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Suomi

sijoittuu

kokonaispistemäärällä4

0,67 neljänneksi EU:n 28
jäsenvaltiosta. Kaiken kaikkiaan Suomi on digitaalisesti
EU:n kehittyneimpien maiden joukossa ja inhimillisen
pääoman
hyödyntämisessä
huippusuoriutuja.
Suomessa 91 prosenttia väestöstä käyttää internetiä
säännöllisesti,
ja
tietoja
viestintätekniikan
asiantuntijoiden osuus työvoimasta on selvästi EU:n
suurin (6,7 %). Suomi osaa myös hyödyntää hyvin
digiteknologiaa julkisissa verkkopalveluissa. Toisaalta
Suomessakin vain 15 prosenttia pk-yrityksistä myy
verkossa, mikä on alle EU:n keskiarvon, vaikka
kansalaisilla on hyvät edellytykset sähköiseen
kaupankäyntiin.
Suomi kuuluu pitkälle ehtineiden mutta nykyiseltä
kehitysvauhdiltaan keskimääräistä hitaampien maiden
ryhmään, jossa pistemäärät ovat korkeita mutta
parannukset
verkkaisia5.
Suomi
on
vertaisryhmässäänkin edistyneimpien joukossa.
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Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (Digital Economy and Society Index, DESI) on Euroopan komission
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston kehittämä yhdistelmäindeksi, jonka avulla arvioidaan EU-maiden
kehitystä kohti digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa. Siihen on koottu tähän kehitykseen liittyviä indikaattoreita seuraavilla viidellä
osa-alueella: siirtoyhteydet, inhimillinen pääoma, internetin käyttö, digitaaliteknologian integraatio ja julkishallinnon digitaaliset
palvelut. Lisätietoja DESI-indeksistä: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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Vuoden 2016 DESI-indeksissä käytetään pääasiassa kalenterivuoteen 2015 viittaavia indikaattoreita (paitsi jos tietoja ei ole
saatavilla kyseiseltä vuodelta, jolloin käytetään tuoreimpia sitä edeltäneitä tietoja).
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Vuoden 2015 DESI-tulokset laskettiin uudelleen kaikille maille ottamalla huomioon perustana olevien indikaattoritietojen
päivitykset ja korjaukset (toukokuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana). Sen vuoksi maiden pisteet ja sijoitukset ovat
voineet muuttua edellisestä julkaisusta. Lisätietoja: ks. DESI-indeksin ”Methodological note”.
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DESI-indeksin pistemäärät vaihtelevat välillä 0–1. Mitä suurempi luku on, sitä parempi on maan suorituskyky.
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Vuoden 2016 DESI-indeksissä tähän ns. ”lagging ahead” -maiden ryhmään kuuluvat Belgia, Tanska, Viro, Suomi, Irlanti,
Liettua, Luxemburg, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
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Vuoden 2015 DESI-tulokset laskettiin uudelleen kaikille maille ottamalla huomioon perustana olevien indikaattoritietojen
päivitykset ja korjaukset (toukokuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana). Sen vuoksi maiden pisteet ja sijoitukset ovat
voineet muuttua edellisestä julkaisusta. Lisätietoja: ks. DESI-indeksin ”Methodological note”.

