkuvuo-
desta tapahtuvilla haastatteluilla. 

Tällä hetkellä hyvä arvaus on, että työ-
turvallisuuskortti voisi olla keskeinen ai-
he, tulevathan alueemme suuret tilaajayri-
tykset vaatimaan vuonna 2005 kaikilta ali-
hankkijoiltaan kortin. Toinen keskeinen 

Hankkeen toimesta järjestetään kohdennet-
tuja pienseminaareja, jotka käsittelevät laa-
tua, työturvallisuutta ja sähköistä dokumen-
tointia. Yritysten keskinäistä verkostoitumista 
edistetään vuorovaikutusta lisäämällä ja kou-
luttamalla tarvittavia valmiuksia. Osallistuvat 
yritykset voivat saada yrityskohtaisina konsul-
tointitapahtumina arvioinnin näistä valmiuk-
sistaan sekä arvioinnin perusteella tehdyn eh-
dotuksen kehittämiskohteistaan.

Projekti työskentelee yhdessä Teknologianeu-
vonta-hankkeen kanssa, jossa käydään läpi sa-
takunnan alueen yritysten valmiuksia yksi-
tyiskohtaisella tasolla. Näin koulutukset ja 
kehittämistapahtumat saadaan kohdennettua 
oikeisiin aihepiireihin. Projekti saa ESR-ra-
hoitusta Satakunnan TE-keskukselta.

Innovaatio- ja yrityspalvelut
asiantuntija Terhi Raunio
Puh. (02) 833 7585
GSM 044 710 5373
terhi.raunio@prizz.fi 
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Työturvallisuus 
osana menestyvää 
liiketoimintaympäristöä

ryhmä ovat suuret tilaajayritykset, joiden 
edustajille järjestetään turvallisuuteen liit-
tyviä kehittämispäiviä kevään aikana. 

PrizzTech Oy:n yhteistyökumppaneina 
projektissa ovat Porin tekniikkaopisto ja 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Pro-
jekti kestää ensi vuoden syksyyn saakka. 
Sen alustava kustannusarvio on 90 000 €, 
josta Euroopan työterveys- ja työturvalli-
suusviraston osuus on 54 000 €. Projek-
ti täydentää hyvin Verkosto FIN-5 han-
ketta.

Huomio pk-yrityksiin
”Valtakunnallisesti Suomen työtapatur-
mien määrä ei näytä hyvää suuntaa, ke-
hitys polkee paikallaan. Turvallisuudessa 
on parantamisen varaa erityisesti pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä, niillä ei vält-
tämättä ole resursseja eikä valmiuksia tur-
vallisuutensa kehittämiseen samalla tavoin 
kuin suuryrityksillä”, toteaa riskipäällikkö 
Pia Välimaa Fenniasta. 

Pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta on 
elintärkeää, että ne motivoituisivat kehit-
tämään omaa turvallisuuskulttuuriaan.

Välimaa on kovasti ilahtunut Satakunnan 
tilaajayritysten sitoutumisesta alueen tur-
vallisuuskulttuurin kehittämiseen. Turval-
lisuuskulttuurin kehittäminen on ratkai-
sevasti helpompaa kun TVO:n tapaiset ti-
laajayritykset toisaalta vaativat ja toisaalta 
arvostavat alihankkijoilta laadukasta tur-
vallisuuskulttuuria.

Innovaatio- ja yrityspalvelut
projektipäällikkö 
Tarja Lamberg 
Puh. (02) 620 5353 
GSM 044 710 5353
tarja.lamberg@prizz.fi 

Prizz.Uutiset

Kuva: TVO
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    Vuoden alussa alkanut Satag-
ram-koulutusprojekti on päässyt 
tänä syksynä kunnolla vauhtiin. 
Satagram-projekti on tarkoitettu 
Satakunnan alueella toimiville 
viestintäalan yrityksille (mm. 
mainostoimistot, kirjapainot, 
kustantajat, reprot, viestintätoi-
mistot).

Satagram -projekti tarjoaa viestintäalan työn-
tekijöille koulutusta aina päivän kestävistä 
lyhytkursseista ammatilliseen koulutukseen 
saakka. Ammattitutkintoon johtava koulutus 
järjestetään oppisopimuskoulutuksena.

Projektin tavoitteena on kehittää Satakunnan 
viestintäalan osaamista ja kilpailukykyä sekä 
edistää alan verkostoitumista ja yhteistyötä. 
Vastaavia projekteja on ollut eri puolella Suo-
mea vuodesta 1995 alkaen. Satakunnan alu-
een Gram-projektin valmistelussa ja suunnit-
telussa ovat olleet mukana Satakunnan Kan-
sa, Kehitys Oy, Länsi-Suomi Yhtymä Oy ja 
Satakunnan Painotuote Oy. Lisäksi projek-
tin suunnittelun taustalla on n. 20:n satakun-
talaisen yrityksen kanssa tehty taustaselvitys 
projektin tarpeellisuudesta ja sisällöistä.

”Satakunta lähti mukaan ikään kuin jälkiju-
nassa. Niinpä oppia on voitu ottaa aiempien 
gram-projektien toteutuksesta. Osallistujayri-
tyksiä on nyt 40. Niissä on noin 800 työn-
tekijää, joista projektin tavoitteena on antaa 
koulutusta noin 400 henkilölle”, kertoo pro-
jektipäällikkö Janne Korhonen. 

”Viime keväänä kartoitettiin koulutustarpei-
ta, ja ensimmäiset koulutukset alkoivat lop-
pukeväästä ja alkukesästä. Tähän mennessä 
koulutuksiin on osallistunut jo n. 170 hen-
kilöä, vaikka varsinainen koulutuksen paino-
pistevuosi on ensi vuonna. Projekti on avoin 
kaikille toimialan yrityksille ja henkilöille”, 
kertoo Korhonen.

Satagram saa rahoitusta Euroopan sosiaalira-
hastosta. Vuonna 2005 päättyvän projektin 
budjetti on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Koulutukset toteutetaan joko yri-
tyskohtaisina sovelluksina tai kai-
kille yrityksille avoimina.

Ammatillinen koulutus
 Painopinnanvalmistuksen 
 ohjelmistokoulutus
 - PhotoShop, FreeHand
 Painajien koulutus
 - Laadunhallinta 
 Journalistikoulutus
 -Kielenhuolto, Tiedonhaku,
 Digikuvaus 

Muu koulutus
 ATK-peruskoulutus
 Kielikoulutus
 Myyntikoulutus
 Asiakaspalvelukoulutus
 Esimieskoulutus
 Laatukoulutus
 Värinhallinta
 Yritysjohdon koulutus

Satagram-koulutukseen
Viestintäalan yritykset tyytyväisiä uuteen

Satagram-kurssilaisia 
ohjelmistokoulutuksessa.

Eturivi vasemmalta alkaen:
Tapani Wesman, Satakunnan Kansa
Esa Rosenqvist, Å&R Carton
Pirjo Pihkoluoma, Satakunnan Kansa
Päivi Kyllöinen, Alasatakunta

Takarivi vasemmalta alkaen:
Heli Lamminen, Sataseutu
Timo Lamminen, Huittisten Sanomalehti
Riitta Lampela, Kehitys

Satagram kevään 
2004

 kurssitarjonta:

L i s ä t i e t o j a

Innovaatio- ja yrityspalvelut
projektipäällikkö 
Janne Korhonen
GSM 040 865 4886
janne.korhonen@prizz.fi 
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Kotihoidon hyviä 
käytäntöjä 
-seminaari 
Ikaalisissa  
Satakuntalainen VEKO-vanhusten 
kotihoitoprojekti ja pirkanmaalai-
nen Kotihoito 2005-hanke järjesti-
vät lokakuussa yhteisen seminaarin 
Ikaalisissa. 

Seminaarissa esiteltiin Pirkanmaal-
la ja Satakunnassa kehitettyjä koti-
hoidon saumattomuutta ja asiakas-
lähtöisyyttä tukevia työ- ja toimin-
takäytäntöjä.

Seminaarin keskeisinä teemoina olivat 
kotiuttamiskäytännöt sekä kotihoito-
tiimin yhteiseen käyttöön soveltuva 
palvelu- ja hoitosuunnitelma siihen si-
sältyvine toimintakyvyn mittaamis- 
ja seurantamenetelmineen. Toimin-
nallisen kehittämisen rinnalla pro-
jekteissa on pohdittu myös tietotek-
nologian hyödyntämistä kotihoidos-
sa. Seminaarissa painottuivat myös 
asiakaslähtöisyyden merkitys, johta-
minen ja työssä jaksaminen. 

Kotihoidon hyviin käytäntöihin kuu-
luu myös sujuva tiedonvälitys eri or-
ganisaatioihin kuuluvien kotihoidon 
toimijoiden kesken. Vanhusten koti-
hoitoprojektissa on määritelty tietosi-
sällöt, joita vanhuksen hoitoon osal-
listuva tiimi tarvitsee, jotta hoito to-
teutuisi saumattomasti ja tieto asi-
akkaan tilanteesta olisi reaaliaikai-
sesti kaikkien saatavilla. Tietojen 
katseluun voidaan käyttää aluetie-
tojärjestelmää tai erillistä kotihoi-
don järjestelmää, joka on koko tii-
min käytössä. 

Kotihoidon työntekijä tarvitsee tie-
dot asiakkaasta käyttöönsä tämän ko-
tona. Tähän tarpeeseen ovat jo rea-
goineet johtavat tietojärjestelmätoi-
mittajat, jotka ovat kehittäneet jär-
jestelmiinsä liikkuvalle työntekijälle 
soveltuvan, mobiiliteknologiaan pe-
rustuvan tietojen katselu- ja kirjaa-
mismahdollisuuden. 

Rauman ammattiopiston puu-
osaston opettajat etsivät aktiivi-
sesti uusia keinoja, jolla paran-
taa ammatillisen koulutuksen 
houkuttelevuutta. 

”Otamme yrittäjien mielipiteet ja toiveet ai-
na vakavasti ja niihin pyritään vastaamaan 
yrityselämän sääntöjen ja aikataulujen mu-
kaan. Näin pystymme parhaiten tuomaan 
tulevien työpaikkojen ilmapiirin ja tekemi-
sen meiningin kouluun ja oppimistilantei-
siin,” kertoo lehtori Harri Rintala Rauman 
Ammattiopistosta.

Liikelahjoja valmistava Pekka Kuusenoja on 
aloittanut oppilaitoksen kanssa yhteistyön, 
jossa hänen roolinsa on antaa oppilaille oi-
kea mielikuva yrittämisestä. Opiskelijat saa-
vat tuntumaa yrittämiseen vastaamalla harjoi-
tustöinään pienistä toimeksiannoista.

”Työtä tehdessä heille syntyy realistinen käsi-
tys omasta osaamisesta ja yrittäjyyden vaati-
muksista. Kuusenojan suhtautuminen kehit-
tämistyöhön antaa hyvän pohjan yhteistyölle, 

jonka tuloksena todennäköisesti syntyy uusia 
yrittäjiä puualalle,” toteaa Rintala.

Rauman ammattioppilaitos on myös muka-
na Porin Tekniikkaopiston koordinoimassa 
5 maakunnan yhteishankkeessa, jonka ta-
voitteena on etsiä keinoja puualan ammatil-
lisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämi-
seksi. Vuoden 2005 loppuun kestävän hank-
keen tavoitteena on myös alueen teollisuuden 
tulevalle työvoimatarpeelle asettamien vaati-
musten tunnistaminen ja tiedon hyödyntämi-
nen opetuksessa. Turun yliopiston Rauman 
opettajankoulutuslaitos tuo hankkeeseen vai-
kuttavuutta viemälle tulokset osaksi perus-
koulun teknisen työn aineenopettajan kou-
lutuksen opetusohjelmaa. Projekti käynnis-
tettiin menneenä syksynä yhteistyössä Län-
si-Suomen Tavoite 2-alueen puutoimialaryh-
män kanssa.
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L i s ä t i e t o j a

Hyvinvointi ja teknologia
Vanhusten kotihoitoprojekti
projektipäällikkö Pirkko Levola
Puh. (02) 620 5354 
GSM 044 710 5354
pirkko.levola@prizz.fi 

L i s ä t i e t o j a

Yrittäjäksi 
ammattiopistosta

Satakunnan puutuotealan
koordinaattori Heikki Perko
Puh. (02) 620 5361
GSM 044 710 5361
heikki.perko@prizz.fi 

Lehtori Harri Rintala opastaa opiskelija Rami Leinoa CAD/CAM-ohjelmoinnin saloihin.



PrizzTech Oy
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori

Puh. (02) 620 5300, fax (02) 620 5399
etunimi.sukunimi@prizz.fi 
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N i m i t y k s i ä

Innovaatio – ja yritys-
palvelut –toimialalle 
on nimitetty asian-
tuntijaksi insinööri 
Terhi Raunio.

Energia ja ympäristö -toimi-
alalle on nimitetty Pohjois-
Satakunnan energiaosaaja 
-hankeen projektipäälli-
köksi MMM metsänhoitaja 
Hannu Uusihonko.

Hyvinvointi ja tekno-
logia –toimialalle on 
nimitetty asiantun-
tijaksi Marika Lähde.

Sisäisiin palveluihin 
on nimitetty toimis-
tosihteeriksi trade-
nomi Päivi Koivisto.

Rauhallista 
Joulua 

Menestyksekästä 
vuotta 2004

 Olemme osoittaneet joulumuistamisemme
 Satakunnan Lääkäriautotoiminnan tukemiseen.Toivottaa PrizzTech Oy

Satalinnan itsenäisen suoriutu-
misen palvelukeskuksen käyn-
nistämistehtäviin on nimitetty 
projektipäälliköksi ekonomi 
Jari  Lehto.  Hän aloittaa teh-
tävässään vuoden 2004 alussa.


