
TIETOPROVINSSI 2021

Ohjelma koostuu kahdesta erillisestä osasta:

Päivystävät dosentit Maaseutuparlamentissa 28.–29.9.2021 (Teams).

Osallistuminen tähän osioon edellyttää ennakkoilmoittautumisen

https://www.maaseutuparlamentti.fi/

Neljä webinaaria 30.9.–1.10.2021. Linkit YouTubeen jaetaan

osoitteessa www.tietoprovinssi.fi, ei ennakkoilmoittautumista.

• 30.9. kello 10 * Yritysten innovaatiovoimaa ja lasten hyvinvointia

• 30.9. kello 13 * Tietoprovinssiksi Dataprovinssin avulla 

• 1.10. kello 9   * Ruokaketjun kestävyys, muutos ja kuluttajakäyttäytyminen

• 1.10. kello 12 * Uutta luova yrittäjyys: kestävän menestyksen ja hyvinvoinnin jäljillä

Tietoprovinssi 
kuuluu 
Tutkitun tiedon 
teemavuoden 
ohjelmistoon
https://tutkittutieto.fi/

Pidämme oikeudet 
ohjelmamuutoksiin.
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Päivystävät dosentit Maaseutuparlamentissa 28.–29.9.2021

Huom!  Osallistuminen tähän osioon edellyttää ennakkoilmoittautumisen 
https://www.maaseutuparlamentti.fi/. Päivystysten alustana on Teams.

Maaseutu hyötyy tutkimuksesta!

Epanet-verkoston, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijat palveluksessanne! Päivystävät dosentit 
esittelevät alaansa, vastaavat kysymyksiin ja keskustelevat Tietoprovinssin kumppanuusosastolla tiistaina ja keskiviikkona. 
Päivystysaikaa on virallisesti vartti, mutta jos jutunaiheita riittää, jatketaan vaikka koko tunti.

• Tiistaina 28.9. kello 14 dosentti Ari Hynynen & kumpp., Tampereen yliopisto. Ketterä maaseutukaupunki - Ratkaisuja 
ilmastonmuutokseen ja pandemiaan Keskustelua pikkukaupunkien kehittämisestä ja vetovoimasta, puurakentamisesta, 
kiertotaloudesta, kaupungistumisesta, terveysturvallisesta asumisesta. Visiointia tulevaisuudesta. 

• Tiistaina 28.9. kello 15 dosentti Ari Sivula & kumpp., Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Datasta lisäarvoa maaseudun yrityksiin.
Miten dataa voisi hyödyntää yrityksissä nykyistä enemmän? Kuinka siitä voisi saada uutta liiketoimintaa? Keskustelun 
tuoksinassa saatetaan käydä muillakin digitalisaation syrjäpoluilla. Mukana Petri Helo (VY) ja Juha Hirvonen (SeAMK).

• Keskiviikko 29.9. kello 14 dosentti Sulevi Riukulehto & kumpp., Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Aluehistoria ja 
kulttuuriperintö. Mitä hyötyä niiden tutkimuksesta on maaseudulle ja sen elinkeinoille? Mitä menneestä pitäisi oppia? Mitä on 
kulttuuriperintö? Miten lapset ja nuoret liittyvät aiheeseen?   

• Keskiviikko 29.9. kello 15 dosentti Markku Mattila & kumpp., Siirtolaisuusinstituutti. Muuttoliike ja nuoret. Mikä nuoria liikuttaa? 
Mikä saa nuoret pysähtymään? Uskalletaanko puhua myös maahanmuutosta?

https://www.maaseutuparlamentti.fi/


TIETOPROVINSSI 2021

Neljä webinaaria 30.9.–1.10.2021. Linkit YouTubeen osoitteessa 

www.tietoprovinssi.fi, ei ennakkoilmoittautumista.

• 30.9. kello 10 * Yritysten innovaatiovoimaa ja lasten hyvinvointia

• 30.9. kello 13 * Tietoprovinssiksi Dataprovinssin avulla 

• 1.10. kello 9   * Ruokaketjun kestävyys, muutos ja kuluttajakäyttäytyminen

• 1.10. kello 12 * Uutta luova yrittäjyys: kestävän menestyksen ja hyvinvoinnin jäljillä

Lähetykset ovat suoria ellei toisin mainita.

Tietoprovinssi 
kuuluu 
Tutkitun tiedon 
teemavuoden 
ohjelmistoon
https://tutkittutieto.fi/

Pidämme oikeudet 
ohjelmamuutoksiin.

Tervetuloa!

http://www.tietoprovinssi.fi/
https://tutkittutieto.fi/


Pidämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

Osa 1 kello 10.00–10.50

Luovia käytäntöjä rajat ylittävän yritysyhteistyön 

ja liiketoiminnan kehittämiseksi: case BID4E-hanke 

Creative practices for cross-border business 

collaboration and development: case BID4E-project

BID4E-hankkeen esittely. Yliopistotutkija Juha Arrasvuori, 

Vaasan yliopisto https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/bid4e-

business-and-innovation-development-enterprises

KrAft as a method and how we adapted it (in response to the 

pandemic). Yliopistonlehtori Edith Andresen & professori

Heléne Lundberg, Keski-Ruotsin yliopisto (videotallenne)

International business, digitalization, new business model 

development. Yliopistonlehtori Wiebke Reim Luulajan

teknillinen yliopisto (videotallenne)

Digitaaliset analyysityökalut yritysten käyttöön. 

Projektipäällikkö Pertti Wathén, Tampereen yliopisto

(videotallenne)

Osa 2 kello 11–12

Lasten ja nuorten hyvinvointi: Tämän haluan sanoa…

Tämän haluan sanoa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin 

edistämisestä. Helli Kitinoja, erityisasiantuntija, Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu

Tämän haluan sanoan sanoa yhteistyön voimasta. Henna Rantasaari, 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori vs., Seinäjoen 

kaupunki

Tämä haluan sanoa maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemuksista.

Timo Suutari, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Tämän haluan sanoa lasten ja nuorten kulttuurihyvinvoinnin etäpalveluista. 

Tiina Hautamäki, Vastuuyliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Tämän haluan sanoa lasten ja nuorten lihavuudesta. Kalle Kurppa, lasten 

ja nuorten terveyden edistämisen professori, Tampereen yliopisto

Yritysten innovaatiovoimaa ja lasten hyvinvointia

https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/bid4e-business-and-innovation-development-enterprises


Pidämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

Avaus: Datasta lisäarvoa tuotteisiin ja palveluihin /Ari Sivula SeAMK

Hanke-esittelyt:
• KiertoDigi – Edulliset tiedonhankintatyökalut ja arvon luominen data-analyysin avulla: älykäs keräysastia case-tutkimus. 

Antti Martikkala, Tuni
• Näkymätön näkyväksi – Tuottavuuden tulosmittarit ja niiden visualisointi pk-teollisuudessa. Juha Hirvonen SeAMK
• Enterprise Digital Twin Platform – Toiminnanohjausjärjestelmien kokeilu tuotannon digitaalisten kaksosten avulla & 

Laaki: kuvadatan ja koneoppimisen hyödyntäminen laadunvarmistuksessa. Juha Hirvonen SeAMK
• Tuleva – Tulevaisuuden varastonhallintaa ja logistiikkaa saumattomalla tarkkuuspaikannuksella. Timo Mantere VY & 

Petteri Mäkelä SeAMK
• Intencive – Data hyvinvointiteknologiassa: esimerkkejä Euroopasta. Sami Perälä SeAMK

Päätössanat / Ari Sivula SeAMK

Tietoprovinssiksi Dataprovinssin avulla 



Pidämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

Ruokaketjun kestävyys, muutos ja 

kuluttajakäyttäytyminen 

Kymmenen minuutin esityksiä kello 9–11

• Mistä kuiviketurpeelle korvaajia broilerituotannossa? Sanna Ekström, SeAMK & Luke

• Tiekarttatyö luomassa suuntaa ilmastokestävälle ruokaketjulle, Anu Palomäki, SeAMK

• Kumppanuusmaataloudesta mahdollisuuksia maatiloille ja yhteisöille. Hannele Suvanto, HY Ruralia-instituutti

• Food without fields. Jarkko Niemi, Luke

• Ostaisitko terveysmerkittyä ruokaa?  Maija Kantola, VY

• Kalan tuotantotavat ja kuluttajien tietoisuus. Terhi Latvala, Luke 

• Elintarvikeyritysten innovatiivisuus. Case South-Ostrobothnia. Silvia Gaiani, HY Ruralia-instituutti  (in English)

• Tiedon ja digitalisaation hyödyntämisen innovointi eläintuotannossa: Case ClearFarm. Jarkko Niemi, Luke



Pidämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

• Yrittäjyydestä hyvinvointia työn ohella. Sanna Joensuu-Salo ja Emilia Kangas, SeAMK.
Mukana myös haastateltavana hybridiyrittäjä

• Menestystä kestävin keinoin. Annika Tidström ja Rumy Narayan, VY. Mukana myös 
yritysedustaja

• Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudun voimavarana. Merja 
Lähdesmäki, HY Ruralia-instituutti 

• Markkinavuoropuhelulla paikallistason ratkaisuja julkisiin hankintoihin. Leena Viitaharju, 
HY Ruralia-instituutti 

Uutta luova yrittäjyys: kestävän menestyksen ja 
hyvinvoinnin jäljillä


