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INVESTOIDAAN TULEVAISUUTEEN
DIGITALISAATIO 2021–2027
MIKSI TÄMÄ ON PAINOPISTEALA?
Digitalisaatio on avain Euroopan tulevaan kasvuun. EU:n seuraava pitkän aikavälin talousarvio – EU:n monivuotinen
rahoituskehys – auttaa uusilla rahoitushankkeilla kuromaan umpeen EU:n digitaalista investointivajetta
vuosina 2021–2027.

MIKÄ ON UUTTA VUOSINA 2021–2027?
Digitaalisten sisämarkkinoiden strategialla on luotu vankka toimintakehys, jota on nyt täydennettävä yhtä vahvalla
investointiohjelmalla, jotta digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella
tavalla:
Digitaalialaan investoidaan huomattavasti
enemmän kuin ennen.

Keskiössä ovat yleistä
etua koskevat alat.

Useita jäsenvaltioiden kanssa
käynnissä olevia yhteistyöhankkeita vahvistetaan.

Komissio on perustanut uuden Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, jolla voidaan ohjata ja tukea Euroopan yhteiskuntien
ja talouksien digitaalista muutosta. Ohjelman kokonaistalousarvio on 9,2 miljardia euroa. Ohjelma kasvattaa etulinjan
investointeja suurteholaskentaan, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen.
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käytön varmistaminen taloudessa ja
yhteiskunnassa

Updated 05 June 2018

DIGITAALINEN EUROOPPA -OHJELMAN VIISI PAINOPISTEALAA OVAT:

MITÄ MUUTA TUKEA EU:N TULEVA TALOUSARVIO TARJOAA DIGITAALIALALLA?
Digitalisaatio on yksi
keskeisistä aiheista
Verkkojen Eurooppa
-välineessä,
jossa
keskitytään
digitaalisten
infrastruktuurien
rakentamiseen.

Euroopan aluekehitys- ja koheesiorahastojen
tavoitteissa ”Älykkäämpi Eurooppa” ja
”Yhteenliitetympi Eurooppa” tuetaan talouden
digitalisaatiota aluetasolla ja luodaan
alueellisia verkostoja ja järjestelmiä, joilla
edistetään kestävää liikennettä, älykkäitä
energiaverkkoja, älykkäitä kaupunkeja ja
nopeita digitaalisia yhteyksiä.

Digitaalialan investoinnit ovat mahdollisia tulevan
InvestEU-rahaston neljällä osa-alueella. Keskiössä ovat
digitaaliset infrastruktuurit, pienten yritysten digitalisaatio,
digitaaliteknologian tutkimus ja yhteisötalouden auttaminen
hyötymään digitalisaatiosta.

Uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, Euroopan
horisontti, tehostaa EU:n rahoituksen tieteellistä,
taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta
ja viime kädessä lisää eurooppalaistan
hyvinvointia. Yhdessä Digitaalinen Eurooppa
-ohjelman kanssa se varmistaa synergiat
tekoälyn, robotiikan, suurteholaskennan ja
massadatan kaltaisilla aloilla.

Uusi Euroopan sosiaalirahasto+ auttaa kansalaisia
hankkimaan uudessa digitaalisessa maailmassa
tarvittavat perustaidot jäsenvaltioissa toteutettavien
hankkeiden avulla. Myös globalisaatiorahastosta
investoidaan digitaalisen osaamisen parantamiseen.
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MIKSI NÄMÄ OVAT PAINOPISTEALOJA
JA KUINKA TALOUSARVIO KÄYTETÄÄN?
SUURTEHOLASKENTA

Suurtehotietokoneita (eli supertietokoneita) tarvitaan käsittelemään alati kasvavia datamääriä. Uusi Digitaalinen
Eurooppa -ohjelma vahvistaa EU:n suurteholaskenta- ja datankäsittelyvalmiuksia ja varmistaa niiden laajan käytön
esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, terveydenhuollon parantamisessa ja turvallisuusalalla.
Komissio ehdotti tammikuussa 2018 merkittävää suurteholaskentaa koskevaa aloitetta – EuroHPC-yhteisyritystä.
Sen tavoitteena on luoda yhdessä jäsenvaltioiden kanssa maailmanluokan suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri
ja kasvattaa Euroopan vaikutusta tällä alalla. Tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön on sitoutunut jo 15 jäsenvaltiota ja
Sveitsi, ja sen toiminnan odotetaan alkavan vuoden 2018 loppuun mennessä.
Suurteholaskentaan osoitetaan 2,7 miljardia euroa, joilla:
kasvatetaan ja vahvistetaan EU:n suurteholaskenta- ja datankäsittelyvalmiuksia
maailman huippuluokkaa edustavilla
eksa-luokan valmiuksilla vuosiin
2022/2023 mennessä (suorituskyky
vähintään 1018 laskutoimitusta sekunnissa) ja jälkieksa-luokan valmiuksilla vuosiin 2026/2027 mennessä;
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varmistetaan suurteholaskennan
laajamittainen käyttö sekä yleistä
etua koskevilla aloilla, kuten
terveydenhuollon, ympäristön
ja turvallisuuden alalla, että
yrityksissä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa
yrityksissä.

TEKOÄLY

Tekoäly on yksi lupaavimmista teknologioista talouskasvun ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen kannalta tulevina
vuosina. Tekoälyyn pohjautuvien innovaatioiden uudella aallolla tulee olemaan perustavanlaatuinen vaikutus digitaalisiin
tuotteisiin ja palveluihin, mutta myös perinteiseen teollisuuteen ja muihin kuin tieto- ja viestintätekniikan aloihin. Se auttaa
myös parantamaan ihmisten jokapäiväistä elämää.
Komissio esitti huhtikuussa 2018 joukon toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään tekoälyyn tehtäviä julkisia ja yksityisiä
investointeja, valmistautumaan sosioekonomisiin muutoksiin ja varmistamaan asianmukaiset eettiset ja oikeudelliset
puitteet.
Tekoälyyn osoitetaan 2,5 miljardia euroa, joilla:
kasvatetaan ja
vahvistetaan
tekoälyn käyttöä
yrityksissä ja
julkishallinnoissa;

helpotetaan
suurten
datakokonaisuuksien ja
algoritmien turvallista
käyttöä ja varastointia;

vahvistetaan ja tuetaan
jäsenvaltioiden olemassa
olevia tekoälyn testausja kokeilujärjestelyjä
ja edistetään niiden
yhteistyötä.

KYBERTURVALLISUUS JA LUOTTAMUS

Digitaaliteknologia tarjoaa kansalaisille uusia mahdollisuuksia luoda yhteyksiä ja jakaa tietoa, mutta se on tuonut
mukanaan myös uusia riskejä. Näihin lukeutuvat kyberhyökkäykset ja petokset, tietovarkaudet ja yritykset horjuttaa
demokratiaamme. On olennaisen tärkeää investoida kyberturvallisuuteen, sillä luottamus ja tietoisuus luovat
perustan digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnalle. EU on vastannut näihin haasteisiin hyväksymällä useita erilaisia
kyberturvallisuustoimenpiteitä. Näihin sisältyy myös ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuuslainsäädäntö
(verkko- ja tietoturvadirektiivi).
Sen lisäksi, että investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen jatketaan Euroopan horisontti -ohjelmasta, komissio on
tänään ehdottanut investointeja, joilla vahvistetaan valmiuksia ja varmistetaan, että unionilla on teknologiset ja teolliset
valmiudet turvata taloutensa, yhteiskuntansa ja demokratiansa.
Kyberturvallisuuteen osoitetaan 2 miljardia euroa, joilla:
tuetaan kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja
-datainfrastruktuurien hankintaa
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa;

tuetaan kyberturvallisuuteen
liittyvien eurooppalaisten osaamisen,
valmiuksien ja taitojen parasta
käyttöä;

varmistetaan viimeisimpien
kyberturvallisuusratkaisujen laaja
käyttöönotto kaikilla talouden aloilla;

parannetaan jäsenvaltioiden ja
yksityisen sektorin valmiuksia
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja
tietojärjestelmien turvallisuuden
varmistamiseksi koko unionissa.
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PITKÄLLE VIETY DIGITAALINEN OSAAMINEN

Digitaaliteknologioihin tehtävistä investoinneista saadaan täysi hyöty ainoastaan, jos niiden käyttöön löytyy riittävästi
osaavia työntekijöitä. Ainoastaan EU:n korkeasti koulutettu työvoima tuo nämä teknologiat taloutemme käyttöön.
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tarjoaa nykyisille ja tuleville opiskelijoille ja teknologia-asiantuntijoille hyviä
mahdollisuuksia jatkaa kouluttautumista ja luoda uraa kehittyneiden digitaalisten teknologioiden alalla.
Euroopassa on nykyisin yli 350 000 avointa työpaikkaa korkean osaamistason teknisille asiantuntijoille tekoälyn, dataanalyysin ja kyberturvallisuuden kaltaisilla aloilla.
Digitaaliseen osaamiseen osoitetaan 700 miljoonaa euroa, joilla:
tuetaan
opiskelijoiden,
tietotekniikka-alan
ammattilaisten ja työvoiman
pitkäkestoisten koulutusten
ja kurssien suunnittelua ja
toteutusta;

tuetaan yrittäjien,
pienten yritysten
johtajien ja
työvoiman lyhytkestoisten
koulutusten ja kurssien
suunnittelua ja toteutusta;

tuetaan
opiskelijoiden,
nuorten yrittäjien
ja tutkinnon
suorittaneiden
työpaikkakoulutusta ja
harjoittelua.

DIGITAALITEKNOLOGIOIDEN LAAJAMITTAISEN KÄYTÖN VARMISTAMINEN TALOUDESSA JA YHTEISKUNNASSA

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalla varmistetaan julkishallintojen ja julkisten palvelujen digitalisaatio ja niiden EU:n
laajuinen yhteentoimivuus sekä helpotetaan kaikkien yritysten, erityisesti pk-yritysten, mahdollisuuksia saada
käyttöönsä teknologiaa ja taitotietoa.
Yleistä etua koskevien alojen ja teollisuuden digitalisaatioon osoitetaan 1,3 miljardia euroa, joilla
tarjotaan enemmän yhteentoimivia
julkisia palveluja kaikkialla EU:ssa ja
EU:n tasolla;

varmistetaan, että julkisella sektorilla
ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten
terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa,
liikenteessä, kulttuurialalla ja luovilla
aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville
viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita;

tuetaan kehittyneen
digitaaliteknologian ja siihen
liittyvien teknologioiden
käyttöönottoa teollisuudessa, etenkin
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä;

tarjotaan julkishallinnoille pääsy
digitaaliteknologioiden testaukseen
ja pilotointiin, myös niiden
rajatylittävän käytön osalta;
perustetaan digitaaliinnovointikeskittymien verkosto ja
vahvistetaan sitä;

tuetaan ja seurataan tiiviisti
teknologian viimeisintä kehitystä,
joka voi tuoda hyötyjä Euroopan
taloudelle ja yhteiskunnalle.
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