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sallistuin tutkimukseen, jossa selvitetään Euroopan unionin TEN-T 
(Trans European Transport Network) -lainsäädännön vaikutuksia 
alueille. Meillä TEN-T verkostoon kuuluvat päärata ja valtatie 3. Sää-
dökset määräävät väylille yhtenäiset eurooppalaiset laatuvaatimuk-
set. Väylien kehittämiseen on mahdollista saada myös suoraa tukea 

EU:lta. Raha on tärkeää, mutta nostin esiin myös psykologisen vaikutuksen. 
Eurooppalaisten pääväylien ulottuminen meidänkin maakuntaamme antaa 
vahvan viestin siitä, että me olemme tärkeitä ja että me kytkeydymme osaksi 
suurempaa kokonaisuutta - yhteisöä.

Parasta ja pahinta eurooppalaisuudessa onkin sen yhteisöllisyys. Yhteisös-
sä jokainen jäsen on arvokas ja jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vai-
kuttaa sen toimintaan. Yhteisön moniäänisyys kuitenkin vaikeuttaa ja hidas-
taa yhteistä päätöksentekoa, toisinaan tuskastuttavalla tavalla. Vastaavasti 
autokratiassa päätöksenteko on nopeaa ja tehokasta, mutta se taas edel-
lyttää moniäänisyyden tukahduttamista, valitettavan usein myös väkivaltaa 
käyttäen.

Viime päivät ovat osoittaneet, että tarvittaessa myös EU kykenee te-
hokkaaseen päätöksentekoon. Elvytysrahaston ja tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen raameista heinäkuussa saatu sopu varmistanee sen, 
että tuleva rahoituskausi 2021-27 saadaan käyntiin säällisessä aikatau-
lussa. Olen myös varovaisen toiveikas siitä, että Etelä-Pohjanmaan ase-
ma EU-tukien saajana voisi vahvistua. Sen eteen on Etelä-Pohjanmaan 
liitossa tehty töitä hartiavoimin. 

Kaikkien kriisien ja ongelmien keskellä EU on myös Etelä-Pohjan-
maalle tae vakaudesta ja vauraudesta. Meidän tulee olla ylpeästi osa 
eurooppalaista yhteisöä, käyttää aktiivisesti ääntämme, antaa oma 
panoksemme ja samalla tehokkaasti hyödyntää ne lukuisat mah-
dollisuudet, joita EU meille tarjoaa. Tällä kertaa teemana on digita-
lisaatio. Etelä-Pohjanmaalla on siinä paljon kirittävää. Käytetään 
uudet EU-tuet hyödyksi ja otetaan niiden avulla tukeva digiloikka 
tulevaisuuteen.

Antti Saartenoja
Suunnittelujohtaja
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YHTEISEN SÄVELEN 

PÄÄKIRJOITUS  

O
telä-Pohjanmaan liiton EU-tie-
tokeskuksen kulunut vuosi on 
pyörinyt pitkälti EU Etelä-Poh-
janmaalla -tapahtumien ym-
pärillä, joiden järjestämiseen 

tietokeskus sai erillisrahoituksen Eu-
roopan komission alue- ja kaupunki-
politiikan pääosastolta. Tapahtuma-
sarjan kaksi ensimmäistä tapahtumaa 
järjestettiin maaliskuun alkupuolella: 
Alajärvellä 5.3. ja Seinäjoella 9.3. Maa-
liskuussa oli tarkoitus järjestää myös 
kolmas tilaisuus Kauhajoella, mutta 
tilaisuus peruttiin viime metreillä ko-
ronaepidemian aiheuttaman epävar-
muuden vuoksi.

Kauhajoelle suunniteltu digiasioihin 
keskittyvä tilaisuus saatiin onneksi 
siirrettyä ja tapahtuma järjestettiin 
lopulta webinaarina syyskuun alku-
puolella. Webinaarissa kuultiin pu-
heenvuoroja siitä, kuinka EU tukee 
alueiden digitaalista kehitystä ja miten 
digiasioita on viety kuluneella EU:n 
ohjelmakaudella eteenpäin. Puhuja-
vieraana webinaarissa esiintyi pohja-
laismeppi Miapetra Kumpula-Natri, 
joka puhui EU:n roolista digitaalisen 
muutoksen mahdollistajana.

Webinaarin lisäksi EU-tietokeskus 
toteuttaa syyskuun aikana tiedo-
tuskampanjan, jossa tuodaan esiin 
maakunnassa käynnissä olevia digi-
aiheisia kehittämishankkeita. Tiedo-
tuskampanjaan osallistui lopulta yli 
20 hanketta, joilla on kehitetty muun 
muassa terveysteknologian ratkaisu-
ja, pk-yritysten digitaalisia valmiuksia, 
sovelluksia ja pelejä, jotka kannusta-

vat energian säästöön ja kiertotalou-
teen, maaseutualueiden digitaalista 
infrastruktuuria sekä maaseudun 
asukkaiden ja yhteisöjen digitaalisia 
taitoja. 

ALAJÄRVELLÄ TEEMANA 
YMPÄRISTÖ JA ILMASTO 

Alajärven tilaisuutta vietettiin tors-
taina 5.3. uudella monitoimihallilla. 
Tilaisuuden yhteydessä järjestetyil-
lä hankemessuilla esittäytyi jopa 20 
EU-rahoitteista hanketta, joilla on 
tuettu erityisesti ilmastoon ja ym-
päristöön liittyviä toimenpiteitä Ete-
lä-Pohjanmaan alueella. Ajankohtais-
seminaariin saatiin puhujavieraaksi 
pitkänlinjan ilmastopolitiikan asian-
tuntija Ismo Ulvila Euroopan komis-
siosta, joka avasi kuulijoille Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa.

SEINÄJOEN TILAISUUDESSA 
TEEMANA TYÖ JA OSAAMINEN

Seinäjoen tilaisuus järjestettiin maa-
nantaina 9.3.2020 Seinäjoen Framilla. 
Tilaisuuden teemana oli työ ja osaa-
minen ja hankemessuille osallistui lä-
hes 30 teemaa liittyvää hanketta. Näil-
lä hankkeilla on tuettu muun muassa 
nuorten työllistymistä ja työelämätai-
tojen kehittämistä, pk-yritysten inno-
vaatiotoimintaa, kuntouttavaa työtoi-
mintaa, musiikintekijöiden osaamisen 
kehittämistä, nuorten metsäyrittäjyyt-
tä, terveellisten elämäntapojen edis-
tämistä sekä kylien elinvoimaisuutta. 

EU ETELÄ-POHJANMAALLA -TAPAHTUMAT VIESTIVÄT 

EU-rahoituksen vaikuttavuudesta

E

Ismo Ulvila (Euroopan komissio) esitteli Alajärvellä 
EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen vieraili 
hankemessuilla. 

Seminaariin puhujavieraaksi saapui 
eurooppaministeri Tytti Tuppurai-
nen, joka käsitteli puheessaan EU:n 
sosiaalista ulottuvuutta sekä tulevan 
EU-ohjelmakauden näkymiä.  
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#DigitalEU

EUROPE
FIT 
FOR THE DIGITAL AGE

igitalisaatio ja digitaalisten 
valmiuksien kehittäminen on 
yksi merkittävimmistä paino-
pisteistä loppuvuodesta 2019 
aloittaneen Ursula von der 

Leyenin johtaman Euroopan komis-
sion ohjelmassa. EU:n digitaalistra-
tegia asettaa kunnianhimoisia tavoit-
teita digitalisaation hyödyntämiselle 
Euroopassa ja tavoittelee myös glo-
baalia johtajuutta digiasioissa. 

Keskeisenä lähtökohtana strate-
giassa on, että digitalisaatio tulee val-
jastaa hyödyttämään laajasti kaikkia 
ihmisistä yrityksiin ja ympäristöön. 
Ihmisläheisten digiratkaisujen kehit-
tämisellä avataan uusia mahdolli-
suuksia yrityksille, vauhditetaan luo-
tettavien teknologioiden kehitystä, 
lisätään yhteiskunnan avoimuutta ja 
demokratiaa, parannetaan talouden 
elinvoimaisuutta ja kestävyyttä sekä 
edistetään myös ilmastonmuutoksen 
torjuntaa ja vihreää taloutta.

KOLME TOIMINTALINJAA 

Strategia rakentuu kolmen toiminta-
linjan varaan, joita ovat: 

1. Ihmisten hyväksi toimiva  
teknologia

2. Oikeudenmukainen ja  
kilpailukykyinen digitalous

3. Avoin, demokraattinen ja  
kestävä yhteiskunta

1. IHMISTEN HYVÄKSI TOIMIVA 
TEKNOLOGIA

Strategian ensimmäisen toimintalin-
jan tavoitteena on valjastaa digitaa-
liset teknologiat toimimaan ennen 
kaikkea ihmisten hyväksi. Tällöin 
keskeistä on ohjata investointeja 
kansalaisten digitaalisen osaamisen 
parantamiseen sekä toisaalta myös 
nopeiden laajakaistaverkkojen käyt-
töönottoon kaikkialla EU:ssa kodeista 
kouluihin ja sairaaloihin. 

Ihmisten hyväksi toimivan tekno-
logian tavoitteessa korostuu myös 
kyberturvallisuus ja kansalaisten suo-
jaaminen erilaisilta kyberuhilta, kuten 
hakkeroinnilta tai henkilötietovar-
kauksilta. Myös tekoälyn kehittämi-
sessä halutaan varmistua siitä, että ne 
kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ovat 
kansalaisten luottamuksen arvoisia. 

Euroopan superlaskentakapasiteet-
tia halutaan myös parantaa niin, että 
se palvelee innovatiivisten ratkaisujen 
löytämistä erityisesti lääketieteessä, 
kuljetusalalla sekä ympäristöasioissa.  

2. OIKEUDENMUKAINEN JA 
KILPAILUKYKYINEN DIGITALOUS

Oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä 
digitaloutta koskevassa toimintalin-
jassa keskitytään sekä yrityksille että 
kuluttajille suotuisan digitalouden 
toimintaympäristön kehittämiseen. 
Komission tavoitteena on laatia toimi-
kautensa aikana esitys digitaalisia pal-

veluja koskevasta säädöksestä, jolla 
lisätään muun muassa verkkoalusto-
jen vastuullisuutta sekä selkeytetään 
verkkopalvelujen sääntöjä. Säädök-
sillä halutaan myös varmistaa, että 
kilpailu yritysten välillä on oikeuden-
mukaista. 

Säännösten lisäksi toimintalinjaan 
kuuluvilla toimenpiteillä parannetaan 
innovatiivisten ja kasvavien startup- ja 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada 
rahoitusta sekä kasvattaa toimintaan-
sa.

3. AVOIN, DEMOKRAATTINEN JA 
KESTÄVÄ YHTEISKUNTA

Strategian kolmantena toimintalin-
jana on avoimen, demokraattisen ja 
kestävän yhteiskunnan rakentaminen 
digitaalisia teknologioita hyödyntäen.  

Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla näh-
dään olevan merkittävä rooli EU:n 
kunnianhimoisten ympäristötavoittei-
den saavuttamisen kannalta, jolloin 
rahoitusta ja tukitoimenpiteitä halu-
taan ohjata vahvasti erilaisten vähä-
hiilisten ja vähäpäästöisten teknolo-
gioiden kehittämiseen. 

Digitalisaatio on muokannut suu-
resti myös yhteiskuntien rakenteita 
sekä erityisesti avoimuuteen ja demo-
kratiaan liittyviä periaatteita. Digita-
lisaatio on avannut mahdollisuuksia 
uudenlaisille osallistumisen muodoil-
le, mutta mahdollistanut myös disin-
formaation leviämistä sekä vaaranta-
nut ihmisten yksityisyyden suojaa.

Toimintalinjan tavoitteissa kan-
salaisille halutaankin taata entistä 
paremmat mahdollisuudet valvoa 
ja suojata heitä koskevia tietoja. Kes-
keisenä tavoitteena on torjua myös 
disinformaation leviämistä sekä edis-
tää mediasisällön moniarvoisuutta ja 
luotettavuutta.  

Digitaalisiin järjestelmiin tallentu-
vaa dataa halutaan myös hyödyntää 
entistä paremmin ja esimerkiksi ter-
veysalalla tavoitteena on luoda yhtei-
nen eurooppalainen terveysdata-ava-
ruus, jota voidaan hyödyntää muun 
muassa kohdennettujen tutkimusten, 
taudinmääritysten ja hoitojen kehittä-
misessä. 

EUROOPAN UNIONIN 
DIGITAALISTRATEGIAN KESKIÖSSÄ OVAT 
ihmiset, yritykset 
ja ympäristö

D

TEKSTI: HANNA MERILÄINEN 
KUVA: EUROOPAN KOMISSIO 2020

IHMISET

YRITYKSETYMPÄRISTÖ

STRATEGIAN 
KOLME 

HYÖTYJÄÄ

DIGITAL EUROPE -OHJELMAN BUDJETTI VUOSILLE 2021-2027

EU DIGIASIOIDEN GLOBAALINA 
JOHTAJANA

Edellä mainittujen toimintalinjojen 
lisäksi EU:n digitaalistrategia tavoit-
telee EU:lle globaalia johtajuutta digi-
asioissa. EU haluaa olla paitsi digita-
louden kansainvälinen esikuva, tukea 
myös muita kehittyviä talouksia digi-
talisoitumisessa. Tämän lisäksi unioni 
haluaa laatia digitaalisia standardeja 
ja edistää niiden käyttöä maailman-
laajuisesti. 

MITEN TOIMENPITEITÄ 
EDISTETÄÄN

Strategian toimenpiteitä edistetään 
tulevina vuosina erilaisin aloittein, 
joilla ohjataan sekä rahoitusta myös 
lainsäädäntöä, jotka tukevat tavoit-
teiden toteutumista. Strategian tueksi 
on laadittu myös erillisiä strategioita 
tai muita asiakirjoja, jotka tarkentavat 
edelleen tavoitteita sekä niihin ohjat-
tuja toimenpiteitä. Näitä ovat muun 
muassa Euroopan datastrategia, Eu-
roopan teollisuusstrategia, tekoälyä 
koskeva valkoinen kirja sekä pk-yri-
tysstrategia. 

KOKONAISBUDJETTI 8,2 MRD.€ BUDJETTI
• 2,4 mrd. € supertietokoneet
• 2,2 mrd. € tekoälyn kehittäminen
• 1,8 mrd. € kyberturvallisuuden kehittäminen
• 600 milj. € digitaalisen osaamisen kehittäminen
• 1,2 mrd. €  digitaalisten teknologioiden käyttöönotto  

8,2 MRD. 
€

Tekoälyn 
kehittäminen

2,2 mrd. €
Kyber-

turvallisuus
1,8 mrd. €

Osaamisen
kehittäminen

600 milj. €

Digiteknolo-
gioiden

käyttöönotto
1,2 mrd. €

Super-
tietokoneiden 
kehittäminen

2,4 mrd. €
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ritykset ovat ihmisten ja ym-
päristön ohella EU:n digistra-
tegian keskiössä. Toimiva 
digitalous ja digitaaliset sisä-
markkinat rakentuvat kilpai-

lukykyisten yritysten varaan muodos-
taen pohjan Euroopan taloudelliselle 
ja teknologiselle menestykselle. 

EU:n digitaalisstrategiaa tukevassa 
teollisuusstrategiassa ja siihen liitty-
vässä pk-yritysstrategiassa linjataan 
edelleen toimenpiteitä, joilla Euroo-
pan unioni pyrkii edistämään pk-yri-
tysten kilpailukykyä ja digitaalisia val-
miuksia. 

TEOLLISUUSSTRATEGIA 
HALUAA VARMISTAA YRITYSTEN 
KILPAILUKYVYN

Teollisuusstrategian avulla halutaan 
varmistaa eurooppalaisten yritys-

ten kilpailukyvyn sisämarkkinoilla ja 
kansainvälisesti. Tavoitteena on, että 
Euroopan teollisuus kehittyy vihreäm-
mäksi ja digitaalisemmaksi, siirtyy 
kiertotalouteen säilyttäen samalla 
kansainvälisen kilpailukykynsä.

Teollista muutosta edistetään muun 
muassa syventämällä digitaalisia sisä-
markkinoita, ohjaamalla investointe-
ja ja rahoitusta digitaalista siirtymää 
edistäville toimenpiteille, koulutusta 
kehittämällä sekä tukemalla teollisuu-
denalojen kehittymistä kohti ilmasto-
neutraaliutta.

PK-YRITYSSTRATEGIA LINJAA 
TOIMENPITEITÄ 

Pk-yritysstrategia linjaa tarkemmin 
toimenpiteitä yritysten kehittämisek-
si. Strategia tunnistaa kolme aluetta, 
jossa tarvitaan kehittämistoimenpi-

PK-yritykset
EU:N DIGITAALISTRATEGIAN KESKIÖSSÄ

seamk iot compass hub –
DIGITAALINEN OSAAMIS- JA INNOVAATIO-
KESKITTYMÄ ETELÄ-POHJANMAALLA

TEKSTI: HANNA MERILÄINEN

einäjoen ammattikorkea-
koulun tekniikan yksikössä 
on tehty pitkäjänteistä työ-
tä maakunnan valmistavan 
teollisuuden yritysten digi-

osaamisen edistämiseksi jo lähes vuo-
sikymmenen ajan. 

Tällä hetkellä kehittämis- ja tut-
kimustoimintaa toteutetaan muun 
muassa SeAMK IoT Compass Hub 
-nimeä kantavan keskittymän kautta, 
joka kokoaa yhteen digitaalisiin tek-
nologioihin liittyvää osaamista, palve-
luita sekä toimijoita niin maakunnasta 
kuin maakunnan ulkopuoleltakin kan-
sallisesti ja kansainvälisesti.

Keskittymä kuuluu osaksi Euroopan 
komission vuonna 2016 käynnistä-
mää digitaalisten innovaatiokeskitty-
mien (Digital Innovation Hub – DIH) 
verkostoa ja SeAMK on samalla en-
simmäinen ammattikorkeakoulu, joka 
on saanut valmistavan teollisuuden 
kehittämiseen keskittyvän DIH-statuk-
sen Suomessa. Euroopan tasolla ver-
kostoon kuuluu tällä hetkellä yli 400 

keskittymää ja Suomessa statuksen 
on saanut 18 toimijaa. 

VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN 
YRITYKSET TOIMINNAN KESKIÖSSÄ

Digitaalisten innovaatiokeskittymien 
eli DIH:ien keskeisenä toiminta-aja-
tuksena on toimia linkkinä teolli-
suusyritysten, teknologiaa tarjoavien 
toimijoiden sekä kehittämistoimintaa 
mahdollistavien kehittäjätahojen vä-
lillä. Ydintavoitteena on pk-yritysten 
kilpailukyvyn edistäminen moni eri 
tavoin.

– Paikalliset yritykset ovat olleet ak-
tiivisesti mukana IoT Compass Hubin 
kehittämisessä aivan sen alkuhetkis-
tä alkaen ja tällä hetkellä verkostoon 
kuuluu lähes 20 paikallista valmista-
van teollisuuden alalla toimivaa yri-
tystä, kertoo TKI-päällikkö Ari Sivula, 
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. 

IoT Compass Hub tarjoaa alueen 
valmistavan teollisuuden yrityksille 
erilaisia palveluita, joiden avulla yri-

S
Y

TEKSTI: HANNA MERILÄINEN 
KUVA: SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

tykset voivat kehittää osaamistaan. 
Keskeisiä teemoja ovat muun muassa 
digitaalinen valmistus, teollinen inter-
net (IoT) sekä robotiikka. 

– Palvelutarjontaamme kuuluu digi-
kyvykkyysmittauksia, joiden tulosten 
pohjalta yritykset voivat kehittää edel-
leen toimintaansa digitaaliseen val-
mistukseen tai teolliseen internetiin 
liittyen. Lisäksi tarjoamme esimerkiksi 
digiprojektien mentorointia, henkilö-
kunnan digiosaamisen kehittämistä 
sekä IoT-pilotteja, joissa yritykset voi-
vat hyödyntää yksikössämme toimivia 
laboratorioympäristöjä tuotekehityk-
seen ja testaukseen, Sivula selventää.
 
DIH-STATUS TUO KANSAINVÄLISTÄ 
NÄKYVYYTTÄ

Digitaalisen innovaatiohubin statuk-
sen saamisella on ollut merkittävä 
vaikutus SeAMK:ille niin kansallisesti 
kuin kansainvälisesti. 

– DIH-status takaa meille ja koko 
maakunnalle todella vahvaa kansain-

välistä näkyvyyttä. Sen myötä meidät 
on Euroopassa tunnistettu luotetta-
vana ja osaavana yhteistyökumppa-
nina erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja 
saammekin erilaisia yhteistyöpyyntö-
jä ympäri Eurooppaa, kertoo Sivula.

– Verkoston kautta meidän on mah-
dollista myös vaikuttaa ja saammekin 
aika-ajoin erilaisia tieto- ja kommen-
tointipyyntöjä osaamisalaamme kuu-
luviin ohjelmiin, aloitteisiin ja muihin 
toimenpiteisiin liittyen, Sivula jatkaa. 

EU-RAHOITUKSELLA ISO MERKITYS 
KESKITTYMÄ KEHITTÄMISESSÄ

EU-rahoituksella on ollut merkittävä 
rooli IoT Compass Hubin kehittämi-
sessä ja keskittymän ympärillä on to-
teutettu kuluneella EU:n ohjelmakau-
della lukuisia kehittämishankkeita eri 
rahoitusohjelmia hyödyntäen. 

Keskeisten paikallisten rahoitu-
sinstrumenttien (Euroopan aluekehi-
tysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto 
ja Euroopan maaseuturahasto) lisäk-
si tekniikan yksikkö on ollut mukana 
monissa kansainvälisissä hankkeissa, 
joita on rahoitettu muun muassa In-
terreg Europe ja Itämeri -ohjelmista 
sekä Horisontti 2020 -ohjelmasta.

IOT-COMPASS HUBIN EKOSYSTEEMI

teitä. Ensinnäkin, yrityksiä pitää tukea 
vihreässä ja digitaalisessa siirtymäs-
sä. Vihreän siirtymän kohdalla muun 
muassa Enterprise Europe Networkin 
yhteyteen on tarkoitus perustaa kes-
tävyysneuvojia, jotka tukevat yrityksiä 
toimintatapojen muutoksessa. 

Digitaalisten valmiuksien paranta-
miseksi tavoitteena komissio haluaa 
kehittää digitaalisten innovaatiokes-
kittymien toimintaa ja perustaa niitä 
kaikkialle Eurooppaa. 

Toiseksi, sääntelyn ja sopimusten 
kautta halutaan kehittää sisämarkki-
noiden toimivuutta sekä edistää kau-
pankäyntiä EU:n ulkopuolelle.

Kolmanneksi, komissio haluaa pa-
rantaa yritysten rahoituksen saamis-
ta. Tavoitteena on kehittää muun 
muassa mekanismeja, joilla pk-yrityk-
set pääsevät paremmin käsiksi pää-
omasijoituksiin. 
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EU:N DIGITAALISTRATEGIA TUKEE 
vihreää siirtymää 

Pelit ohjaavat 
KÄYTTÄYTYMISTÄ EKOLOGISEMPAAN SUUNTAAN

mpäristö on yksi EU:n digitaa-
listrategian kolmesta keskei-
sestä hyötyjästä. Uusilla digi-
taalisilla ratkaisuilla nähdään 
olevan merkittävä rooli EU:n 

kunnianhimoisten ympäristötavoit-
teiden saavuttamisen kannalta, ja ra-
hoitusta ja tukitoimenpiteitä halutaan 
ohjata vahvasti erilaisten vähähiilisten 
ja vähäpäästöisten teknologioiden ke-
hittämiseen. EU:n tavoitteena on olla 
ilmastoneutraali vuoteen 2050 men-
nessä. 

Teknologioita voidaan hyödyntää 
esimerkiksi energiaverkostojen ke-
hittämisessä, maatalouden täsmävil-
jelyssä, liikenteessä ja uusien liikku-
vuusratkaisujen kehittämisessä sekä 
rakennusten älykkäissä ja energiate-
hokkaissa ratkaisuissa. Tekoäly, su-
perlaskenta ja tietopoolit mahdollis-
tavat myös paremman ilmastokriisiä 
ja ympäristöä koskevan analysoinnin 
ja päätöksenteon. 

Strategia tunnistaa myös tarpeen 
pienentää tieto- ja viestintätekno-
logiasektorin (TVT) hiilijalanjälkeä, 
jonka osuus esimerkiksi sähkönkulu-
tuksesta on tällä hetkellä noin 5-9 %. 
Strategian mukaan erilaisten teknolo-
gioiden avulla voidaan kuitenkin vä-
hentää päästöjä jopa 7 kertaa enem-
män kuin mitä TVT-sektori tuottaa ja 
vähentää päästöjä jopa 15 % maail-
manlaajuisesti.

Y
V

EU:N ILMASTONEUTRAALIUDEN TAVOITTEITA 
TUETAAN SEURAAVILLA TAVOILLA:  

1. EU:n teollisuusstrategia tukee vahvasti talou-
den vihreää siirtymää 

2. Parannetaan Euroopan kykyä ennustaa ja 
hallita ympäristökatastrofeja 

3. Tuetaan vahvasti kiertotaloutta ja energiate-
hokkuutta  

4. Käynnistetään elektronisten laitteiden kierrä-
tystä koskeva aloite 

5. Tehdään datakeskuksista ja tieto- ja viestin-
tätekniikan infrastruktuureista ilmastoneut-
raaleja vuoteen 2030 mennessä 

6. Käytetään hyväksi tekoälyä, 5G-verkkoja, 
pilvi- ja reunalaskentaa sekä esineiden inter-
netiä ilmastonmuutokseen vastaamiseksi ja 
ympäristönsuojelun edistämiseksi 

7. Tuetaan automatisoitua ja verkottunutta 
liikennettä, joilla vähennetään liikenteen 
päästöjä ja ruuhkia sekä parannetaan liikku-
vuutta

TEKSTI: HANNA MERILÄINEN
TEKSTI: HANNE RANTALA

irtuaalinen jääkarhu Thun ei 
ole tyytyväinen. Olet mahdol-
lisesti jättänyt valot sammut-
tamatta, asuntosi lämpötila 
on liian korkea tai kotitalou-

destasi on kertynyt liikaa jätettä. Vai 
onko vedenkulutuksesi ollut liiallista? 
Thun on mobiililaitteessa asustava 
maskotti, joka raportoi eleillään ja 
ilmeillään siitä, miten se suhtautuu 
vaikkapa energiankulutukseesi. 

− Kotimaskottipelissä tavoitteena 
on luoda pelin avulla tunneside virtu-
aaliseen hahmoon ja lopulta muuttaa 
käyttäjän asumistottumuksia, talous-
tieteen professori Panu Kalmi Vaa-
san yliopistosta kertoo.

Kierrätyspeli sen sijaan opastaa 
käyttäjäänsä oikeisiin valintoihin jät-
teiden kierrätyksessä. Pelissä ansai-
taan pisteitä oikein lajitelluista jätteis-
tä sekä nopeudesta. Pelissä kuvataan 
myös tyhjennettävän talon omistajaa, 
jonka tunnetilat näkyvät hänen kas-
voiltaan. 

Sekä Kotimaskottipeli että Kierrä-
tyspeli on luotu Vaasan yliopiston 
Pelilliset energia- ja kiertotalousrat-
kaisut (PEEK) -hankkeessa. Hankkeen 
kehityskohteena ovat oman talouden 
hallinnan, energiatehokkuuden ja 
kiertotalouden pelilliset ratkaisut, joi-

hin liittyy merkittävää liiketoimintapo-
tentiaalia. 

Hankkeessa on nähty yhtä tärkeäksi 
pelit ja niiden kehittäminen, kehittä-
misprosessin synnyttämä yhteistyö 
kuin peleissä tapahtuva oppiminen-
kin. Peli-ideoita on pyöritelty työpa-
joissa ja jatkojalostettu pelijameissa. 
Jamit ovat koonneet yhteen pienten 
ohjelmistoyritysten edustajia, ja niissä 
kehityskelpoisimmat peli-ideat ovat 
jalostuneet toimeksiannoiksi. 

− Hankkeen kohderyhmää ovat Ete-
lä-Pohjanmaan alueen kasvuhakuiset 
teknologiayritykset, energia- ja kier-
totalousalojen yritykset, mutta myös 
isompia yrityksiä on saatu mukaan 
hankkeen toimintaan. Esimerkiksi La-
keuden Etapin kanssa on sovittu siitä, 
että pyrimme pilotoimaan Kierrätys-
kisa-peliä yhteistyössä heidän kans-
saan, sanoo Kalmi.

Kotimaskotti ja Kierrätyspeli ovat 
jo valmiita. Kolmantena toteutetaan 
oman talouden hallintaa tukeva ta-
louspeli, jonka idea lähti lentoon niin 
ikään jamien pohjalta.

 − Pelit ovat EAKR-hengen mukaises-
ti vapaasti saavutettavissa. Materiaali 
on julkista, eli jos ulkopuolinen taho 
haluaa lähteä niitä kehittämään, se on 
mahdollista, Kalmi muistuttaa.

PELILLISET ENERGIA- JA 
KIERTOTALOUSRATKAISUT
• Hanketoteuttaja:  

Vaasan yliopisto 
• Toteutusaika:  

1.1.2019 -31.12.2020
• Rahoitusohjelma:  

Euroopan aluekehitysrahasto
• Hankkeen kotisivut:  

www.univaasa.fi/peek

Kotimaskotissa kotia mitataan huonekoh-
taisilla antureilla, jotka mittaavat muun 
muassa lämpöä, ilmankosteutta sekä ve-
den- ja sähkönkulutusta. Pelin idea perus-
tuu oletukselle, että ihmiset haluavat pitää 
eteisessä asuvan jääkarhunsa tyytyväisenä.

Työpajojen ja pelijamien myötä pelien kehit-
tämisestä kiinnostuneille tarjoutui erinomai-
sia mahdollisuuksia verkostoitumiselle. Lisäksi 
kehityskelpoisimmiksi todettujen peli-ideoiden 
esittäjille avautui mahdollisuus lähteä jatkoke-
hittämään ideaansa toimeksiannon pohjalta.
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einäjoen ammattikorkea-
koulun tiloihin on valmistunut 
kotia muistuttava tila, jossa 
kävijän saattaa ottaa vastaan 
lähes ihmisen kokoinen hu-

manoidirobotti – tai kaksi. Kyseessä 
on Etelä-Pohjanmaan hyteAI -hank-
keessa rakennettu demonstraatio-
ympäristö, jonka tarkoituksena on 
esitellä hyvinvointiteknologiaa mah-
dollisimman monipuolisesti.

− Hyvinvointiteknologiat ovat maail-
manlaajuisesti voimakkaasti kehittyvä 
teknologian muoto, ja niiden tulo hy-

vinvointialalle Suomessa on väistämä-
töntä jo lähivuosina. Teknologioiden 
käyttöönotolla olisi alalla merkittävää 
potentiaalia, hankkeen projektipääl-
likkö Jaana Vainionpää sanoo. 

Seinäjoki Home of Wellbeing (Sei-
HoW) -nimeä kantava demonstraa-
tioympäristö toimii esittely- ja tes-
tausympäristönä. Se palvelee sekä 
hyvinvointialan pienyrittäjiä että uu-
sia teknologioita kehittäviä yrityksiä. 
Lisäksi laitteita pääsevät kokeilemaan 
myös erilaiset asiakas- ja potilasryh-
mät. Esillä on laitteistoa laaja skaala 

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ TUTUKSI 

hyvinvointialalla

S

E

TEKOÄLY, MOBILE HEALTH JA ROBOTIIKKA 
HYVINVOINTIALAN UUDISTAJINA ETELÄ-
POHJANMAALLA
• Hanketoteuttaja:  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
• Toteutusaika:  

investointihanke 1.1.2019-30.6.2021,  
kehittämishanke 1.1.2019-30.6.2021

• Rahoitusohjelma:  
Euroopan aluekehitysrahasto

• Hankkeen kotisivut: 
www.seamk.fi/yrityksille/tutkimus-kehittami-
nen-ja-innovointi-seamkissa/etela-pohjan-
maan-hyteai/ 

Humanoidirobotti vahtii SeiHow’n keittiötä. Esillä 
on lisäksi muun muassa älyjääkaappi, joka osaa 
välittää tietoja sisällöstään eteenpäin.

TEKSTI: HANNE RANTALA 
KUVAT: SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

TEKSTI: HANNA MERILÄINEN 
KUVA: ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO

aina kuumemittarista RehabWall-kun-
toutuskokonaisuuteen saakka.

− Tila on Suomen oloissa poikke-
uksellisen hyvin varusteltu. Esillä on 
laitteita, joita muualla ei vielä ole. 
Esimerkiksi robottirollaattori ja toi-
nen humanoidiroboteistamme ovat 
maassamme ainoita laatuaan, kertoo 
Vainionpää.

Tällä hetkellä teknologioita on 
saatavilla paljon ja valmistajia tulee 
markkinoille yhä enemmän. Hyvin-

Älykodin makuuhuoneesta löytyy esimerkiksi tyynyä muis-
tuttava Somnox-unirobotti, jonka tehtävänä on auttaa 
käyttäjäänsä nukahtamaan.

telä-Pohjanmaan liitto ja Sei-
näjoen Ammattikorkeakoulu 
ovat mukana kansainvälisessä 
INTENCIVE-hankkeessa, jossa 
edistetään terveys- ja hyvin-

vointiteknologioiden käyttöönottoa 
viidellä Euroopan alueella. Hanke 
pyrkii löytämään ratkaisuja, joilla pys-
tytään vastaamaan erityisesti väes-
tön ikääntymisen sekä vähenemisen 
haasteisiin maaseutumaisilla alueilla. 

Hankkeessa partnerit tunnistavat 
alueillaan yhdessä sidosryhmiensä 
kanssa ikääntyneisiin liittyviä terveys- 

Sanna Inkeri Etelä-Pohjanmaan liitolta toimii 
hankkeen projektipäällikkönä ja kv.asioiden 
päällikkö Pia Kattelus tukee hankkeen toimissa.

INTENCIVE - INNOVATION AND 
TECHNOLOGY ENHANCING 
CUSTOMER ORIENTED HEALTH 
SERVICES
• Partnerit (Suomi):  

EP-liitto (pääpartneri) ja SeAMK
• Partnerimaat: Suomi, Unkari, Malta, 

Ranska ja Espanja
• Hankeaika: 1.8.2019-31.1.2023
• Rahoitusohjelma: Interreg Europe
• Verkkosivut:  

www.interregeurope.eu/intencive/

INTENCIVE-hankkeessa 
KARTOITETAAN JA JAETAAN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 
TERVEYS- JA HYVINVOINTITEKNOLOGIASSA

vointialan pienyrityksissä voi juuri 
omaan tarpeeseen soveltuvaa rat-
kaisua olla kuitenkin vaikeaa löytää. 
Demonstraatioympäristössä vaihto-
ehtoihin on mahdollista tutustua rau-
hassa ilman paineita hankinnasta.

TIETO LISÄÄ MUUTOSVALMIUTTA

Teknologioiden hyödyntämisen es-
teenä ovat usein varautuneet asen-
teet. Vainionpää muistuttaa, että kyse 
voi olla vääristä mielikuvista: tekno-
logian hyödyntäminen ei aina tarkoi-

ta robotin käyttämistä hoivatyössä. 
Esimerkiksi monet mobiiliratkaisut 
voisivat helpottaa yhteydenpitoa pal-
veluntarjoajan, asiakkaan ja omaisen 
välillä. Tämäntyyppisten ratkaisujen 
käyttöönotto ei vaadi suuria inves-
tointeja.

− Teknologia ei vähennä kontakteja 
asiakkaaseen, vaan voi lisätä niitä. Esi-
merkiksi virtuaalitapaamisia asiakkai-
den kanssa voidaan lisätä palveluva-
likoimaan, vaikka kotikäyntien määrä 
pysyisikin samana. Lisäksi teknologia 
voi tuoda helpotusta henkilöstön työ-

kuormaan ja kiireeseen.
Hankkeessa luodut puitteet tarjo-

avat erinomaiset lähtökohdat siihen, 
että tietoisuutta aiheesta saadaan 
lisättyä ja samalla heräteltyä alueen 
yritysten kiinnostusta uusien ratkai-
sujen hyödyntämiseen.

− Työmme tähtää siihen, että Ete-
lä-Pohjanmaan hyvinvointialan pk-yri-
tyksillä olisi yhä parempi käsitys te-
koälyn, mobiilin terveysteknologian 
ja robotiikan luomista mahdollisuuk-
sista tulevaisuuden liiketoiminnalle, 
summaa Vainonpää.

ja hyvinvointiteknologian hyviä käy-
täntöjä ja jakavat näitä kokemuksia 
toistensa kanssa. Hankkeen lopuksi 
kukin partneri tekee toimintasuunni-
telmat uusien ja tarpeellisten teknolo-
giaa hyödyntävien ratkaisujen tuomi-
sesta omalle alueelleen.

Hyviä käytäntöjä arvioidaan hank-
keessa eri käyttäjäryhmien toimesta 
tanskalaisella Bikva-mallilla, jota on 
muokattu sopimaan hankkeen tarkoi-
tuksiin. Bikva on asiakaslähtöinen ar-
viointi- ja kehittämismenetelmä, jonka 
lähtökohtana ovat asiakkaiden näke-

mykset, jotka välitetään eteenpäin eri 
tasoille. Asiakkaiden kokemukset toi-
mivat silloin muutosvoimana. 

Bikva-arvioinneilla saadaan tärkeää 
tietoa alueittain olemassa olevista 
ikääntyneisiin liittyvistä terveys- ja 
hyvinvointiteknologiaa hyödyntävistä 
hyvistä käytänteistä. Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun yhteydessä toimi-
va Seinäjoki Home of Wellbeing (Sei-
HoW) -demonstraatioympäristö on 
yksi Etelä-Pohjanmaalta esiteltävistä 
hyvistä käytännöistä.
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Rural Working Hubs
– YHTEISÖLLISET ETÄTYÖTILAT MAASEUDULLA

uluvana vuonna monet yrityk-
set ja organisaatiot ovat ym-
päri Suomen ja Euroopan ot-
taneet valtavan digiloikan, kun 
erityisesti tietotyötä tekevät 

työntekijät siirtyivät tekemään töitä 
kotoaan käsin. Nyt saadut positiiviset 
kokemukset etätyöskentelyn toimi-
vuudesta johtavat varmasti myös sii-
hen, että monilla työpaikoilla etätyös-
kentelystä on tulossa uusi normaali.

Maaseudulle etätyöskentelyn yleis-
tyminen on ennen kaikkea mahdol-
lisuus. Työntekemisen paikkariip-
puvuuden hälvetessä maaseudulla 
asuminen helpottuu eikä etäisyys ko-
din ja työnantajan toimipisteen välillä 
ole enää yhtä merkitsevä tekijä työ- tai 
asuinpaikkaa valitessa. Etätyöpisteiksi 
sopivia tiloja löytyy monia maaseu-
dulta, kuten kylätalot, matkailutoimi-
joiden tilat ja tyhjät toimistotilat. 

 
ETÄTYÖMAHDOLLISUUDET 
AISAPARIN ALUEELLA 

Etelä-Pohjanmaalla Leader Aisapari 
on tarttunut maaseudun etätyötilo-
jen kehittämiseen alkuvuodesta 2020 
alkaneessa kansainvälisessä Rural 
Working Hubs -kehittämishankkees-
sa, jossa kartoitetaan hyviä toiminta-

malleja ja jaetaan tietoa etätyötilojen 
mahdollisuuksista suomalaisten ja 
irlantilaisten hankekumppaneiden 
kesken. 

– Paikallisella tasolla kokoamme 
hankkeessa yhteen alueella toimivia 
etätyötiloja, edistämme uusien etä-
työtilojen syntymistä sekä tiedotam-
me etätyöskentelytilojen tarjonnasta 
alueella, kertoo hankkeen projekti-
päällikkö Heli Talvitie Leader Aisapa-
rista. 

Keväällä tehdyssä kartoituksessa 
Aisaparin alueelta löytyi 14 erilaista 
etätyötilaa, jotka on listattu Aisaparin 
verkkosivuille.  

–  Verkoston kokoamisen lisäksi py-
rimme edistämään etätyötilojen yh-
teistyötä, esimerkiksi yhteisen mark-
kinoinnin suunnitteluun. Hankkeen 
edetessä listalle saadaan toivottavasti 
myös uusia etätyötiloja, Talvitie tar-
kentaa.

YHTEISÖLLISEN ETÄTYÖTILAN 
EDELLYTYKSET

Hankkeessa jaetaan tietoa erilaisista 
etätyötilojen toimintamalleista ja kar-
toitetaan hyvän ja toimivan etätyöti-
lan edellytyksiä. 

– Haluamme vahvistaa alueellamme 

erityisesti yhteisöllisten etätyötilojen 
kehittämistä, joiden menestymisen 
resepti koostuu toimivan toimistoinf-
rastruktuurin ohella myös inspiroivas-
ta työyhteisöstä ja työympäristöstä, 
Talvitie selventää.

– Tällöin pienilläkin asioilla, kuten 
mukavilla etätyökavereilla, hyvällä 
kahvilla tai työpisteeltä avautuvalla 
maisemalla on suuri merkitys siihen, 
miten etätyötila vetää ihmisiä puo-
leensa, Talvitie jatkaa. 

Etätyötilojen alueellisia tarpeita 
kartoitettiin hankkeessa kesällä 2020 
toteutetun kyselyn avulla. Kysely 
kohdennettiin alueen asukkaille, va-
paa-ajan asukkaille ja alueelta pois 
muuttaneille. 

– Vastauksista käy selväksi, että 
Järviseudulla on selkeästi tarve etä-
työtiloille. Niitä tarvitsevat sekä 
mökkiläiset että vakituiset asukkaat. 
Etätyötiloissa tärkeimmäksi asiaksi 
koetaan työrauha ja hyvät tietoliiken-
neyhteydet.  Etätyöpisteen ominai-
suudet tulisi olla sellaiset, että se on 
parempi vaihtoehto kuin kotitoimisto, 
Talvitie kertoo.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, että 
voisiko loman ja työntekemisen yhdis-
tää, mihin jopa 67 % vastaajista vasta-
si myönteisesti.    

K
TEKSTI: HANNA MERILÄINEN 
ARTIKKELIKUVA: KATRI KORPELA 
KUVITUSKUVAT: LEADER AISAPARI

RURAL WORKING HUB – 
MAASEUDUN YHTEISÖLLISET 
ETÄTYÖTILAT
• Hankeaika: 1.12.2019-31.12.2021
• Hankekumppanit:  

Leader Aisapari, Järviseudun  
yrityspalvelu Oy ja Longford  
Local Community Development 
Committee, Irlanti

• Rahoitusohjelma: Euroopan  
maaseuturahasto, Leader

– Tässä on markkinoinnin paikka 
olemassa oleville etätyöpisteille ja 
tuotekehityksen paikka matkailutoi-
mijoille, Talvitie pohtii. 

Tietoa etätyötiloihin liittyvistä käy-
tänteistä ja toimintamalleista on jaet-
tu keväällä webinaarien välityksellä ja 
syksyllä on luvassa lisää tiedonvälitys-
tä työpajoissa ja webinaareissa. 

– Suunnitelmissa on tutustua hyviin 
käytäntöihin Irlannissa ja vastavuoroi-
sesti esitellä Aisaparin alueen hyviä 
käytäntöjä irlantilaisille, mutta koro-
nan vuoksi suunnitellut opintomatkat 

Mäenpään kylätalolla, Kau-
havalla on hyvät nettiyhtey-
det ja kylätalon tunnelmaa 
töiden tekoon. Tilat sopivat 
satunnaiseen työntekoon.

Evijärven kirjas-
to on auki myös 

omatoimikirjasto-
na ja kirjaston lu-
kusalissa on sopi-
vat puitteet myös 

etätyöntekoon.

keväälle jouduttiin perumaan, Talvitie 
kertoo. 

Opitut käytännöt kootaan hankkeen 
lopussa käsikirjaan, joka on vapaasti 
jaossa kaikille etätyötilojen perusta-
misesta ja kehittämisestä kiinnostu-
neille tahoille.
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ilmainen wifi
EUROOPPALAISILLE

oimivien verkkoyhteyksien 
takaaminen kaikille euroop-
palaisille asuinpaikasta ja an-
siotasosta rippumatta on ollut 
pitkään Euroopan komission 

tavoitteena ja monissa yhteyksissä 
niistä on puhuttu jopa EU:n kansalais-
ten perusoikeutena. 

Asiaa edistääkseen Euroopan ko-
missio käynnisti vuonna 2018 Wi-
Fi4EU-aloitteen, jonka avulla tuetaan 
laadukkaiden WiFi-yhteyksien asen-
tamista julkisille paikoille, kuten puis-
toihin, aukoille, julkisiin rakennuksiin, 
terveyskeskuksiin ja museoihin. 

Aloitteen keskeisenä toimenpitee-
nä on ollut jakaa Euroopan kunnille 
15 000 euron rahoitusseteleitä, joilla 
kunnat voivat kattaa avointen langat-
tomien verkkojen asennus- ja laite-
kustannuksia. Aloitteen kokonaisbud-
jetti on ollut yhteensä 120 miljoonaa 
euroa, joka mahdollistanut rahoituk-
sen lähes 9000 kunnalle. Ohjelman 
aikana on järjestetty kaikkiaan neljä 
hakukierrosta, joista viimeinen järjes-
tettiin kesäkuussa 2020. 

RAHOITUSTA YHDELLETOISTA 
ETELÄ-POHJANMAAN KUNNALLE 

Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat olleet 
erittäin aktiivisia rahoituksen hakemi-
sessa ja menestyneet hauissa myös 
todella hyvin, sillä maakunnan 17 

kunnasta jopa 11 kuntaa on saanut 
myönteisen rahoituspäätöksen. Tulos 
on hyvä myös valtakunnallisesti, sillä 
koko Suomesta rahoitusta myönnet-
tiin yhteensä 53 kunnalle. 

Syksyllä 2018 järjestetyllä ensim-
mäisellä hakukierroksella rahoitusta 
saivat Kurikka ja Evijärvi. Toisella ha-
kukierroksella (kevät 2019) rahoitusta 
sai Ähtäri. Kolmannella hakukierrok-

T

Evijärvellä rakennetaan 
avointa verkkoa kesän 
2020 aikana muun 
muassa kunnantalolle 
sekä kirjastolle. 

Myös avointa verkkoa 
on tulossa myös kou-
lukeskukseen sisä- ja 
ulkotiloihin.

sella (syksy 2019) peräti kuusi kuntaa 
menestyi hauissa, kun Alavus, Isojo-
ki, Lappajärvi, Lapua, Teuva ja Soini 
saivat kaikki myönteisen rahoitus-
päätöksen. Neljännellä ja viimeisellä 
kierroksella (kesä 2020) menestyivät 
vielä Kauhava ja Kauhajoki. Yhteensä 
rahoitusta ohjautui maakuntaan aloit-
teesta siis 165 000 euroa. 

Rahoituksen hakeminen toteutet-
tiin kunnille hyvin kepeän hakemus-
lomakkeen avulla, minkä vuoksi lähes 
30 000 kuntaa haki lopulta rahoitusta 
neljän hakukierroksen aikana. Ha-
kemusten läpimenoprosentti oli siis 
noin 26%.  Houkuttelevaa rahoituk-
sesta on tehnyt kunnille myös se, että 
rahoituksen saamiseksi ei ole edelly-
tetty EU-rahoitukselle usein ominaista 
omarahoitusosuutta.

KURIKASSA LAAJENNETAAN 
KAUPUNGIN LANGATONTA 
VERKKOA

Kurikan kaupunki oli yksi ensimmäi-
sistä WiFi4EU-rahoituksen saaneista 
kunnista, jossa toimenpiteitä on viety 
jo konkreettisemmin eteenpäin. Kuri-
kassa rahoitusta on tarkoitus hyödyn-
tää siten, että avointa WiFi4EU-verk-
koa tuodaan julkisiin asiakaspisteisiin, 
joissa toimii muutoin jo kaupungin 
langaton verkko. Lisäksi avointa verk-
koa laajennetaan joillekin ulkoalueille.  

– Hyvä esimerkki ulkoilualueesta on 
esimerkiksi Kurikan keskustan alue, 
jossa julkisesta avoimesta verkosta 
on hyötyä vaikkapa Kurikan markki-
noiden aikana siellä toimiville kaup-
piaille. WiFi4EU-verkko tulee rajoituk-
setta kaikille käyttäjille, jotka asioivat 
julkisissa toimipisteissä tai torikeskus-
tassa, kertoo kaupungin tietohallinto-
päällikkö Ari Nuotio. 

Kokemukset rahoituksen hakemi-
sesta ovat olleet Kurikassa varsin 
positiivisia, joskin toteutusvaiheessa 
kustannusten raportointitavat ovat ai-
heuttaneet pientä pään vaivaa. 

– Rahoituksen hakeminen oli itses-
sään suhteellisen suoraviivaista ja 
helppoa, mutta rahan tilitystapa verk-
korakentajakumppanin kautta osoit-
tautui melko mutkikkaaksi. Kustan-
nusten tiliöimiseksi meidän on pitänyt 
mobilisoida järjestelmään rakenta-
jayritys, mikä on vaatinut monenlaisia 
raportteja, vakuutuksia ja kuittauksia, 
Nuotio selventää.

AVOINTA VERKKOA EVIJÄRVEN 
KUNTAKESKUKSEEN

Evijärvi oli Kurikan ohella toinen Ete-
lä-Pohjanmaan kunta, jolle myönnet-
tiin rahoitusta ensimmäisellä haku-
kierroksella syksyllä 2018. Verkkoa 
on alettu fyysisesti rakentamaan Evi-
järven kuntakeskuksen alueelle kesän 
2020 aikana ja verkot aukeavat kunta-

laisten ja vierailijoiden käyttöön alku-
syksystä. 

– Rakennamme WiFi4EU-verkkoa 
kuntakeskuksessa Kunnantalon ym-
päristöön sekä yleisiin tiloihin, kuten 
nuorisotilaan sekä Antinrinteen hy-
vinvointiasemalle ja niiden lähiympä-
ristöön, eli niihin paikkoihin, joissa ih-
misiä liikkuu ja oleilee. Lisäksi verkkoa 
laajennetaan myös koulukeskuksen ja 
kirjaston alueille niin ulos kuin sisäti-
loihin, kertoo hallintopäällikkö Mikko 
Huhtala Evijärven kunnasta.

Myös Evijärvellä kokemukset aloit-
teesta ovat olleet positiivisia. 

– Hakuprosessi oli yksinkertainen 
ja tämä on hieno konkreettinen EU:n 
suoma mahdollisuus parantaa digi-
taalisia palveluita kuntalaisille. Toi-
vomme kovasti, että verkosta on iloa 
ja hyötyä alueemme asukkaille, Huh-
tala jatkaa.

HANKKEITA KÄYNNISTELLÄÄN 
TEUVALLA JA ISOJOELLA 

Avoimen verkon suunnittelua on 
aloitettu Etelä-Pohjanmaan kunnista 
myös ainakin jo Teuvalla ja Isojoella, 
joille molemmille myönnettiin rahoi-
tus syksyllä 2019 järjestetyllä kolman-
nella hakukierroksella. Molemmissa 
kunnissa projekteja vie eteenpäin 
Suupohjan Seutupalvelukeskus.

– Tarkoituksemme on käynnistää 
hankkeet toden teolla tulevan syk-
syn aikana, jolloin tulemme määrittä-
mään tarkemmin paikat, johon verk-
koa laajennetaan sekä laitteiston, joka 
soveltuu sekä ohjelman kriteereihin 
että paikkaan, johon verkot lopulta 
asennetaan, kertoo Sami Sjöblom 
Suupohjan Seutupalvelukeskuksesta. 

HAKUKIERROS

HAKUKIERROS 1
(SYKSY 2018)

EVIJÄRVI JA KURIKKA

ÄHTÄRI

ALAVUS, ISOJOKI, LAPPAJÄRVI, 
LAPUA, TEUVA JA SOINI

KAUHAJOKI JA KAUHAVA

11 KUNTAA

2600

3400

1780

947

8727

HAKUKIERROS 2
(KEVÄT 2019)

HAKUKIERROS 3
(SYKSY 2019)

HAKUKIERROS 4
(KESÄ 2020)

YHTEENSÄ

SAAJAT (LKM) SAAJAT ETELÄ-POHJANMAALLA

TEKSTI: HANNA MERILÄINEN 
ARTIKKELIKUVA: EUROOPAN KOMISSIO 
EVIJÄRVEN KUVAT: JUSSI FÖRSTI
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ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO AUTTAA JA NEUVOO  
EU-ASIOISSA JA KANSAINVÄLISTYMISESSÄ! 

Ota rohkeasti yhteyttä!

EU Etelä-Pohjanmaalla

Europe Direct 
Etelä-Pohjanmaa

YHTEYSTIEDOT:

Antti Saartenoja
Suunnittelujohtaja
p. 050 347 9845

Pia Kattelus 
Kansainvälisten asioiden päällikkö 
p. 040 6825 537 

Hanna Meriläinen 
EU-tietokeskus / Projektikoordinaattori 
p. 0400 241 813 

Sanna Inkeri 
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
p. 040 162 6150
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etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

www.epliitto.fi
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