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Katsottaessa vuosi taaksepäin, 
voidaan tunnistaa kolme 
keskeistä teemaa, jotka ovat 

hallinneet julkista keskustelua. Nämä 
ovat koronavirus, taloudellinen kasvu 
sekä ilmastonmuutos. Viruksen kanssa 
olemme oppineet toimimaan ja 
rokotuskattavuuden kautta voidaan 
hiljalleen palata takaisin normaalim-
paan kanssakäymiseen, joka kuitenkin 
varmasti eroaa siitä, 
mitä se oli ennen 
koronaa. Koro-
nan siivittämänä 
olemme jatkuvasti 
saaneet myös 
lukea ennustuksia 
talouden kehittymi-
sestä ja nyttemmin 
ennusteiden toteu-
tumisesta. Osittain 
suurtakin kritiikkiä saanut Suomen 
hallitus on hoitanut taloudellisesta 
näkökulmasta katsoen tehtävänsä hy-
vin. Suomi on yksi koronasta vähiten 
kärsineitä talouksia. Luonnollisesti 
poikkeuksia on toimialoittain. 

Ilmastonmuutos on näyttäytynyt 
voimakkaasti kuluneena vuotena. 
Helleaallot ovat koetelleet ympäri 
maapallon, uusia lämpöennätyksiä 
on tehty useissa paikoissa. Toisaal-
ta tulvat ovat koetelleet laajasti eri 
maita. Joitain paikkoja on koetellut 
kuivuus. Ilmastonmuutos korostaa 
sään ääri-ilmiöitä. Euroopan Unioni ja 
Suomi eivät ole jääneet tässä asiassa 
sivustakatsojiksi. Selkeitä tavoitteita 

on asetettu hiilidioksidipäästöjen 
hillitsemiseksi ja tätä kautta toivotaan 
ilmaston lämpenemisen hidastuvan ja 
jossain kohdassa pysähtyvän. Tavoit-
teisiin pääsemiseksi täytyy kehittää ja 
ottaa käyttöön uusia ratkaisuja. Osa 
ratkaisuista on teknisiä, mutta myös 
asennemuutosta vaaditaan. Kestävä 
kehitys ja vihreä siirtymä ovat jokaisen 
asia. Centrian TKI-toiminnassa kestävä 

kehitys on yksi lä-
pileikkaava juonne. 
Tätä toimintaa tuke-
vat myös keskeisten 
rahoittajien kriteerit 
hankkeillemme. 
Olemme kehittäneet 
omaa osaamistam-
me siten, että voim-
me vastata Suomen 
ja EU:n tavoitteisiin 

sekä rahoittajien vaatimuksiin. 
Centrialla ja koko korkeakoulu-

kentällä on tärkeä tehtävä opettaa 
ja tuottaa uutta tietoa ja osaamista. 
Samalla on huolehdittava siitä, että 
tämä kaikki on mahdollisimman hyvin 
kaikkien saatavilla, niin yritysten ja 
organisaatioiden kuin myös yksittäis-
ten kansalaisten. Mahdollistamalla 
kaikkien pääsy kehitykseen mukaan 
hoidetaan hyvinvointivaltion tule-
vaisuutta. Sosiaalista hyvinvointia 
tarvitaan taloudellisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin lisäksi. 

Marko Forsell, KTT, VTM

johtaja (TKI), Centria-ammattikorkeakoulu
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Kestävä kehitys on jokaisen asia

Centrian kemian ja biotalouden 
palveluvalikoima on laajentunut  
uusilla investoinneilla.12

”Centrian TKI-toiminnassa  
 kestävä kehitys on yksi  
 läpileikkaava juonne.  
 Tätä toimintaa tukevat  
 myös keskeisten  
 rahoittajien kriteerit  
 hankkeillemme.”
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Toiminnan kehittäminen  
on yhdistysten elinehto

TALKO Österbotten -hankkeessa kehitetyt työka-
lut ja ohjeet työpajojen järjestämiseen yhdistyksen 

kesken ovat vapaasti käytettävissä hankkeen net-
tisivuilla. Kuvassa oikealla projektipäällikkö Mona 

Groop-Sjöholm. KUVA: Yhdistysvoimaa! -hanke

Yhdistyksillä on tärkeä rooli yhteis-
kunnassa, sillä ne tarjoavat elämyk-
siä ja mahdollisuuden vaikuttaa 

yhteiskuntaan ja luoda uutta. Yhdistystoi-
minta on merkityksellinen vapaa-ajanviet-
totapa, joka kehittää ja luo yhteenkuulu-
vuuden tunnetta.

Yhdistykset elävät yhteiskunnallisten 
muutosten aiheuttamassa murroksessa 
jäsenten ikääntymisen, digitalisaation 
ja nykyarjen hektisyyden seurauksena. 
Edessä on sukupolvenvaihdos ja toiminnan 
tietoinen kehittäminen ja muuttaminen, 
jotta nuorempia sukupolvia saadaan hou-
kuteltua mukaan toimintaan.

Yhdistysvoimaa! -hankkeen tavoitteena 
on uudistaa ja kehittää Pohjanmaan yh-
distystoimintaa yhdessä veturiyhdistysten 
kanssa ja aktivoida erikokoisia yhdistyksiä 
kehittämään omaa toimintaansa.

– Teemme kehitystyötä työpajatoi-
minnan kautta. Järjestämme työpajoja 
veturiyhdistysten eli omalla alueellaan 
merkittävässä roolissa olevien yhdistysten 
aktiivijäsenten kanssa, jolloin kukin jäsen 

vie työpajassa saadun opin ja työkalut 
mennessään omaan yhdistykseensä, hank-
keen projektipäällikkö Asta Aikkila-Vata-
nen kuvailee.

Työpajoja järjestetään myös yhdistys-
tasolla, jolloin yksittäisen yhdistyksen 
jäsenten kanssa käydään läpi yhdistyksen 
toimintaa ja etsitään kehityskohtia.

Elokuun lopussa päättynyt TALKO 
Österbotten -hanke pureutui Pohjanmaan 
ruotsinkielisten yhdistysten kehittämiseen. 
Hanke on osa TALKO-hankekokonaisuutta, 
joka sisälsi myös kolme rinnakkaista osa-
hanketta Ruotsissa. Hankkeessa kehitettiin 
työkaluja, joiden avulla voidaan selkeyttää 
yhdistyksen toiminnan vastuualueiden 
jakoa, jäsenhankintaa, strategiatyötä ja 
viestintää.

– Loimme hankkeessa työkaluja, joita 
testasimme yhdistyksissä työpajojen 
avulla. Työkalut ja ohjeet työpajojen 
järjestämiseen yhdistyksen kesken ovat va-
paasti käytettävissä hankkeen nettisivuilla, 
projektipäällikkö Mona Groop-Sjöholm 
kertoo.

Asta Aikkila-Vatasen luot-
saaman Yhdistysvoimaa! 
-hankkeen yksi keskeisiä toi-
menpiteitä on työpajatoimin-
ta, joita järjestetään ympäri 
maakuntaa.

Yhdistysvoimaa! 
-hanke
 Tavoite: Uudistaa aleen 
yhdistystoimintaa ja aktivoi-
da kaikenkokoisia yhdistyksiä 
mukaan kehittämään omaa 
yhdistystoimintaansa.
 Alue: Keski-Pohjanmaa
 Toteutusaika:  
1.12.2020-30.11.2022
 Rahoittajat: Leader ja 
Keskitien säätiö
 Lisätietoja:  
Asta Aikkila-Vatanen  
p. 044 725 0346, asta.aikki-
la-vatanen@centria.fi 
 Kotisivut: www.centria.fi/
yhdistysvoimaa

TALKO Österbotten 
-hanke
 Tavoite: Kehittää 
hankealueen yhdistysten 
toimintaa siten, että ne vas-
taavat paremmin nykypäivän 
yhteiskuntaa, joka turvaa 
yhdistysten tulevaisuuden ja 
samalla sosiaalisen pääoman.
 Alue: Ruotsinkielinen 
Pohjanmaa
 Toteutusaika:  
1.3.2019-31.8.2021
 Rahoittajat: Leader 
Aktion Österbotten, Svenska 
kulturfonden, SFV (Svens-
ka Folkskolans Vänner) 
Svensk-Österbottninska 
samfundet sekä Letterstedts-
ka Föreningen
 Järjestäjät:  
Centria-ammattikorkeakoulu 
ja Yrkeshögskolan Novia
 Lisätietoja: Mona 
Groop-Sjöholm p. 040 621 
1887, mona.groop-sjoholm@
centria.fi 
 Kotisivut:  
www.talkoosterbotten.fi

Y R I T T Ä J Y Y S  J A  H Y V I N V O I N T I
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Digitaalinen tulevaisuus

Digitalisaatiotiimi työskente-
lee laaja-alaisesti tieto-

teknisten ratkaisujen parissa. 
Tiimi on mukana kansallisissa 
ja kansainvälisissä tutkimus- ja 
kehityshankkeissa sekä opetus- 
ja palvelutoiminnoissa.

TKI-kokemusta on kerty-
nyt erityisesti langattomien 
verkkojen ja järjestelmien, 
paikkatietoisuuden, tietoturvan 
ja sulautettujen järjestelmien 
parista. Vahvaa osaamista löytyy 
myös teollisen internetin ja 
älyliikenteen sovelluksista sekä 
matkapuhelinverkoista - erityi-

C E N T R I A  T U T K I M U S  J A  K E H I T Y S  P A I N O A L A T

Centrian TKI-toiminta on monipuolista 
ja laajuudeltaan Suomen 

ammattikorkeakoulujen kärkeä. 
Vahvuutemme on tiivis kytkentä alueen 

työ- ja elinkeinoelämään.

Elinvoimaa kemiasta  
ja biotaloudesta

Kemia- ja biotaloustiimi tutkii 
ja kehittää biotalouteen, 

materiaaleihin sekä uusiutuvaan 
energiaan liittyviä tuotteita ja 
sovelluksia. Tiimi on mukana 
kansallisissa ja kansainvälisissä 
tutkimus- ja kehityshankkeis-
sa sekä osallistuu aktiivisesti 
palvelujen toteuttamiseen ja 
opetustehtäviin.

Tiimin erityisosaamisaloja 
ovat arvoaineiden erottaminen 
ja karakterisointi biomassoista, 
muovi- ja komposiittimate-
riaalien valmistusprosessien 
kehittäminen sekä uusiutuvan 
energian sekä energiatehokkuu-
den ratkaisut. Kärkipainopis-
tealoja läpileikkaavia teemoja 
ovat kiertotalou den edistäminen 
ja kemiallisten analyysimene-
telmien kehittäminen haastaville 
näytematriiseille. 

sesti matkapuhelinverkkojen 
testauksesta. Asiakaslähtöisiin 
tutkimuskysymyksiin vastataan 
tuottamalla projekteissa pilot-
teja ja demonstraatioita, joiden 
avulla yritykset voivat kehittää 
tuotteitaan ja toimintaansa.

Digitalisaatiotiimissä tuote-
taan sovelluksia ja ratkaisuja 
myös maksullisena palvelu-
toimintana yrityksille, jotka 
kaipaavat väliaikaisia lisäkäsiä 
tuotekehitystoimintaansa. 
Tiimin ohjelmointiosaajat 
rakentavat sovelluksia tai niiden 
osia asiakkaan tarpeisiin. Lisäksi 
tiimissä tuotetaan myös peli-
teknologian keinoin virtuaali- ja 

lisätyn todellisuuden sisältöjä, 
joita yritykset voivat käyttää 
muun muassa tuotekehityksen ja 
myynnin apuvälineinä. 

TKI-päällikkö Marjo Heikkilä
p. 044 449 2507  

marjo.heikkila@centria.fi

Edistyneet teknologiat 
ja prosessit

Tuotantoteknologiatiimi tutkii 
ja kehittää pääasiassa teolli-

suuden tuotannon teknologioita 
ja tuotantoprosesseja. Tiimin 
osaamiset keskittyvät materi-
aaleista puuhun, teräkseen sekä 
tulostettaviin ja koneistettaviin 
muoveihin. Tiimin vahvuuksia 
ovat robotiikka, automaatio, 
konenäkö, 3D-suunnittelu, 
3D-mittaus, 3D-tulostus ja 
RFID-teknologia.

Tuotantoteknologian proses-
seista tiimin osaamisalueisiin 
kuuluvat puun pintakäsittely ja 
puurakentamisen tuotteet, hit-
sausosaaminen, käynnissäpito, 
laatu ja lean.

Tiimillä on hyvät kumppa-
nuussuhteet koti- ja ulkomaisiin 
korkeakouluihin sekä suomalai-
seen teollisuuteen. Useat tiimin 
jäsenet työskentelevät hanketoi-
minnan lisäksi palvelutoiminnan 
projekteissa sekä opettajina. 
 

TKI-päällikkö Jorma Hintikka
p. 044 449 2637

jorma.hintikka@centria.fi

 

TKI-päällikkö Tero Tuuttila
p. 040 190 4788  

tero.tuuttila@centria.fi
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Yrittäjyyttä ja  
hyvinvointia

Työskentelemme monipuoli-
sesti liiketoiminnan kehittä-

misen, yrittäjyyden tukemisen 
sekä hyvinvoinnin edistämisen 
parissa. 

Ajankohtaisia teemoja 
liiketoiminnan ja yrittäjyyden 
kehittämisessä ovat mikro- ja 
pk-yritysten kehittäminen 
muun muassa palvelumuotoilun 
avulla, myynnin ja markkinoin-
nin saralla sekä etävuorovaikut-
tamisessa. Olemme erikoistu-
neita myös kolmannen sektorin 
kehittämiseen ja tukeneet jo 
satoja yhdistyksiä.

Vahvistamme hyvinvointia 
alueellisesti monilla erilaisilla 
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä 
työllisyyden parantamiseen 
tähtäävillä hankkeilla. Työhy-
vinvoinnin tietojohtamiseen ja 
hyvinvointiteknologiaan liitty-
vässä tutkimus- ja kehitystyössä 
työskentelemme monialaisesti 
digitalisaation ja teknologian 
asiantuntijoiden kanssa. Meiltä 

löytyy asiantuntijuutta kulttuuri-
hyvinvoinnin menetelmistä, joissa 
luontoa ja kulttuuria hyödynne-
tään hyvinvoinnin edistämiseen.

Tiimiimme kuuluvat myös ope-
tuksen kehittämisen hankkeet, 
joiden tavoitteena on pedagogis-
ten ratkaisujen löytäminen ja op-
pimisen tehostaminen. Ajankoh-
taisia teemoja ovat muun muassa 
yrittäjyyskasvatus sekä opiskeli-
joiden ja varsinkin kansainvälisten 
osaajien kytkeminen työelämään. 
Käytännönläheinen ja verkos-
tomainen toimintatapamme 
takaa tulosten hyödynnettävyy-
den. Teemme tiivistä yhteistyötä 
yritysten, julkisen sektorin, alueen 
kehittämisorganisaatioiden ja 
muiden korkeakoulujen kanssa.

TKI-päällikkö Daniela Mårtenson
p. 040 653 2882

daniela.martenson@centria.fi

Täydennyskoulutukset 
Tarjoamme valmiita täydennys-
koulutuksia Centria-ammatti-
korkeakoulun kaikilta koulutus-
aloilta: tekniikka, liiketalous, 
sosiaali- ja terveysala, humanisti-
nen ja kasvatusala sekä kulttuuri.

Ajankohtainen tarjonta koulu-
tuskalenterissa: centria.fi/koulu-
tuskalenteri/täydennyskoulutus

Tilauskoulutukset 
Asiakaskohtainen koulutus suun-
nitellaan yhteistyössä tilaajan 
kanssa ja se toteutetaan sisällöl-
lisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti 
täysin asiakkaan tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti.

Koulutuspalvelut

Tarjoamme jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen 
täydennyskoulutuksia, asiakaskohtaisia tilauskoulutuksia ja 

työvoimakoulutuksia sekä rekrytointia tukevia koulutuksia lähi- tai 
verkkokoulutuksina.

koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila 
Kokkola 

 p. 040 632 4341
kirsi.vuotila@centria.fi

koulutuspäällikkö Paula Oja  
Ylivieska 

p. 044 449 2721 
paula.oja@centria.fi

Työvoimakoulutukset
Järjestämme yhteistyössä 
Te-palvelujen  kanssa eri alojen 
työvoimakoulutuksia työnhaki-
joille. Koulutukset ovat ELY-kes-
kuksen rahoittamia ja osallistujil-
le maksuttomia.

Täsmä-, Rekry-, ja  
MuutosKoulutukset 
Toteutamme koulutuksia sekä 
uudelle että nykyiselle henkilös-
tölle tukemaan yritysten osaa-
mis- ja rekrytointitarpeita.

Lisätietoa koulutuskalenterissa: 
centria.fi/koulutuskalenteri

palvelupäällikkö Jani Rättyä
p. 044 449 2577

jani.rattya@centria.fi

Tuotekehityspalvelut
 3D-tulostuspalvelu
 EMC-testaus
 Ohjelmistokehityspalvelu
 Olosuhdetestauspalvelu
 Ovi- ja ikkunatestauspalvelu
 Tärinätestaus
 Säätestauspalvelu
 U-arvolaskentapalvelu
 Vedenläpäisevyyden arvionti
 Koostumusmääritykset
 Materiaalitutkimukset

Asiantuntijapalvelut
 Kehitysprojektin  
 valmistelupalvelu

Kilpailukykyä ja osaamista

Tarjoamme ajantasaista teknologiatietoa ja uusimman tekno-
logian sovelluksia asiakkaidemme tarpeisiin. Hyödynnämme 

palveluissamme laajan asiantuntijajoukkomme osaamista ja moni-
puolisten laboratorioidemme laitteistoja. 

 Laatuasiantuntijapalvelu
 Messu- ja tapahtumapalvelut
 Tietosuoja- ja  
 tietoturvapalvelut
 Palvelumuotoilu

Tuotannon ja prosessien  
kehittämispalvelut
 Centria Lean
 CHEMPLANT  
 - kemian koetehdas
 Pintakäsittelyaineiden  
 linjakoeajot
 Pintakäsittelyprosessin  
 mittaus
 Pinottavuuden testaaminen
 Tiedonhallintajärjestelmien  
 kehittäminen
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Centrian tekoälyosaajat kerättiin 
viime vuonna yhteen poikkitie-
teelliseen tekoäly- ja data-analy-

tiikkaryhmään TKI-koordinaattori Tomi 
Pitkäahon johdolla.

– Meillä oli paljon piilotettua teko-
älyosaamista, mutta nyt tiedämme, 
mitä kukin osaa ja pystymme jakamaan 
asiantuntijuutta yli tiimirajojen.

Ryhmä muodostuu digitalisaatio- ja 
tuotantoteknologiatiimien asiantunti-
joista, jotka työskentelevät Ylivieskassa 
ja Kokkolassa. Kuukausittaisissa palave-
reissa jaetaan meneillään olevien projek-
tien kantamaa hedelmää ja pohditaan 
ratkaisuja eteen tulleisiin haasteisiin. 
Ryhmän jäsenet ovat mukana tekoälyä 
hyödyntävissä hankkeissa ja tarjoavat 
kehityspalveluita myös yritysasiakkaille. 
Pitkäaho toivoisi yhä useamman yrityk-
sen kiinnostuvan tekoälystä, sillä siitä on 
monesti korvaamatonta hyötyä erityi-
sesti prosessien optimoinnissa.

– Suurin syy siihen, miksi tekoälyä ei 
hyödynnetä enemmän, on yksinkertai-
sesti tiedon puute. Ei tiedetä, mihin kaik-
keen se taipuu. Tekoälystä kiinnostunei-
den yritysten kannattaa ottaa rohkeasti 

Centrian tekoälyosaajat 
yhdistivät voimansa
Poikkitieteellinen tekoäly- ja data-analytiikkaryhmä 
keskitti Centrian tekoälyammattilaiset yhteen.  
Ryhmä valjastaa tekoälyn asiakasyritysten 
liiketoiminnan kehittämiseen.

yhteyttä, sillä kartoittamme yrityksen 
tarpeet ja ideoimme niihin yksilöityjä 
ratkaisuja.

Puutuotteen analysointia  
tekoälyn avulla
Ryhmä kehitti hiljan KÄYPI-hankkeel-
le demonstraation puun visuaalisesta 
laaduttamisesta, jossa hirsien analysoin-
tiprosessia joudutettiin tekoälyn avulla. 
KÄYPI-hankkeen tavoitteena on nostaa 
yritysten osaamistasoa käynnissäpito-
teknologian alalla ja lisätä valmiuksia 
nykyaikaisten teknologioiden käyttöön.

– Yrityksen täytyy tarkistaa jokainen 
hirsi yksitellen eri laatuvirheiden varalta 
ennen kuin ne kelpuutetaan rakennus-
materiaaliksi. Ihmiseltä puiden laadut-
taminen vie todella paljon aikaa, joten 
halusimme testata prosessin nopeutta-
mista tekoälyn avulla.

Yritys lähetti ryhmälle noin metrin 
mittaisia hirsinäytteitä, jotka sisälsivät 
erilaisia laatuvirheitä kuten pihkaa, oksia 
ja halkeamia. 

– Opetimme neuroverkon tunnis-
tamaan hirsien virheet tallennettujen 
kuvien avulla. Lopulta kun syötimme 
hirren koneeseen, tekoäly kertoi meille, 
millaisia laatuvirheitä hirressä oli ja missä 
ne sijaitsivat.

Natural Language Processing on 
tekoälyn tulevaisuutta
Tekoäly- ja data-analytiikkaryhmä sai 
kesällä vahvistusta Sergei Alekseevista, 
jonka erikoisalaa on Natural Langua-
ge Processing eli luonnollisen puheen 
ymmärtämisen opettaminen tekoä-
lylle. Parhaillaan hän opettaa Robo 3D 
Labin yhteistyörobottia ymmärtämään 
suomenkielisiä puhekomentoja. Ensin 
komentokielenä oli englanti, mutta 

”Tekoälystä 
 kiinnostuneiden  
 yritysten kannattaa  
 ottaa rohkeasti  
 yhteyttä, sillä  
 kartoittamme yrityksen  
 tarpeet ja ideoimme niihin  
 yksilöityjä ratkaisuja.”

 TKI-koordinaattori Tomi Pitkäaho

haasteita pelkäämätön äidinkielenään 
venäjää puhuva Alekseev vaihtoi kielen 
lennosta suomeen.

– Ensin selvitän, millaista sanastoa 
robottia ohjeistavat asiantuntijat käyt-
tävät ja pyydän suomenkielisiä kollegoi-
tani äänittämään kyseisiä sanoja. Tämän 
jälkeen opetan tekoälylle, mitä toimin-
toa kukin komento vastaa.

Tällä hetkellä NLP:tä hyödyntäviä 
sovellutuksia ovat esimerkiksi auto-

T U O T A N T O T E K N O L O G I A
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Robo 3D Labin 
robotit voi jakaa 

kolmeen ryhmään: 
yhteistyörobottei-
hin eli cobotteihin, 

jotka toimivat 
ihmisen apuna, 

teollisuusrobottei-
hin, jotka toimivat 

pääsääntöisesti 
itsenäisesti ja 

mobiilirobotteihin, 
jotka ovat joko 
itsenäisesti tai 

ihmisen ohjaamana 
liikkuvia robotteja. 

Sergei Aleksee-
vin (vas.) ja Tomi 

Pitkäahon takana 
on ABB IRB 6700 

-teollisuusrobotti.

matisoidut asiakaspalveluchatit, jotka 
tulkitsevat kirjoitettua kieltä. NLP-asian-
tuntijoiden kuten Alekseevin pitkän täh-
täimen tavoitteena on kehittää tekoälyä 
ymmärtämään vapaamuotoista ohjeis-
tusta ja puhetta. Tehtävä ei ole helppo, 
sillä puhuttuun kieleen liittyy kirjoitettua 
kieltä huomattavasti enemmän erilaisia 
huomioon otettavia tekijöitä, kuten 
arkikieli, ihmisten erilaiset puheäänet ja 
-tavat sekä murteet.

Työelämässä tarvitaan sekä alas-
ta riippumattomia taitoja että 

alakohtaista erikoisosaamista, mut-
ta moni ottaa tärkeitä osaamisen 
kehittämisen askeleita koulutuksen 
parissa jo ennen työelämään hyp-
päämistä. Miten koulutuksesta saa 
parhaan annin ja kuinka siirtyminen 
työelämään sujuisi kitkatta? Näitä 
asioita ratkotaan DUDE-hankkees-
sa. Aiempina vuosina hanke auttoi 
noin 160 osallistujaa omalle uralle 
IT-alalla ja nyt toiminta jatkuu alasta 
riippumatta. 

Erityisesti opintojen loppuvai-
heessa tai työttömyysjakson jälkeen 
nuori on jännittävässä ja paineitakin 
aiheuttavassa vaiheessa; työhar-
joittelun ja -paikan etsiminen sekä 
opintojen loppuun saattaminen 
vaativat verkostoitumista ja oman 
osaamisen esittelyä. Samalla oma 
teoriatason osaaminen voi tuntua 
haastavalta yhdistää työelämän 
vaatimuksiin. DUDE-hankkeessa 
osallistuja pääsee hiomaan osaa-
mistaan yritysten tehtäväaihioiden 
pohjalta, eli kokoamaan käytännön 
läheistä kokemusta ja luomaan 
työelämän verkostoja. Hankkeen 
ohjaajat auttavat oikeaan suuntaan, 
mutta kuten työelämässäkin, oman 
projektin toteutustavat valitaan itse. 

DUDEen pääsevät mukaan kaikki 
Keski-Pohjanmaan nuoret taustasta 
riippumatta. Päätoimialoina ovat 
digitalisaatio, liiketalous, tuotan-
toteknologia ja metalliala, joilla 

osallistuja pääsee kehittämään omia 
työnäkymiä, mutta monialaisessa 
maailmassa aloja ei ole rajoitettu. 
Oman osaamisen mukauttaminen 
erilaisten yritysten tarpeisiin avaa 
uusia ovia työelämään. Yritykset 
voivat vinkata omia osaamistarpei-
taan ja tarjota esimerkkiprojekteja 
nuorten toteutettavaksi. Toimintaan 
osallistuminen on ilmaista ja ei sido 
mihinkään. 

Yrityksille DUDE on oivallinen 
mahdollisuus päästä auttamaan työ-
elämään siirtyviä nuoria ja samalla 
tutustua nuorten uuteen osaami-
seen. Rekrytointi muuttuu työelä-
män mukana ja DUDE auttaa myös 
osallistavan ja avarakatseisen rekry-
toinnin kehittämisessä. Tärkeintä 
on, että sopiva tyyppi löytää oikean 
paikan tehdä töitä ja vaikuttaa!

DUDE tarjoaa taitoja työelämään

 
DUDE – Do Unlimited, 
extenD compEtence on
 Rahoittaja: ESR-rahoitettu 
hanke, jonka päärahoittaja on 
Keski-Suomen ELY-keskus. 
 Partnerit: Centria-ammatti-
korkeakoulu, Kpedu 
 Lisätietoja: Leena Toivanen
p. 040 701 3221, leena.toiva-
nen@centria.fi
 Kotisivut: https://tki.
centria.fi/hanke/dude-do-un-
limited-extend-competen-
ce/8771/8771/8771

D I G I T A L I S A A T I O

Hankkeeseen osallistujia, Dudeja, ohjaavat ja opastavat projektin aikana  
Teija Muuraiskangas (vas.), Leena Toivanen ja Jyri Mäkelä.
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Tehoa tuotantoon uuden 
ajan robotiikalla
Tuotannollisilla yrityksillä on nyt mahdollisuus päästä 
testaamaan robotiikkaa tuotannossaan Pohjanmaan 
alueella. Kokeilu on yrityksille täysin maksuton.

– Robotti ei ole enää vain isojen mas-
satuotantojen laite. Uuden sukupol-
ven robotit ovat helppoja ja nopeita 
ohjelmoida, edullisia ja soveltuvat 
yksittäiskappaleidenkin valmistukseen, 
TKI-koordinaattori Jouni Vähäsöyrinki 
kertoo.

Vuoden kestävä RoboTry-hanke on 
jatkumoa Centrian aiemmille muissa 
maakunnissa toteutetuille robo-
tiikka-hankkeille. Centrialta löytyy 
projektia varten jo valmiiksi kehitetty 

palvelukonsepti laitteineen. 
– Yritykset ottivat edelliset projektit 

niin hyvin vastaan, että oli helppo läh-
teä jatkamaan työtä samalla konseptil-
la. Teimme edellisen hankkeen aikana 
kymmenen demonstraatiota, joista jo 
hankkeen aikana neljä johti investoin-
teihin, Vähäsöyrinki jatkaa.

Yrityksissä toteutettavilla de-
monstraatioilla ja simulaatioilla havain-
nollistetaan robotiikan mahdollistamia 
ratkaisuja tuotannon pullonkauloihin. 

Yhteistyörobotit toimivat ikään kuin 
työntekijän työparina. 

Robotiikan soveltamiseen 
liittyvät kehittämispalvelut 
laajenivat Pohjanmaalle. 
Hankkeen projektipäällikkö-
nä toimii Jouni Vähäsöyrinki 
(vas.). Campus Allegrossa 
Pietarsaaressa työskentelevät 
robottiasiantuntijat Jonna 
Björk ja Jimmy Nymark tarjo-
avat palvelua ruotsinkielisille 
yrityksille. 

T U O T A N T O T E K N O L O G I A
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RoboTry-hanke
 Tavoitteet: Tuottaa ja jakaa 
tietoa uuden sukupolven robotii-
kasta ja sen hyödynnettävyydes-
tä tuotannollisille yrityksille. 
 Alue: Pohjanmaa
 Toteutusaika:  
1.6.2021-31.5.2022
 Rahoittajat: Pohjanmaan 
liitto ja Concordia, 
koronaelpymisrahoitus 
 Koordinaattori:  
Centria-ammattikorkeakoulu

 

– Yrityksellä täytyy olla jokin selkeä 
tuotannollinen ongelma, mitä kannat-
taa lähteä ratkaisemaan robotiikan 
avulla. Pyrimme valikoimaan projektiin 
mukaan mahdollisimman erilaisia tuo-
tannollisia yrityksiä. Ehdimme tehdä 
vuoden aikana noin kuusi demonstraa-
tiota, Vähäsöyrinki arvelee.

 Ensin demonstraatio tehdään 
Centrian laboratoriossa. Joskus uusi 

demonstraatio vaatii myös lisävarus-
teiden hankkimista. Tämän jälkeen 
laitteet viedään yritykseen, jossa ne 
ovat testattavana muutamia päiviä, 
korkeintaan viikkoja.

– Kun robotti tuodaan osaksi tuotan-
tolinjaa, voidaan hyvin konkreettisesti 
osoittaa, minkä lisäarvon robotti voi 
tuoda yritykselle. Samalla yritykseen 
siirtyy uutta tietotaitoa, Vähäsöyrinki 
kertoo.

Centrialta löytyy robotteja erilaisiin 
tuotannollisiin tehtäviin. Esimerkiksi 
mobiilirobotti kuljettaa tavaraa teh-
dasympäristössä ja yhteistyörobotti 
toimii ikään kuin työntekijän työparina. 

– Jos ajatellaan alueen yrityksiä, tä-
mänkaltaiset robotit soveltuvat hyvin 
niiden käyttöön, Vähäsöyrinki arvelee. 

Demonstraatioissa osoitetaan 
selkeästi, miten robotteja voidaan 
käyttää eri alojen tuotannoissa, kuten 
esimerkiksi puu-, metalli-, muovi- ja 
elintarviketeollisuudessa. Nämä 
referenssiratkaisut löytyvät jatkossa 
RoboTry-hankkeen kotisivuilta, ja niitä 
voivat hyödyntää myös muut yritykset. 

TKI-asiantuntijat Jonna Björk ja 
Jimmy Nymark ovat jo olleet yhtey-
dessä Pohjanmaan yrityksiin hankkeen 
tiimoilta ja kartoittaneet tarpeita.

– Yritykset tiedostavat uudistamis-
tarpeen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja 
me tarjoamme heille loistavan mahdol-
lisuuden kokeilla uutta teknologiaa 
omassa tuotannossaan veloituksetta. 
Kyllä kiinnostusta on ollut, Björk 
kiittelee. 

– Vastaanotto on ollut positiivinen. 
Pohjanmaan yritykset ovat olleet hyvin 
kiinnostuneita tästä mahdollisuudes-
ta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun 
tällaista palvelua tarjotaan alueen 
yrityksille, Nymark lisää.

Kiinnostaako hankeyhteistyö?
Yhteistyö yritysten, julkisen sektorin 
toimijoiden ja yhteisöjen kanssa on 
menestyksekkään projektin elinehto. 
Etsimmekin jatkuvasti uusia yhteis-
työkumppaneita projekteihimme. Jos 
sinulla on mielessä hankeyhteistyö, 
ota yhteyttä Centrian TKI-päälliköihin.

TKI-projektit voivat olla yhden 
organisaation kehittämistarpeeseen 
suunniteltuja hankkeita, monivuotisia 
kansainvälisiä verkostohankkeita 
ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut 
projekti hyödyttää kaikkia siihen 
osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset 
jatkavat elämäänsä myös varsinai-
sen projektin päättymisen jälkeen 
erilaisina tuotteina, toimintatapoina, 
palveluina ja koulutuksina. 

Tutkimus- ja kehitys-
hankkeet centriassa
Soveltavaa tutkimusta sekä uuden 
osaamisen kehittämistä suoritetaan 
pääsääntöisesti hanketoiminnan 
avulla. Tavoitteena on kehittää uusia, 
arvokkaita ja laaja-alaisia ratkaisuja 
alueellisiin ja kansallisiin tarpeisiin. 
Vuosittain koordinoimme tai osal-
listumme noin sataan tutkimus- ja 
kehityshankkeeseen. Hankkeet 
toteutetaan yhteistyössä alueellisten, 
kansallisten ja kansainvälisten yritys-
ten ja organisaatioiden kanssa.

Ensisijaiset rahoituslähteemme ovat 
EU, Business Finland, opetus- ja kult-
tuuriministeriö, ELY-keskus sekä muut 
alueelliset organisaatiot ja yritykset. 
Noin 80 % rahoituksestamme tulee 
ulkoisista lähteistä. 

103
Hankkeita
yhteensä

22
Kansainväliset 
hankkeet

Luvut vuodelta 2020

Yrityksissä 
toteutettavilla 
demonstraatioilla 
ja simulaatioilla 
havainnollistetaan 
robotiikan 
mahdollistamia 
ratkaisuja tuotannon 
pullonkauloihin.
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Biokaasu on kiertotaloutta par-
haimmillaan, sillä sitä voidaan 
tuottaa lähes mistä tahansa elo-

peräisestä jätteestä. Yleisiä biokaasu-
tuotannon raaka-aineita ovat muun 
muassa maataloudesta syntyvät pel-
tobiomassa ja lanta. Koska biokaasu 
tuotetaan jätettä hyödyntämällä, ovat 
sen kasvihuonekaasupäästöt 85% 
bensiiniä pienemmät. 

Nesteytyksestä ja jäännöksen 
käsittelystä lisäarvoa 
Nykyisin biokaasua hyödynnetään 
pääsääntöisesti lämmön- ja sähkön-
tuotannossa, ja sitä tuotetaan keski-
tetysti suurissa tuotantolaitoksissa. 
Maatilakohtaisen biokaasutuotannon 
yleisiä haasteita ovat tuotannon kan-
nattavuus sekä mädätysjäännöksen 
kannattava käsittely ja hyödyntämi-
nen. 

Erityisenä painopisteenä Centriassa 
ovat ratkaisut biokaasun nesteytyk-
seen tuotantotilalla ja mädätysjään-
nöksen kannattava hyödyntäminen. 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 
sijaitsee runsaasti maatiloja, joten 
kannattava ja tehokas biometaanin ja 
mädätysjäännöksen hyödyntäminen 
voi tuoda alueelle sekä rahaa että kas-
vavaa omavaraisuutta. Biokaasutuo-
tanto myös vähentää maataloudesta 
johtuvia päästöjä sekä polttoaine-
käytössä keventää liikenteen tuotta-
maa päästökuormaa. Hankkeissa on 
mukana alueen maatiloja, jotka ovat 
kiinnostuneita saamaan lisää kannat-
tavuutta liiketoimintaansa. 

Uutta teknologiaa, käsittelytapoja 
ja konkretiaa
Centriassa kehitellään uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaisi 
biokaasun nesteytyksen maa-
tilakohtaisesti. Ratkaisu toisi 
maatiloille suuremmat mahdol-
lisuudet biokaasumarkkinoilla, 
koska nesteytettynä biokaasua on 
mahdollista kuljettaa kannattavasti 
pidemmälle kuin paineistettuna. 
BioKaMa-hankkeessa on tehty ak-
tiivista selvitystyötä jalostustekno-
logioiden kartoittamisessa. Tutkijat 
ovat huomanneet, ettei biokaasun 
hyödyntäminen paikallisesti ole 

Fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien 
energiamuotojen käytön vähentäminen on kes-
keisessä osassa Suomen matkaa kohti hiili-
neutraaliutta. Biokaasu on yksi vaihtoehto näille 
energiamuodoille, ja sen tehokkaampia hyödyntä-
mismahdollisuuksia selvitetään Centria-ammatti-
korkeakoulussa. 

Maatiloille lisäansioita 
biokaasuratkaisuista

BioKaMa-hankkeessa on opas-
tettu muun muassa Merijärven 
kuntaa biokaasun hyödyntämises-
sä energian tuotantoon, kertoo 
TKI-asiantuntija Simo Mäenpää. 

K E M I A  J A  B I O T A L O U S

Biokaasu on kierto-
taloutta parhaimmillaan, 
sillä sitä voidaan tuottaa 
lähes mistä tahansa 
eloperäisestä jätteestä. 
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HABITUS-hankkeen painopistee-
nä on hajautetun biokaasutuo-
tannon kannattavuusongelmien 
ratkominen. TKI-asiantuntija 
Matti Ojala tarkistamassa metaa-
nikaasun nesteytysyksikköä.

mahdollista kaikkialla, mikä luo 
kysyntää uuden kehittämiselle. 
Hankkeen työryhmissä on kartoi-
tettu biokaasutuotannon merkitys-
tä alueittain. 

– Esimerkiksi ekokunnaksi pyrki-
vää Merijärveä on autettu kerto-
malla pienen mittakaavan sähkön 
ja lämmön yhteistuotannosta 
biokaasun avulla, kertoo TKI-asian-
tuntija Simo Mäenpää. 

Toinen kehitystä vaativa osa 
tuotannossa on mädätysjäännök-
sen käsittely ja hyödyntäminen. 
Käsittely sisältää sekä kiintoaineen 
että ravinteiden erottelun. Mädä-
tysjäännöksen käsittelyn avulla sen 
massa ja tilavuus pienenevät, jolloin 
kuljettaminen on kannattavampaa, 
ja sen ravinteet kuten fosfori ja 
typpi voitaisiin kuljettaa pidemmäl-
le. Tämä vähentäisi maataloudessa 
syntyviä ravinnepäästöjä alueen 
vesistöihin.  

– Centrian laboratoriossa on 
meneillään mädätysjäännöksen ja 
siitä ruuviseparoidun nestejakeen 
analysointi. Samalla testataan 
käsittelymenetelmiä, kuten de-
kantterisentrifugin hyödyntämistä 

erottelussa sekä erilaisia suodatus-
menetelmiä. Kannattava käsittely 
voisi tuoda lisätuloja esimerkiksi 
kierrätyslannoitteiden tuotannon 
myötä, kertoo TKI-asiantuntija 
Emilia Niittyviita HABITUS-hank-
keesta. 

BioKaMa-hanke
 Tavoitteet: Edistää bio-
kaasun tuotantoa, jalostus-
mahdollisuuksia ja käyttöä 
Pohjois-Pohjanmaalla. 
 Alue: Pohjois-Pohjanmaa
 Toteutusaika:  
1.1.2020-31.12.2022
 Rahoittaja: Euroopan 
maaseuturahasto
 Partnerit: Centria-
ammattikorkeakoulu, Oulun 
ammattikorkeakoulu ja Oulun 
seudun ammattiopisto
 Lisätietoja: Simo Mäenpää, 
p. 040 6482160, simo.
maenpaa@centria.fi
 Kotisivut: https://tki.centria.
fi/hanke/biokama/2338

HABITUS-hanke
 Tavoitteet: Luoda maati-
lakokoluokan toimintamalli, 
jossa maatilojen biokaasulai-
toksilla syntyvät energia- ja 
ravinnejakeet otetaan talteen 
kannattavasti.
 Toteutusaika:  
1.1.2020-31.12.2022
 Päärahoittaja: Keski-
Pohjanmaan liitto ja EAKR
 Kuntarahoittajat: KOSEK, 
KASE, Kannus ja Perho
 Yritysrahoittajat: Ageragas 
Innovation Oy ja Valio Oy
 Lisätietoja: Heidi Kanala-
Salminen p. 044 725 0241,
heidi.kanala-salminen@centria.fi   
 Kotisivut:  
www.centria.fi/habitus

HABITUS-hankkeessa kehitellään 
uutta teknologiaa, joka mahdol-
listaisi biokaasun nesteytyksen 
maatilakohtaisesti. Centrian labo-
ratoriossa TKI-asiantuntija Emilia 
Niittyviita.
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– Esimerkiksi kuusen kuoresta voidaan 
erottaa tanniineja, joita voi hyödyntää 
muun muassa nahan parkitsemiseen. 
Marjojen erilaiset fenoliyhdisteet ovat 
terveyttä edistäviä, joten niitä voi hyö-
dyntää elintarvikkeissa tai kosmetiikas-
sa, kertoo TKI-päällikkö Tero Tuuttila. 

Biomassojen arvoaineiden laajempi 
hyödyntäminen tulee olemaan entistä 
tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa 
sekä uusiutumattomien raaka-aineiden 
korvaajina että uuden liiketoiminnan 
mahdollistajana. 

– Uuteaineiden tutkimiseen on Cent-
riassa panostettu laboratorioiden laite-
kantaa laajentamalla. Olemme hankki-
neet sekä uusia laitteita että päivittäneet 

olemassa olevia. Näin olemme saaneet 
entistä paremmat valmiudet palvella 
biomassojen hyödyntämisestä ja tuo-
tekehityksestä kiinnostuneita yrityksiä. 
Yrityksiä on myös kuunneltu laitehankin-
toja suunnitellessa, Tuuttila summaa.  

Laitteita on hankittu kaikkiin labo-
ratorion päätoimintoihin. Esimerkiksi 
esikäsittelyssä on uusi suurempi lämpö-
kaappi, jossa voidaan kuivata isompia 
näyte-eriä muun muassa pilottitehdas 
ChemPlantia varten.   

Uutta laitekantaa edustaa myös 
laboratoriomittakaavan nopeutetun 
liotinuuton ASE-uuttolaitteisto, jolla 
pystytään pienistäkin määristä raaka-ai-
netta uuttamaan paineen avulla arvo-

aineita nopeasti. Uuttojen tekeminen 
onnistuu myös eri liuottimilla, ja tähän 
mennessä laitteistolla on uutettu mm. 
metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvää 
kaarnaa.  

Myös tuotteistamisen puolelle on 
tehty hankintoja. Eräs näistä on vaipal-
linen lasireaktori, jota voidaan käyttää 
monipuolisesti prosessikehityksessä. 
Laitteisto soveltuu moniin lämmitystä 
tai jäähdytystä vaativiin kemiallisiin 
prosesseihin, materiaalin sekoittami-
seen, uuttamiseen tai haihduttamiseen. 
Laitteistossa on kolmen ja viiden litran 
reaktorit, joten sillä voidaan käsitellä 
hieman laboratoriomittakaavaa suu-
rempia näytteitä.  

– Tämä tuo hyvän lisän tuotekehityk-
seen, kun tarjoamme labra- ja pilot-
timittakaavan väliin osuvan kokoluo-
kan. Tässä kokoluokassa näkee myös 
paremmin, kuinka menetelmät toimivat 
hieman suuremmissa näyte-erissä, ker-
too TKI-asiantuntija Mervi Liesi. 

– Tämä mahdollistaa myös asiakkaalle 
toimitettavan näyte-erän esimerkik-
si jatkojalostusta varten, muistuttaa 
Tuuttila. 

Kiintoaineen erotukseen on panos-
tettu hankkimalla dekantterisentrifugi 
ChemPlant-tehtaaseen. Sillä voi nes-

Arvoaineet esiin  
biomassoista uusilla 

laitteilla 

C E N T R I A N  T U O T E K E H I T Y S P A L V E L U T 
TKI-asiantuntija 
Mikko Junttila Cent-
rian laboratoriossa 
Innogatessa.

Centrian kemian- ja biotalouden laboratorioissa 
tutkitaan runsaasti erilaisia biomassoja, esimerkiksi 

marjoja ja viljelykasveja sekä teollisuuden sivuvirtoja. 
Nämä raaka-aineet sisältävät erilaisia uuteaineita, joita 

voidaan hyödyntää eri teollisuuden aloilla.

TKI-päällikkö Tero Tuuttila ja TKI-asiantuntija Mervi Liesi iloitsevat Centrian laboratorioiden 
uusista laiteinvestoinneista. 

”Uuteaineiden tutkimiseen on  
 Centriassa panostettu 
 laboratorioiden laitekantaa 
 laajentamalla.”

 TKI-päällikkö Tero Tuuttila
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Elintarviketeollisuuden 
jätteistä uusia innovaatioita

Elintarviketeollisuudessa 
päätuotteiden rinnalla syntyy 
huomattavat määrät sivuvir-

toja, jotka sisältävät hyödynnet-
täviä ja ravinnerikkaita aineita. 
Centria tutkii panimoteollisuuden 
sivuvirtojen, esimerkiksi mäskin, 
mahdollisuuksia ja etsii keinoja sen 
hyödyntämiseen. 

– Mäskin käyttäminen eläinten 
rehuksi on yleistä, mutta lisä-
ansioita siitä ei tuottajalle tule. 
Kiertotalouden näkökulmastakin 
ohran kierros on lyhyt. Arvoaineita 
erottelemalla ja hyödyntämäl-
lä voidaan kasvattaa yritysten 
kannattavuutta ja myös pienentää 
elintarviketeollisuuden ympäristö-
vaikutuksia, kertoo projektipäällik-
kö Egidija Rainosalo. 

– Mäskissä on korkea proteii-
nipitoisuus ja runsaasti kuituja. 
Sitä hyödynnetään jonkin verran 
leipomotuotteissa, mutta huo-
mattavaa potentiaalia olisi myös 
muilla aloilla, kuten kosmetiikka- ja 
elintarviketeollisuudessa.

Pitkät välimatkat ja huono 
säilyvyys tuovat haasteita mäskin 
hyödyntämiselle. Siksi SYMBIO-
MA-hankkeessa etsitään symbioo-
seja eri alojen yritysten välille ja 
tuotetaan teknologiainnovaatioi-
den alusta, josta yritykset löytävät 

tietoa ja yhteistyökumppaneita 
kiertotalousliiketoimintamallien 
kehittämiseen. Alusta sisältää 
tarvittavan laboratorio- ja pilot-
timittakaavan infrastruktuurin, 
osaamista tunnistaa arvokkaat 
yhdisteet prosessien sivuvirroista 
sekä tarvittavan osaamisen kehit-
tää teknologiainnovaatioita ja tuen 
teknologian siirtoon. Alusta löytyy 
osoitteesta https://symbioma.eu/.

SYMBIOMA-hankkeen projektipäällikkönä toimii Egidija Rainosalo.

K E M I A -  J A  B I O T A L O U S

 

SYMBIOMA-hanke
 Tavoitteet: Peruna-, kala-, 
ja panimoteollisuuden sivuvir-
tojen hyödyntämistä harvaan 
asutuilla alueilla.
 Toteutusaika:  
1.6.2019-28.2.2022
 Rahoittaja:  EU:n Pohjoinen 
ja Arktinen Periferia -ohjelma
 Partnerit: Centria-ammatti-
korkeakoulu, Hermannin Viini-
tila Oy, IT Sligo, Luulajan teknil-
linen yliopisto, Bottensviken 
Bryggeri ja Norjan biotalouden 
tutkimuslaitos NIBIO
 Lisätietoja: Egidija Rai-
nosalo p. 044 725 0264, egidija.
rainosalo@centria.fi
 Kotisivut: https://tki.cent-
ria.fi/hanke/symbioma/2156

temäisestä, hankalasti suodatettavista 
tuotteista erottaa pientä kiintoainesta. 
Suurempaa ainesta pystytään erotta-
maan myös kehyssuotopuristimella. 

Suurin osa Suomen luonnontuotea-
lalla toimivista yrityksistä myy mata-
lan jalostusasteen tuotteita. Centrian 
laboratoriopäivitys tuo mahdollisuuden 
luoda alalle uutta liiketoimintaa sekä 
kehittää olemassa olevaa toimintaa aut-
tamalla yrityksiä jalostamaan tuotteita 
korkeamman jalostusasteen arvotuot-
teiksi.  Kaiken kaikkiaan laboratorio 
on viritetty entistä tehokkaammaksi 
biomassojen karakterisointia varten. 
Laitteisto ja ammattitaitoinen tiimi ovat 
siis valmiina palvelemaan yritysmaail-
maa analysoinneissa ja tuotekehityksen 
eri vaiheissa.  

 TKI-asiantuntija Eveliina Isosaari työskente-
lemässä UV-Vis laitteistolla.
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Henna Sillanpään yritys 
Kommunikaatio ILO 
auttaa erityislapsia ja 
-aikuisia löytämään heille 
toimivat vuorovaikutus- 
ja kommunikaatiotavat. 
Sillanpää kehittää digitaa-
lista vuorovaikutuspassia, 
jonka käytännön toteutus-
ta hän ideoi yhteistyössä 
RoboSoten kanssa.

Centrian RoboSote-hanke tukee so-
siaali- ja terveysalan automaatiota, 
tekoälyä ja robotiikkaa soveltavan 

teknologian hyödyntämistä ja kehittä-
mistä Keski-Pohjanmaalla. Teknologiaa 
kaivataan erityisesti tehtäviin, joissa 
ihminen ei ole hyvä tai johon ihmisellä ei 
tahdo olla aikaa.

– Haluamme antaa hoitajille enemmän 
aikaa keskittyä läsnä olevaan hoitotyö-
hön, jota robotti ei pysty korvaamaan, 
hankkeen projektipäällikkö Heidi Hintsa-
la kertoo.

Ratkaisuja kehitetään terveys- ja 
hyvinvointiteknologian innovaatioym-
päristö Centria HealthLabissa, joka tuo 
yhteen alueen sote-palveluiden tuotta-
jat, teknologiaa kehittävät yritykset sekä 
tutkimus- ja opetusyksiköt. 

– Ideoimme ratkaisuja yhdessä ja 
jotkut ideat pääsevät yhteiskokeiluas-
teelle asti, jolloin kehitettyä teknologiaa 
testataan konkreettisesti siinä ympä-
ristössä, mihin se on suunniteltukin. 
Yhteiskokeilut kasvattavat alueen hoi-
vateknologiatietoisuutta ja madaltavat 

RoboSote ja LYHTY 
valjastavat teknologian 
hyvinvoinnin tarpeisiin
Suomessa on yhä enemmän iäkkäitä ihmisiä ja auttavat kädet heis-
tä huolehtimiseen eivät tahdo enää riittää. Samaan aikaan ihmisten 
kiinnostus hyvinvointia kohtaan on noussut merkittävästi. Teknolo-
gia tarjoaa hoiva- ja hyvinvointialan yrityksille ainutlaatuisen mah-
dollisuuden ketteröittää toimintaansa ja keskittyä olennaiseen.

Y R I T T Ä J Y Y S  J A  H Y V I N V O I N T I

Teknologiaa kaivataan 
erityisesti tehtäviin, joissa 
ihminen ei ole hyvä tai 
johon ihmisellä ei tahdo 
olla aikaa.

yritysten kynnystä uuden teknologian 
investoimiseen.

Vuorovaikutuspassi  
kommunikaation tukena
Henna Sillanpää on kommunikaatio-oh-
jaaja, OIVA-ohjaaja ja neuropsykiatrinen 
valmentaja. Hänen yrityksensä Kommu-
nikaatio ILO auttaa erityislapsia ja -aikui-
sia löytämään heille toimivat vuorovai-
kutus- ja kommunikaatiotavat.

Sillanpäällä on tällä hetkellä kehitteillä 
digitaalinen vuorovaikutuspassi, jonka 
avulla erityislapsi tai -aikuinen voi kertoa 
kohtaamilleen ihmisille, millä tavoin hän-
tä voi tukea vuorovaikutustilanteessa.

– Tavoitteeni on kehittää mobiilisovel-
lus, jossa olevat tiedot voisi jakaa halua-
malleen henkilölle jo ennen tapaamista 
ja yhteinen sävel olisi täten alusta lähtien 
selvä. Sovellus mahdollistaisi myös yh-
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teydenpidon ja joissain tapauksissa sitä voisi 
käyttää esimerkiksi kuulumisten jakamiseen 
henkilöiden välillä.

Hän kuuli puskaradion kautta Ro-
boSote-hankkeesta, jonka kanssa yh-
teistyössä ideoitiin vuorovaikutuspassin 
käytännön toteutusta.

– Ideoimme yhdessä ja teimme käytän-
nön kokeilun, jossa hyödynsimme Goo-
gle Sites -palvelua tietojen jakamiseen. 
Kokeilusta sain hedelmällistä tietoa siitä, 
millaisia eri toimintoja vuorovaikutuspas-
siin tarvitaan. Yhteistyö RoboSoten kanssa 
antoi erinomaiset eväät, joiden pohjalta 
minun on hyvä jatkaa kehitystyön seuraa-
vaan vaiheeseen.

LYHTY-hanke tähtää parempaan 
työhyvinvointiin
Lyhyet työpoissaolot ovat työnantajille 
valtava kustannus ja niiden runsas määrä 
merkki työhyvinvoinnin puutteista. Centrian 
LYHTY-hanke on kerännyt alueen yrityksiltä 
dataa lyhyistä sairauspoissaoloista eri aloilla 
ja ammattiryhmissä.

– Kyse on kymmenistä tuhansista poissa-
oloista, joita analysoimme tekoälyn avulla. 
Me jaamme tiedon alueen työnantajien ja 
hyvinvointialan yrittäjien kanssa. Työnanta-
jat voivat datan avulla ennakoida ja ehkäistä 
poissaoloja ja hyvinvointiyrittäjät taas tarjo-

Tärkeä osa RoboSotea on toteuttaa käytännön teknologiakokeiluja. Hanke testaa 
ratkaisuja arki- ja hoivatoimintoihin, vireyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, 
kuntoutukseen, asumisen turvallisuuteen, virtuaaliyhteydenpitoon ja etämonito-
rointiin. KUVAT: RoboSote-hanke
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ta palveluita juuri tähän tarkoitukseen, 
hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa 
Hiironen kertoo.

Hankkeen tavoitteena on ennakoinnin 
ja sopeutumisen avulla vähentää lyhyitä 
sairauspoissaoloja ja ehkäistä pidempiä 
poissaoloja. Se toisi alasta riippuen 10-30 
prosentin tuottavuuden kasvun. 

Yhteistyö poiki digipilotteja
Erityisesti stressinhallintaan ja konflik-
tien sovitteluun erikoistunut Viasensuk-
sen hyvinvointiyrittäjä Riitta Korpela on 
tehnyt tiivistä yhteistyötä LYHTY-hank-
keen kanssa lähes kaksi vuotta. Viime 
syksynä Korpelasta tuli myös osa hank-
keen ohjausryhmää, jossa hän tuo esiin 
yrittäjien näkökulmaa.

 – Hankkeessa analysoidusta datasta 
olen saanut korvaamatonta tietoa siitä, 
millaisia sairauspoissaoloja eri aloilla on 
ja mistä ne johtuvat. Joskus fyysisten 
oireiden taustalla voi olla myös henkisiä 
haasteita, Korpela kertoo.

LYHTY-hankkeen kanssa yhteistyössä 
toteutettiin kaksi pilottia, jotka ovat 
nyt vakiintuneet osaksi Viasensuksen 
palvelutarjontaa. Ensimmäinen pilotti oli 
etänä toteutettava rentoutusharjoitus.

– Yhteistyön ansiosta olen ottanut 
digiloikan, jota en ilman yhteistyötä olisi 
välttämättä uskaltanut tehdä. Tulevai-
suudessa digitaalisten palveluiden osuus 

toiminnassani tulee kasvamaan, sillä 
asiakkaat arvostavat aikaan ja paikkaan 
sitoutumattomia palveluita.

Toinen pilotti oli etäyhteydellä 
järjestetty konfliktinhallintavalmennus 
esimiehille, joka oli sekin menestys. Nyt 
pilotin peruskonsepti on jatkojalostunut 
erilaisiin etänä toteutettaviin esimiesval-
mennuksiin.

LYHTY-hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen (vas.) ja RoboSote-hankkeen projekti-
päällikkö Heidi Hintsala.

Viasensuksen hyvin-
vointiyrittäjä Riitta 

Korpela on tehnyt tii-
vistä yhteistyötä LYH-

TY-hankkeen kanssa 
lähes kaksi vuotta ja 

hän on osa hankkeen 
ohjausryhmää.

LYHTY-hanke
 Tavoite: Vähentää lyhyitä 
sairauspoissaoloja, ehkäistä 
pidempiä sairauspoissaoloja 
sekä mahdollistaa ennakointi 
ja sopeutuminen yrityksissä.
 Toteutusaika:  
1.11.2018-31.12.2021
 Rahoittajat: Euroopan 
sosiaalirahasto, ELY-keskus ja 
Työsuojelurahasto
 Lisätietoja: Marja-Liisa 
Hiironen p. 040 5727 769, mar-
ja-liisa.hiironen@centria.fi
 Kotisivut: https://tki.
centria.fi/hanke/lyhty-lyhyi-
den-tyopoissaolojen-ennalta-
ehkaisy/1856

RoboSote-hanke
 Tavoite: Edistää hoivaro-
botiikan ja -teknologian, sekä 
digitaalisten tuote- ja palvelu-
ratkaisujen kehittämistä ja 
hyödyntämistä sosiaali- ja 
terveysalalla.
 Alue: Keski-Pohjanmaa
 Toteutusaika:  
09/2019 – 8/2022
 Rahoittajat: Keski-
Pohjanmaan liitto / Euroopan 
aluekehitysrahasto
 Lisätietoja: Heidi Hintsala 
p. 040 185 6259, heidi.
hintsala@centria.fi
 Kotisivut: https://
tki.centria.fi/hanke/
robosote/2216
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Hankittuja 
droneja hyödyn-
netään Centrian 

useissa hank-
keissa erilaisissa 

käyttöyhteyk-
sissä. Kuvassa 

kehitysinsinööri 
Pentti Eteläaho.

Kriittinen infrastruktuuri kattaa ne osa-
alueet, joiden toiminnalla on välttämä-
tön merkitys sellaisten yhteiskunnan 

toimintojen ylläpitämiselle, kuten raaka-ai-
neet, ruoka ja palvelut. Centrian laboratorioi-
hin on investoitu Euroopan aluekehitysrahas-
ton (EAKR) rahoittaman hankkeen budjetilla 
uusinta teknologiaa neljän osa-alueen tarpei-
siin: älykäs tuotantoympäristö, paikkariippu-
mattomat tietoliikenneyhteydet, turvallinen 
toimintaympäristö ja tiedon hyödyntäminen 
sekä analysointi tuotetusta datasta. Uusinta 
teknologiaa sisältävät laboratoriot saavat 
sekä opiskelijoista että yrityksistä motivoi-
tuneita käyttäjiä kokeilemaan uusia tapoja 
tuotannon ja toiminnan kehittämiseen.

Tuotannollisten yritysten keskeisiä haastei-
ta ovat osaavan työvoiman houkutteleminen 
ja tuotannon kustannustehokkuus. Älykkääs-
sä tuotantoympäristössä ketterät tuotanto-
solut, robotit ja digitaaliset kaksoset mahdol-
listavat kustannus- ja energiatehokkuuden. 
Ihmisen ja pienikokoisten, siirreltävien ja 
helposti ohjelmoitavien robottien yhteis-
työhön perustuva ketterä robotiikka tarjoaa 
mahdollisuuksia vastata yritysten haastei-
siin ja pitää tuotanto kustannustehokkaasti 
Suomessa. Lisäksi hankkeessa varmistetaan 
tehdasinfrastruktuurin tietoturvallisuus.

Paikkariippumattomat tietoliikenneyhtey-
det takaavat kriittisen kommunikaation uu-
den sukupolven verkkoratkaisuilla, jos kiinteä 
infrastruktuuri on toimintakyvytön. Turvalli-
suusnäkökulmien kautta verkoista tehdään 
vahvoja erilaisten uhkatilanteiden varalta 
ja varmistetaan näin prosessien toiminta ja 
palvelujen saatavuus.

Dataa voidaan kerätä sensoreiden avulla 
automaattisesti lähes mistä tahansa kohtees-
ta, missä tapahtuu prosesseja tai muutoksia. 

D I G I T A L I S A A T I O

Digitaalinen tehdasinfrastruk-
tuuri -investointihankkeessa on 
kehitetty Ylivieskan kampukselle 
laboratorioympäristöjä, joiden 
avulla voidaan tuottaa Centrian 
toiminta-alueen yrityksille sekä 
opiskelijoille osaamista kriittisen 
digitaalisen infrastruktuurin edel-
lytyksiin ja ylläpitoon. 

Datasta arvoa -ratkaisujen avulla luodaan 
pilottiohjelmistoja, virtuaali- ja lisätyn todel-
lisuuden malleja ja pelimäisiä ympäristöjä, 
jotka mahdollistavat reagoinnin ympäristön 
muuttuviin ja poikkeaviin tilanteisiin.

Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri hanke 
kehittää toimintaympäristöä. Siinä ei varsi-
naisesti tehdä tutkimustyötä, vaan siinä han-
kittuja teknologioita hyödynnetään muiden 
hankkeiden toiminnoissa, yrityskontakteissa 
ja opetuksen välineinä, jolloin niistä hyötyvät 
eniten alueen yritykset sekä ammattikorkea-
koulun opiskelijat erilaisten yhteistyöprojek-
tien muodossa. Hankkeen myötä päivitetyt ja 
laajentuneet laboratoriot tuottavat arvokasta 
tietoa ja kokemusta opiskelijoille sekä hen-
kilökunnalle. Tämän tiedon ja kokemuksen 
avulla voidaan vahvistaa alueen yritysten ja 
sidosryhmien liiketoimintaa ja poikkeustilan-
teisiin varautumista.

Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri 
tukee yrityselämää ja opetusta

Investointeja ovat jo 
hyödyntäneet muun 
muassa seuraavat 
hankkeet

 Tulevaisuuden 
verkkoyhteydet: 
5G FORCE, AI-NET-
ANTILLAS (Celtic-
Next), PRIORITY
 Dronetoiminta: 
Arctic Airborne 3D, 
Dronemaster
 Tuotantoteknologia: 
TRINITY H2020, 
RoboSol
 Älykäs maatalous: 
AFarCloud, DEMETER
 Tietoturva: SIFIS, 
CYNIC
 Peliala: Next Level
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”Synergia on tuonut 
uuden ulottuvuuden 

testeihin”

– Asiakkaat yllättyvät, mitä kaikkea 
palveluita meillä onkaan tarjota. 
Tästä synergiasta on kyllä kaikille 
osapuolille ollut valtavasti hyötyä, 
laboratoriossa työskentelevät Pasi 
Polvi, Elisa Saarela ja Petri Wirkkala 
kiittelevät.

Testauslaboratorio on pitkäaikaisen 
kehittämisen tulos, johon Centria on 
sitoutunut investoimaan tarjotakseen 
palveluita alueen yrityksille. 

– Testauslaboratorio mahdollistaa 
laadukkaan tuotekehityksen myös 

PK-yrityksille, TKI-asiantuntija Pasi 
Polvi muistuttaa.  

Kattavan laitekannan lisäksi seinien 
sisältä löytyy pitkän linjan osaamista 
ja asiantuntemusta yli 20 vuoden 
ajalta. 

– Aluksi panostettiin vahvasti tek-
nologiseen kehitykseen, jonka tueksi 
tulivat myöhemmin testauspalvelut. 
Nyt keskitymme myös prosessien 
hallintaan, johon kuuluvat datan 
hallinta ja analysointi sekä robotiik-
ka. Kehityskaari on ollut sellainen, 

Puu- ja rakennusalan toimijoille tarjotaan Centrian 
testauslaboratoriossa Ylivieskan Joutsentiellä laaja 

kattaus erilaisia tuotekehityspalveluita. Saman 
katon alta löytyvät teollinen pintakäsittelylinjasto 

sekä olosuhdetestauspalvelut.

C E N T R I A N  T U O T E K E H I T Y S P A L V E L U T 

Vajaan 60 kuution suuruisessa olosuhdekammiossa voidaan testata miten tuotteet 
kestävät esimerkiksi lämpötilanvaihteluita ja kosteutta. KUVA: Ulla Nikula

CENTRIAN TESTAUS-
LABORATORIO
Joutsentie, Ylivieska

Tuotekehityspalvelut

 Olosuhdetestauspalvelu
 Ovi- ja ikkuna- 
 testauspalvelu
 Säätestauspalvelu
 U-arvolaskentapalvelu
 Vedenläpäisevyyden  
 arvionti

Tuotannon ja prosessien  
kehittämispalvelut

 Centria Lean
 Pintakäsittelyaineiden  
 linjakoeajot
 Pintakäsittelyprosessin  
 mittaus
 Pinottavuuden  
 testaaminen
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Elisa Saarela, Petri Wirkkala ja 
Pasi Polvi tarjoavat yrityksille 

tuotekehityspalveluita. Taustalla 
puulaboratorion teollinen pinta-
käsittelylinjasto, jossa tehdään 

tuotekehitystestausta tehtaiden 
tuotantolinjoja häiritsemättä.

että koko ajan laajennetaan uutta 
osaamista, TKI-koordinaattori Elisa 
Saarela kertoo.

Teollisella pintakäsittelylinjalla suo-
ritetaan tuotekehitystestausta teh-
taiden tuotantolinjoja häiritsemättä. 
Linjastolla voidaan simuloida erilaisia 
tuotantoprosessien olosuhteita. 

– Yhtä kattavaa pintakäsittelyn 
kehitysympäristöä ei löydy muualta 
Suomesta tällä hetkellä. Euroopan 
mittakaavassakin ympäristö on poik-
keuksellinen, Saarela lisää.

Olosuhdetestauksessa koetellaan 
tuotteiden kestävyyttä ympäristön 
rasituksia vastaan. Centrian erikoi-
suus on suuri olosuhdekammio, 
jonne mahtuisi testattavaksi vaikka 
pakettiauto.

– Valmiita testejä löytyy runsaasti 
ja paljon tehdään myös räätälöityjä 
testauksia. Jos vain pystymme jotain 
toteuttamaan, palvelemme kyllä, 
Polvi hymyilee.

Tuotekehitystestaus on joustavaa, 
ja tuloksia analysoidaan useaankin 

otteeseen prosessin aikana. Asiak-
kaat ovat testauksessa vahvasti läsnä 
koko ajan.

– Muutosten todentaminen liittyy 
oleellisesti testaukseen. Emme anna 
asiakkaalle pelkkiä raporttitilastoja, 
vaan peilaamme mitä on tapahtunut 
ja miksi, Saarela kertoo.

Testauslaboratorion palveluihin 
kuuluvat myös teollisen pintakäsitte-
lyn koulutus- ja konsultaatiopalvelut.

– Tuotannon osaajista on tällä het-
kellä huutava pula alalla. Olemme jär-
jestäneet jo kuusi työvoimapoliittista 
koulutusta yhteistyössä TE-toimiston 
kanssa, kertoo pitkän uran teolli-
sen pintakäsittelyn parissa tehnyt 
TKI-asiantuntija Petri Wirkkala.  

– Yritysten kannattaa hyödyntää 
myös tuottavuuden ja digitalisoinnin 
konsultaatiopalvelua. Centria toimii 
ELY:n palvelutuottajana ja palveluun 
on mahdollisuus hakea 75% Rahoitus-
tuki. Konsultaatio voi liittyä esimer-
kiksi uuden tekniikan käyttöönot-
toon, Saarela vinkkaa.  

” Yhtä kattavaa  
pintakäsittelyn  
kehitysympäristöä ei  
löydy muualta Suomesta  
tällä hetkellä. Euroopan  
mittakaavassakin  
ympäristö on  
poikkeuksellinen.”

 TKI-koordinaattori Elisa Saarela
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