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Tässä
 numerossa:

Ohjelmajohtaminen 
innovaationa
Liiketoimintaosaaminen. Osaamisensiirto. Piilevä tieto. 
Tietämyksenhallinta. Koulutusaihiot. Kehittämisohjelma. 
Siemenrahoitus. Palvelukeskuskonsepti. Nämä ja monet 
muut avainsanat ovat tulevan aluepolitiikan ydintä niin 
kansallisessa kuin EU:n aluepolitiikassa.

Onko sattumaa, että kaikki edellä mainitut asiat ovat liittyneet Prizztech Oy:n toimintaan 
jo monta vuotta? Vuosien 2007-2013 painopisteet ovat äkkilukemalta samat kuin Prizz-
techin jo vuosikausia toteuttamat toimenpiteet. Ovatko Prizztechin edustajat olleet mu-
kana kaikissa mahdollisissa valmisteluryhmissä vai ovatko ohjelmien valmistelijat kopioi-
neet Prizztechin toimintakertomukset? Vai olisiko kyse edelläkävijyydestä, oikeiden asioi-
den tekemisestä oikeaan aikaan ja kumuloituvasta osaamisesta!

Jälkimmäiseen vaihtoehtoon emme ole vähättelijöiden Satakunnassa varautuneet. Voisim-
me kerrankin paukutella henkseleitä pohjalaisten tavoin: ”Hyvää yritetähän, mutta priimaa 
pakkaa tulemahan”. Edelläkävijyyteen liittyvien tekijöiden analysoimiseen kannattaisi py-
sähtyä ja pohtia, mitkä tekijät ja miksi ovat edesauttaneet onnistumista.

Kyse ei ole kasvunopeudesta, henkilöstömäärästä tai projektivolyymistä, vaan edelläkävi-
jyyteen liittyvien tekijöiden mallinnuksesta. Maakunnallinen kehittäjäorganisaatio on on-
nistunut neljässä tulevan aluekehityksen kannalta kriittisessä asiassa: ohjelmajohtamisessa, 
tarvelähtöisessä yritysyhteistyössä, toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa ja osaa-
van henkilöstön hyödyntämisessä. 

Näitä kokemuksia ei ole varaa jättää pölyttymään. Meidän pitäisi uskaltaa kysyä, mi-
tä aluehallintoviranomaiset, kehitysyhtiöt ja koulutusorganisaatiot voisivat oppia näistä 
kokemuksista. Riittääkö rohkeus näiden kysymysten tekemiseen? Entä toimivien malli-
en imitoimiseen? 

Suomessa on julkaistu hyllymetreittäin innovaatiokirjallisuutta. Sosiaalisten innovaatioi-
den sisällä hallintoinnovaatioiden merkitys kasvaa. Prizztechin onnistumisen yksi selittäjä 
on toimiva ohjelmajohtamisen konsepti rahoitusinstrumenttien ja ristikkäisten tavoittei-
den kelluvassa verkostossa. Sanat ovat muuttuneet teoiksi!

Tämä kaikki liittyy samalla yhteiskunnan muutokseen. Olemme siirtymässä keskitetys-
tä ja Top-Down –viranomaislähtöisestä toiminnasta kohti projektiyhteiskuntaa. Hallitse-
minen (Government) vaihtuu hallinnaksi (Governance). Projektiyhteiskunnan keskeisim-
miksi toimijoiksi nousevat projektit ja verkostot, joiden hallinta tapahtuu ohjelmien, ra-
hoitusvälineiden ja kumppanuuden avulla. Prizztech Oy on malliesimerkki projektiyhteis-
kunnan tulevasta menestyjästä. 

Timo Aro
kehitysjohtaja
Net Effect Oy



LISÄTIETOJA:

Prizztech Oy

Projektipäällikkö Marika Aarnio-Mäkilä

GSM 044 710 5367

Hypermedia Oy

Toimitusjohtaja Ismo Ilén

GSM 0400 595 055

BMH Wood Technology Oy

Hallintojohtaja Tom Jalonen

GSM 0400 599 307

”Satakuntalaiset yritykset ovat 
verkkoviestinnässään jakautu-
neet edelläkävijöihin, jäljitteli-
jöihin ja perässähiihtäjiin. Hyö-
dyn tehokkaasta web-viestinnästä 
korjaavat sivustoistaan huolehti-
vat edelläkävijät ja laatutietoiset 
jäljittelijät”, toteaa toimitusjoh-
taja Ismo Ilén porilaisesta Hyper-
media Oy:stä.

Tyypillistä www-viestinnän edel-
läkävijöille on aktiivinen paneu-
tuminen digitaalisen markki-
noinnin uusiin mahdollisuuk-
siin ja panostaminen suunnit-
teluun. Digitaalisen viestinnän 
ratkaisuja tarjoavassa Hyperme-

dia Oy:ssä havaittiin b-to-b-vies-
tintää harjoittavien teknologiayri-
tysten verkkoviestinnässä merkit-
täviä kehittämismahdollisuuksia. 
Yrityksessä haluttiin tutkia, miten 
web-pohjainen markkinointi voi-
si parhaimmillaan tukea yrityksen 
strategiaa ja kehittää yleisiä suun-
nittelusääntöjä toimialakohtaisten 
www-viestintäratkaisujen toteut-
tamiseksi. 

Tästä ajatuksesta muodostui pohja 
kehittämisprojektille, joka toteu-
tettiin yhteistyössä Prizztech Oy:n 
kanssa. Syntyi Inducom-projekti, 
jossa pilottiyritykseksi lähti rau-
malainen BMH Wood Techno-

logy Oy. Yritys on tunnettu hak-
keen, kuoren ja biopolttoainei-
den käsittelyjärjestelmistä. Nyt 
BMH Wood Technology Oy
on kehittänyt kierrätyspolttoai-
neen valmistuslinjan globaalisti 
kasvavalle kierrätysliiketoimin-
ta-alalle. Uusi liiketoiminta-alue 
edellyttää uusia toimintatapoja ja 
nopeaa reagointia alan kehityk-
sen tahdissa. 

Kehitysprojektin tuloksena BMH 
Wood Technology Oy:lle luotiin 
www-viestintäsuunnitelma, jota 
yritys voi hyödyntää pitkälle tu-
levaisuuteen. Hypermedia Oy ja 
muut alan toimijat saivat mallin 

ja suosituksia, joilla he pystyvät te-
hokkaammin kehittämään toisten 
teknologiayritysten www-viestin-
tästrategiaa ja sen käytännön to-
teutusta. 

Projektin yleissuositukset tehok-
kaampaan web-suunnitteluun 
ovat ladattavissa Hypermedia 
Oy:n www-sivuilta osoitteessa 
www.hypermedia.fi. Asiakirja löy-
tyy kirjoittamalla sivulla hakuikku-
naan sanat ”Onnistuneempia verk-
koviestinnän ratkaisuja”. Kehittä-
misprojektiin kanavoitui Euroopan 
Aluekehitysrahaston (EAKR) ra-
hoitusta Satakunnan osaamiskes-
kusohjelman kautta.

BMH Wood Technology Oy on ke-
hittänyt kierrätyspolttoaineen val-
mistuslinjan globaalisti kasvavalle 
kierrätysliiketoiminta-alalle. Ku-
vassa asennetaan Tyrannosaurus-
murskainta Italiaan laitokselle, jo-
ka on valmistuttuaan maailman suu-
rin kotitalousjätteestä kierrätyspolt-
toainetta valmistava laitos.

Tehokkaampaa markkinointia 
strategisella web-suunnittelulla
Tämän päivän www-teknologia yhdistettynä liikkeenjoh-

dolliseen näkemykseen luo uusia, tehokkaita mahdolli-

suuksia myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun to-

teuttamiseen.

Web-näkyvyydestä on kymmenessä vuodessa tullut useim-

mille yrityksille elinehto. Mutta hyödyntääkö satakunta-

lainen teknologia- tai palveluyritys webin mahdollisuuksia 

täysimittaisesti markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa?
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IST -konferenssin ohessa oli tut-
kimushankkeita esittelevä näyt-
tely sekä verkostoitumistapah-
tuma. Valintakriteerit mukaan 
pääsemiseksi olivat tiukat. Sa-
dasta näyttelyosastosta neljä-
toista oli suomalaisia ja niis-
tä kaksi oli Satakunnasta. Toi-
nen satakuntalainen osasto oli 
Tampereen teknillisen yliopis-
ton (TTY) Kankaanpään yksi-
köllä ja toinen osasto oli TTY:n
Porin ja Rauman yksiköiden 
yhteinen. Kankaanpään yksik-
kö esitteli puettavaa teknologiaa 
sekä messuosastolla että verkot-
tumistapahtumassa. Pääkohtee-
na oli EKG:tä mittaava ja mitta-
ustiedot muistikortille tallenta-
vaa paita. TTY:n Porin ja Rau-

Satakuntalaiset hyvin edustettuina 
IST 2006-tapahtumassa
Satakuntalaiset olivat hy-

vin edustettuina Euroopan 

vuoden tärkeimmässä tie-

toyhteiskuntatapahtumas-

sa, IST 2006:ssa, Helsingis-

sä. Kaikkien aikojen suurin 

IST-tapahtuma kokosi yh-

teen 4200 päättäjää ja elin-

keinoelämän edustajaa.

IST 2006: EU:n tietoyhteiskuntakomissaari Viviane Reding tutustui puettavaan teknologiaan TTY:n 
Kankaanpään osastolla. Tutkija Mikko Malmivaara esitteli komissaarille langattomasti latautuvaa ää-
nisensorilla varustettua paitaa sekä EKG:tä mittaavaa ja mittaustiedot muistikortille tallentavaa paitaa.

Porin Seudun Kehittämiskeskus 
Oy, Rauman Seudun Kehitys Oy, 
Pohjois-Satakunnan Kehittämis-
keskus Oy ja Prizztech Oy järjes-
tivät marraskuussa yrityksille ver-
kostoitumismatkan ELMIA -ali-
hankintamessuille Jönköpingiin. 

ELMIA-
alihankintamessut

man yksiköiden yhteisellä osastol-
la oli esillä mullistava uutuus, sai-
raalaympäristöön tarkoitettu langa-
ton sovellus. Sovellus siirtää langat-
tomasti veren happisaturaation ja 
sydämen sykkeen mittauslaitteesta 
valvontamonitoriin. 
 
Verkostoitumistapahtumien järjes-
tämisessä oli näyttelyäkin kovempi 
kilpailu. Ehdotuksia jätettiin yli kol-
mesataa, joista yhdeksänkymmen-

tä valittiin. Näistä valituista vain 
neljä oli Suomesta ja niistä yksi 
oli TTY:n Kankaanpään yksikkö. 
TTY:n Kankaanpään yksikön ver-
kostoitumistapahtuman aiheena 
oli puettava teknologia.
 
Satakuntalaisten yksiköiden yh-
teenkokoajana ja innostajana toi-
minut Prizztech Oy:n projekti-
päällikkö Markku Paukkunen oli 
tyytyväinen työn tulokseen.
 

- Hienoa, että pääsimme näkyväs-
ti mukaan tapahtumaan, joka on 
suurin ja merkittävin vuosittai-
nen tietoyhteiskunnan kehitystä 
suuntaava tapahtuma Euroopas-
sa. Satakunnasta löytyy Eurooo-
pan mittakaavassa vertailukelpois-
ta tutkimusosaamista, meidän on 
vain haluttava ja osattava tuoda se 
esille, toteaa Paukkunen.

Messuilla mukana toimitusjohtaja 
Jukka Salmi Potila Oy:stä, projekti-
päällikkö Juha Mieskonen Prizztech 
Oy:stä, PK-asiamies Jouni Pekka-
la ja elinkeinoasiamies Jukka Pa-
junen Seinäjoen seudun elinkei-
nokeskuksesta. 
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Puutuotealan seudullisen 
yhteistyön kehittäminen 
Pohjois-Satakunnassa
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy (PSKK) laati vii-

me vuoden lopulla yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa 

kuudelle toimialalle seudullisen elinkeinostrategian. Puu-

tuotealan strategiaa tehtäessä yrittäjiltä tuli toivomus 

yhteyshenkilöstä, joka toimialan sisäisen kehittämisen 

lisäksi tehostaisi toimialojen välistä yhteistyötä. 

PSKK organisoi yhteistyössä 
Prizztech Oy:n kehittämishank-
keen, jossa ryhdyttiin toteutta-
maan niitä tavoitteita, joihin puu-
tuotealan yritykset ovat elinkeino-
strategiassa sitoutuneet. Strategisi-
na tavoitteina ovat alan veturiyri-
tysten toiminnan kasvattaminen 
ja veturiyrityksille komponentteja 
ja palveluita toimittavien yhteis-
työyritysten kasvun ja toimitus-
kyvyn varmistaminen. Hanketta 
rahoittaa Satakuntaliitto.

Pohjois-Satakunnan Kehittä-
miskeskus Oy:n toimitusjoh-
taja Paavo Tikkanen on tyyty-
väinen hankkeen etenemiseen. 
- Puutuotealan toimijoiden kar-
toitus on edennyt hyvin ja yrityk-
set ovat sitoutuneet yhteiseen alan 
strategian toteuttamiseen, toteaa 
Tikkanen.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö

Timo Mansikkaviita

GSM 044 710 5369

SPU Systems Oy, kattoelementin 
valmistusta tehdashallissa.

- Hanke on lähtenyt positiivises-
ti käyntiin ja olemme löytäneet 
sen avulla uusia potentiaalisia yh-
teistyökumppaneita, kertoo toi-
mitusjohtaja Ilkka Pohjoismäki 
SPU Systems Oy:stä.

SPU Systems Oy on sopinut yh-
teistyöstä jo neljän uuden yrittä-
jän kanssa. Yksi uusista yhteistyö-
kumppaneista on Rakennuspal-
velu Mattila, joka toimittaa pin-

takäsiteltyjä komponentteja. Yrit-
täjä Toivo Mattila kunnostaa pa-
rasta aikaa vanhaa navettaa tuo-
tantotiloiksi uudelle yritystoi-
minnalleen.

Hankkeessa etsitään yritysten toi-
meksiantojen perusteella niiden 
tarvitsemia yhteistyökumppanei-
ta ja huolehditaan siitä, että yri-
tykset pystyvät toimimaan verkos-
tossa veturiyritysten vaatimusten 
mukaisesti. Alihankintaverkosto-
ja kehitetään kokonaisvaltaisesti 
yritysten tarpeiden pohjalta. Ke-
hittämistyöllä parannetaan myös 
yritysten edellytyksiä kehittää ja 
kasvattaa tuotantoa veturiyritys-
ten kasvun mukaan.
 
Hankkeessa on myös löydetty yri-
tyksistä erilaisia alihankinta – ja 
ulkoistamistarpeita ja pyritty löy-
tämään niihin ratkaisuja. Pääosin 
ulkoistamistarpeet tulevat alueen 
veturiyrityksiltä. Yksi alueen vetu-
riyrityksistä on SPU Systems Oy, 
joka valmistaa rakennuselement-
tejä ja eristeitä. 
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Kaikki meriteollisuuden pää-
toimijat, Aker Yards eturivissä, 
pyrkivät kehittämään voimak-
kaasti toimintakulttuuriaan. Se 
tarkoittaa siirtymistä asiakkaan 
ongelmien ja tarpeiden tunnis-
tamiseen ja ratkaisemiseen, ei 
niinkään markkinoitavan tuot-
teen tekemiseen omassa pajassa. 
Laivanrakentamisessa tämä tar-
koittaa entistä puhtaampaa ko-
koonpanotelakkamallia, jossa va-
litut toimittajat tekevät laivan. 
80-luvulla telakka teki työsuo-
rituksesta noin 80 %, nyt tilan-
ne on päinvastainen. Ulkopuo-

liset toimittajat tekevät työstä 80 
% ja samalla telakan kanssa asi-
oivien suorien toimittajien mää-
rä on huomattavasti laskenut ja 
laskee edelleen.

Kuka on asiakas?

Meriteollisuuden toimitusketjussa 
mukana oleville tai siihen mukaan 
haluaville haasteena tuleekin ole-
maan kyky tunnistaa kuka on asi-
akas? Se ei enää olekaan perintei-
nen telakka, vaan toimitusketjussa 
mukana oleva toinen yritys.

Toimitusten sisällöt ovat myös 
voimakkaassa muutoksessa. 
Enää ei ostetakaan pelkkää työ-
tä, vaan toimituskokonaisuuksia, 
joihin sisältyy mm. suunnittelua, 
materiaalinhankintaa, aikataulu-
tusta ja asiakashyväksyntää. Nämä 
asiat tuovat merkittäviä haastei-
ta yrityksille ja näiden huomiot-
ta jättäminen on uhka yrityksen 
kehitykselle.

On kuitenkin aina muistettava 
miettiä, kuka on loppuasiakas. 
Asiakas on loppukäyttäjä, mat-
ti meikäläinen, joka ostaa kän-
nykän tai lähtee laivaristeilylle. 
Jos hän ei ole tyytyväinen tuot-
teeseen, vaikuttaa se koko toimi-
tusketjuun.

Meriteollisuuden hyvä tilauskan-
ta ja tulevaisuuden näkymät tar-
joavat erinomaiset markkina- ja 
kehitysnäkymät alalla toimivil-
le yrityksille, jos ne vain halua-
vat ottaa haasteen vastaan. Me-

riteollisuuden veturiyritysten täy-
tyy myös itse olla mukana ohjaa-
massa ja tukemassa toimittajaver-
kon kehitystä vahvalla panoksel-
la, jotta alan tulevaisuus Suomes-
sa turvataan.

Länsi-Suomessa on haaste otettu 
vastaan ja käynnistetty kehittämis-
hankkeita turvaamaan meriteolli-
suuden tulevaisuutta alueella. Rau-
man Seudun Kehitys Oy:n Meri-
ha - Meriteollisuuden alihankin-
nan kehittämishanke on yksi näis-
tä. Hankkeita toteutetaan osana 
käynnistyvää Meriklusteri-osaa-
miskeskusohjelmaa.

Meriteollisuuden tulevat haasteet
- Tunnistetaanko? Toimitaanko?
Suomalaisella meriteollisuudella menee paremmin kuin 

yli kahteen vuosikymmeneen. Suuri tilauskanta mer-

kitsee kuitenkin myös ongelmia, joista merkittävimpiä 

ovat työvoiman saatavuus ja riittävän toimituskapa-

siteetin löytäminen. Entä mistä löytyy aikaa elinehto-

na olevalle kehittämistyölle silloin, kun työkuorma on 

huipussaan. 

LISÄTIETOJA

Meriha - Meriteollisuuden 

alihankinnan kehittämishanke

teknologia-asiamies Erkki Tammiaho

GSM 044 710 5372

Raumalle vuonna 2007 varus-
teltavaksi tulevan Color Ma-
gic-aluksen viimeistely työllis-
tää 1300 ammattilaista. Ku-
va: Aker Yards.
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Osaamiskeskusohjelman 
uusi ohjelmakausi 2007–2013

Satakunnan osaamiskeskusohjelman toteu-
tusaikana on Satakuntaan rakentunut toimi-
va innovaatioympäristö. Ohjelman toteutuk-
sen myötä maakuntaan on syntynyt yhteinen 
toimintamalli hankkeiden käynnistämisessä ja 
yhteistyö eri toimijoiden kesken on vahvistu-
nut. Osaamiskeskusohjelman satakuntalainen 
ns. siemenrahoitusmalli on saanut runsaasti 
kansallista tunnustusta. Ohjelman toteutuk-
sen myötä maakuntaan on syntynyt elinkei-
noelämää tukevia tutkimus- ja kehittämisra-
kenteita, kuten esimerkiksi Magneettitekno-
logiakeskus ja Vesi-instituutti. 

Uusi ohjelmakausi

Uudella ohjelmakaudella osaamiskeskusoh-
jelmaa toteutetaan ns. aluelähtöisellä kluste-
rimallilla, jossa kuhunkin valittuun osaamis-
klusteriin kuuluu useampi osaamiskeskus. Oh-
jelmakauden 2007 – 2013 valmistelua varten 
Satakuntaliitto nimesi työryhmän, jossa olivat 
edustettuina Satakuntaliiton lisäksi maakun-
nan kaikkien kolmen seutukunnan elinkei-
noyhtiöt sekä Prizztech Oy. Työryhmä päätti 
syntyneiden rakenteiden, toiminnan ja maa-
kunnallisten painopisteiden perusteella esit-
tää Satakuntaa mukaan Tulevaisuuden ener-
giateknologiat -klusteriin, Jokapaikan tieto-
tekniikka-klusteriin sekä Meriosaamisen klus-

VISIO 2013
Suomalaisen energiatekno-

logiaklusterin asema kansainvä-

lisesti kasvavilla energiateknologian 

alueilla on merkittävä.

Kasvua vauhdittavat teolli-

suuslähtöiset tutkimus-,

 kehitys- ja koulutus-

ympäristöt.

Hajautettu energiantuotanto

Sähkön jakelu ja käyttö

Pohjanmaa

MERINOVA

Biopolttoainetuotanto

CO2 -vapaat teknologiat

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

JOENSUUN TIEDEPUISTO

Tulevaisuuden perusenergiat

Materiaalitekniikka

Satakunta

PRIZZTECH

Sähkön ja lämmön-

tuotantoteknologiat

Pirkanmaa

HERMIA

Bioenergia

Metsäteollisuuden energian käyttö

Keski-Suomi

JYVÄSKYLÄ INNOVATION

Tulevaisuuden energiateknologiat -klusterin 
Satakunnan painopisteet

TULEVAI-
SUUDEN PERUS-

ENERGIAT
Fuusio, Vety,

Gen III, GenIV

MAGNEETIT
Johteet,

Sähkövoima-
koneet

ENERGIA-
TEHOKKAAT 
PROSESSIT

Sivuvirrat/kierrätys, 
Energiatehokkuus, 

Metallurgia

MATERIAALI- 
JA VALMISTUSTEK-

NOLOGIAT
Monimetalli, Avain-

komponentit

Tulevaisuuden energiateknologiat -klusterin rakenne

Satakunnan osaamiskeskusohjel-

man merkitys koko maakunnalle 

osaamisen kasvattajana ja erityi-

sesti yhteisen toimintakulttuurin 

luojana on erittäin suuri. Osaa-

miskeskusohjelman rooli maa-

kunnan ohjelma-asiakirjoissa on 

vahva. Maakunnan sitoutumista 

ohjelman toteutukseen kuvaa se, 

että kaikki Satakunnan seutukun-

nat osallistuivat ohjelman perus-

rahoitukseen.
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teriin. Kaksivaiheisen hakuprosessin jälkeen 
valittiin 13 klusteria sekä niiden osaamiskes-
kustoimijat. Prizztech Oy on mukana esittä-
missään klustereissa osaamiskeskustoimijana. 
Prizztech Oy on lisäksi alueellisena kumppa-
nina Hyvinvointiklusterissa ja Ympäristötek-
nologian klusterissa.

Tulevaisuuden energiateknologiat

Satakunnan vastuualueena osaamisklusteris-
sa on Tulevaisuuden perusenergiat ja materi-
aalitekniikka – kokonaisuus. Satakuntaan on 
sijoittunut kansallisesti merkittävin ja moni-
puolisin energian tuotantoteollisuuskokonai-
suus (vesi-, tuuli-, bio-, hiili- ja ydinvoima). 
Monipuolisen energian tuotannon lisäksi sa-
takuntalainen raskas metalliteollisuus on vah-
vasti mukana energiateknologiassa ja sen ke-
hityksestä. Globaalisti kasvava energian tar-
ve ja ympäristökysymykset pakottavat alan 
muutokseen ja kasvuun. Tämä tarjoaa sata-
kuntalaisille yrityksille mahdollisuuden kas-
vattaa osuuttaan energiateknologian kasvavis-
ta markkinoista. Tulevaisuuden perusenergiat 
ja materiaalitekniikka -ohjelman tavoitteena 
on auttaa tämän toteutumista.

Satakunnalle on syntyneiden vahvuuksien poh-
jalta nimetty kansallinen vetovastuu magneet-
titeknologiassa, energiateollisuuden materiaa-

litekniikassa ja tulevaisuuden perusenergioissa 
(fuusio, fissio, vety). Klusterin muut toimijat 
ovat Vaasan, Jyväskylän, Tampereen ja Joen-
suun teknologiakeskusorganisaatiot. 

Uuden ohjelman lähtökohtana on energia- 
ja metalliteollisuuden teknologiarajapinto-
jen yhdistäminen, mikä antaa aluelähtöisen 
pohjan kansalliselle ja kansainväliselle vai-
kuttavuudelle. 

Jokapaikan tietotekniikka

Jokapaikan tietotekniikka-klusterin osaamis-
keskusohjelman tavoitteena on, että Suomi 
on vuoteen 2013 mennessä Euroopan johtava 
osaamisen keskittymä ihmiskeskeisen hajau-
tetun ja liikkuvan sekä rakennettuun ympä-
ristöön sulautetun älykkyyden kehittämisessä, 
kaupallistamisessa ja hyödyntämisessä.

Satakunnan teknologisiksi keihäänkärjik-
si Jokapaikan tietotekniikka-klusterissa on 
määritelty:
- Puettava teknologia
- RFID- ja anturiteknologiat
- Mobiiliteknologiat

Prizztech Oy:llä on vastuu kansallisessa ver-
kostossa Satakunnan keihäänkärki- ja avain-
teknologioiden osalta. Aktiivisin rooli pai-

nottuu Satakunnan maakunnallisten vah-
vuuksien ympärille. Lisäksi yhdistetään ylei-
sesti ICT- ja elektroniikkaosaamista Satakun-
nassa vahvaa kehitysvaihetta eläviin liitännäis-
toimialoihin kuten perusteollisuus, meriteol-
lisuus, magneettiteknologia, digitaalisen kult-
tuurin tutkimus, media- ja elokuvatuotanto, 
energiatoimiala ja hyvinvointiala. Eri toimi-
alojen risteyskohdista löytyvien innovaatioi-
den etsiminen, kehittely ja kaupallistamisen 
tukeminen on osa Satakunnan osaamiskeskus-
ohjelman roolia.

Satakunnan osaamiskeskusohjelma tavoittelee 
erityisesti korkean teknologian yritysten, työ-
paikkojen ja osaamisen määrän kasvua. Näi-
den lisäksi tavoitellaan mm. uusien toiminta-
mallien ja innovaatioiden käyttöönottoa so-
veltavilla toimialoilla.

Meriklusteri

Satakunta on vahva metalliteollisuuden kes-
kittymä, jossa telakka- ja offshore-teollisuu-
den sekä näiden toimittajaverkostojen roo-
li on merkittävä. Meriosaamisen klusterissa 
Prizztech Oy:n kehittämisvastuulla ovat toi-
mitusketjun hallinta, toimittajaverkostojen ke-
hittäminen, liiketoimintaprosessilähtöinen ke-
hittämistyö, toimitusprojektin hallinta ja pro-
jektijohtaminen sekä näitä tukevat tietojärjes-
telmäratkaisut. 

Tulevaisuuden energiateknologiat klusterissa 
Prizztech Oy:n vastuulla on mm. materiaali- 
ja valmistustekniikkalähtöinen teema, joten 
osallistuminen Meriklusterin vastaavaan pai-
nopisteeseen on luonnollista. Klusterien väli-
siä yhteisiä teknologioita on mm. liittämisen 
automaatiossa ja suurten kappaleiden mitta-
tarkassa valmistuksessa.

- Puettava teknologia
- RFID- ja anturiteknologiat
- Mobiiliteknologiat

• Multimediateknologiat
• Paikannusteknologiat
• Matkapuhelimien ja langattomien 

päätelaitteiden ohjelmistot
• Ohjelmistokehitys
 - ohjelmistoprosessiosaaminen
 - ohjelmistotuotanto

• Elektroniikan materiaalitekniikat
 - liittämistekniikka
 - joustava elektroniikka
• Langattomuus järjestelmissä (Zig-

Bee, Bluetooth, RF, WLAN)
• Konenäkösovellukset ja -osaaminen

TTY/Kankaanpää, Pori ja Rauma
• Puettava teknologia
• RFID- ja anturiteknologiat
• Ohjelmistot, multimedia, tieto-

liikenne ja signaalikäsittely

TuKKK/Pori
• Liiketaloustiede
SAMK/Pori, Rauma
• ICT, Automaatio, Elektroniikan testaus
• Tietoliikenneteknologiat, hyvinvointi
• Liiketaloustiede, kulttuuri

TaiK/Pori
• Visuaalinen kulttuuri
TY/Pori ja Rauma
• Digitaalinen kulttuuri ja 

maisematutkimus
• Opettajakoulutus

Osaamisalueet,
koulutusyksiköt

Avainteknologiat
• ICT
• Elektroniikka

Keihäänkärjet

Liitännäis-
teknologiat ja 
poikkitieteelliset alat
• Digitaalinen kulttuuri
• Media
• Energia
• Magneettiteknologia
• Hyvinvointi

Satakunnan osuus Jokapaikan tie-
totekniikka-klusterissa pohjautuu 
yrityskentän erityisosaamisen lisäk-
si alueen yliopisto- ja korkeakou-
luosaamiseen.
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rin, jonka teemana olivat sup-
rajohteet ja niiden teolliset so-
vellukset. Seminaariin osallistui 
viitisenkymmentä alan huippu-

osaajaa Suomesta, Ruotsista, 
Tanskasta, Englannista, Belgi-
asta, Italiasta, Venäjältä, Sveit-
sistä ja Saksasta.
 

Seminaarin aiheet oli valittu teol-
lisuuden ja sovellusten näkökul-
masta. Seminaarin aihepiireinä 
olivat suprajohtavat materiaa-
lit, suprajohtavat magneetit se-
kä muut suprajohdesovellukset 
kuten generaattorit, kaapelit ja 
magneettikuvauslaitteet. Semi-
naarissa etsittiin myös alan yri-
tysten ja tutkimusyhteisöjen yh-
teistyömahdollisuuksia

Kansainvälinen magneettiseminaari Porissa
Prizztech Oy:n koordinoima 
Magneettiteknologiakeskus jär-
jesti marraskuussa Porissa kan-
sainvälisen magneettiseminaa-


