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Ohjelmistotekniikan tutkimusryhmä (Pori)

▪ SEIntS on Tampereen yliopiston Porin yksikön ohjelmistotekniikan koulutukseen, 

tutkimukseen ja alan kehittämistoimintaan erikoistunut tutkimusryhmä

▪ Perustettu 1998 nimellä Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus (Centre of Software 

Expertise, CoSE)

▪ Ensimmäinen tutkimusprojekti SataSPIN (1998): “SataSPIN network to promote co-

operation between TUT Pori, software companies, and service providers in 

Satakunta region” -> sen jälkeen on toteutettu 28 tutkimus- ja kehittämishanketta

▪ Tutkimusryhmän nimi päivitetty 2016, josta alkaen ryhmän nimi on ollut

Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät (Software Engineering and Intelligent

Systems, SEIntS)
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❑ Vahvuus n.15 henkilöä ❑ Projektikanta n.1,0 M€ ❑ Julkaisuja n. 

15 kpl / vuosi



SEIntS tutkimusryhmän jäsenet (5.10.2022)

Tutkimusryhmän johtaja, 
tutkimuspäällikkö
Jari Soini

Projektipäällikkö
Jere Grönman
Avoin lähdekoodi, ket
terät menetelmät ja
älykkäät järjestelmät

Tutkija
Janne Harjamäki
Tuotekehitys, 
sovelluskehitys, data-
analytiikka

Lehtori
Harri Keto
Ohjelmistotuotannon 
laatu ja prosessit, 
tietokantateknologiat

Yliopistonehtori
Timo Mäkinen
Tietointensiiviset 
sovellukset, tietokannat, 
web-järjestelmät

Lehtori
Juha Vihervaara
IoT, internetin 
tiedonsiirto, 
tietoliikenteen 
tietoturva

Tutkija
Mikko Nurminen
Web-sovelluskehitys, 
ohjelmointi, 
tietokannat

Tutkijatohtori
Petri Rantanen
Ohjelmointi, 
ohjelmistoarkki
tehtuurit, IoT

Väitöskirjatutkija
Pekka Sillberg
Ohjelmointi, 
ohjelmistotekniikka, 
IoT

Yliopisto-opettaja
Mika Saari
Ohjelmointi, IoT- ja 
mobiilisovelluskehitys

Yliopisto-opettaja
Matti monnonen
Järjestelmien 
tetoturva, 
tietoturvapalvelut 

Projektipäällikkö
Jari Leppäniemi
Green ICT, Energia- ja 
resurssitehokkuus, 
termografia

*Emeritus professori
Hannu Jaakkola
monikulttuuriset 
ohjelmisto-organisaatiot, 
tietoyhteiskunnan ilmiöt
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SEIntS tutkimusryhmän tutkimusaiheita

o Tietojärjestelmien yhteentoimivuus

o Avoimet järjestelmäarkkitehtuurit 

(ohjelmisto- ja sovellusarkkitehtuurit)

o Mobiili- ja verkko-ohjelmointi (kielet ja 

alustat)

o Mobiili- ja verkkosovellukset

o Verkkoteknologiat (web services) ja 

käyttö-liittymätekniikat

o Sulautetut järjestelmät, 

anturiteknologiat ja IoT (Proof-of-

concept prototyyppikehitys)

o Järjestelmien prototyyppikehitys 

(demot ja pilotoinnit hankkeissa)

o Energia- ja resurssitehokkuus  

(Green ICT)
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SEIntS ryhmän tutkimuskumppaneita

…ja                            
tutkimuksen 
rahoittajia 
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RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus

RoboAI:ssa yhdistyvät Satakunnan 
ammattikorkeakoulun ja Tampereen 
yliopiston osaamiset. 

Tutkimustyömme palvelee Satakunnan 
alueen yrityksiä, yhteisöjä ja julkisia 
toimijoita tekoälyyn ja robotiikkaan 
liittyvissä haasteissa. 

Toteutamme kehitysprojekteja 
testauksen, tuotekehityksen ja 
suunnittelun tueksi.


