SMART COUNTRYSIDE:
MAASEUDUN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA
MONIPUOLISTAMINEN DIGITALISAATIOTA JA
KOKEILUJA HYÖDYNTÄMÄLLÄ
Katsanto hankkeeseen 2.5.2016

Hankkeen tavoi4eet
•
•

Smart Countryside-hankkeen päätavoi4eena on selvi4ää, miten maaseudun palveluja on mahdollista kehi4ää ja
monipuolistaa digitalisaaCota ja kokeiluja hyödyntämällä. Hanke pohjustaa teemassa tehtäviä kokeiluja.
Tutkimushanke on jae4u kolmeen osatavoi4eeseen:
1. DigitalisaaAon hyödyt. Ensimmäinen osatavoite on selvi4ää, millaisia taloudellisia/muita hyötyjä maaseudulla
voidaan saavu4aa palvelujen digitalisoinnilla ja miten digitalisaaColla edistetään maaseudun elinvoimaisuu4a, työ- ja
opiskelumahdollisuuksia, yri4äjyy4ä, palvelujen saatavuu4a ja liikkumista. Mitkä yhteiskunnan tarjoamat palvelut
ovat/eivät ole digitalisoitavissa ja tarjo4avissa sähköisinä palveluina? Mitä löytyy jo valmiina kokeiltaviksi julkisina tai
yksityisinä palveluina? Miten kansallisen palveluarkkitehtuurin (KAPA) piirissä tehty työ pystytään ja kanna4aa
hyödyntää ja miten Cetoa digitaalisten palveluiden käy4ämisestä kerätään ja hyödynnetään palveluiden
kehi4ämisessä?
2. Kohderyhmien ja asiakkaiden huomioinA. Toinen osatavoite on kartoi4aa digitaalisten palveluiden tarve4a ja
kysyntää sekä käy4äjien näkökulmaa. Lisäksi arvioidaan, miten virtuaalisuuden avulla vahvistetaan yhteisöllisyy4ä
(vuorovaiku4eisuus, osallistuminen jne.).
3. Maaseudun digitaalisten palveluiden sisällöt. Kolmantena osatavoi4eena on eritellä maaseudun digitaalisten
palveluiden soveltamisaloja ja oppimisympäristöjä (ml. roboCsaaCo ja IoT, maaseudun yritysten verkostoituminen,
kuljetukset ja terveys- ja hyvinvoinCpalvelut).

Hankkeen toteu4ajat
•
•

•

•

•

Hankkeen toteu4aa MDI Public Oy:n (MDI), Alue- ja kuntatutkimuskeskus SpaCa, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja
Vaasan yliopiston alueCeteen yksikön muodostama konsorCo. Päätoteu4ajana hankkeessa on MDI.
MDI on konsorCon vastuutaho ja vastaa hankkeen hallinnan ja viesCnnän lisäksi digitalisaaCon hyötyjen ja kokeiluiden
kartoi4amisesta ja tulevaisuusverstaiden järjestämisestä sekä osallistuu toisen osatehtävän kyselyn toteu4amiseen ja
vastausten analysoinCin ja työpajoihin. MDI:ltä työhön osallistuvat Janne AnCkainen (työn vastuuhenkilö), TyX Isokangas,
Val4eri Laasonen, Sinikukka Pyykkönen ja Tommi Ranta.
Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus SpaAan vastuulla on selvi4ää maaseudun eri toimijoiden ja
päätöksentekijöiden kykyä ja halukkuu4a (e-capital) hyödyntää digitalisaaCota. Lisäksi SpaCa vastaa digitalisaaCon
hyödyntämisen osallistavien ratkaisujen kansainvälisen vertailusta sekä digitaalisten oppimisympäristöjen
kehi4ämismahdollisuuksien analyysistä. SpaCasta hankkeeseen osallistuvat Petri Kahila, Arja Kurvinen, Arja Jolkkonen, Virpi
Lemponen sekä Pasi Saukkonen.
SYKE vastaa paikkaCetopohjaisten aineistojen käsi4elystä ja analyysista sekä Harava-kyselytyökalulla tehtävän kyselyn
toteu4amisesta ja kyselytulosten analysoinnista. SYKE:stä hankkeeseen osallistuvat AnX Rehunen, Ville Helminen ja Anu
KoClainen.
Vaasan yliopiston ﬁlosoﬁsen Aedekunnan alueAeteen yksikkö vastaa toisen osatehtävän digikahviloiden toteu4amisesta
yhteistyössä julkisjohtamisen sekä sosiaali- ja terveyshallintoCeteiden oppiaineiden kanssa. Vaasan yliopistosta
hankkeeseen osallistuvat Ilkka Luoto, Niklas Lundström ja Olli-Pekka Viinamäki.
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