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Tietoa DESI-indeksistä
Euroopan komissio on seurannut digitalisaation edistymistä jäsenvaltioissa ja julkaissut vuosittaisia
digitaalitalouden ja ‑yhteiskunnan indeksiä (DESI) koskevia raportteja vuodesta 2014 lähtien.
Vuosiraporteissa on maaprofiileita, joiden avulla jäsenvaltiot voivat tunnistaa ensisijaisten toimien
kohteita, sekä aihekohtaisia lukuja, joissa analysoidaan digitaalipolitiikan keskeisimpiä osa-alueita EUtasolla.
Vuonna 2021 komissio muutti DESI-indeksiä niin, että siinä otetaan huomioon kaksi merkittävää
poliittista aloitetta, jotka vaikuttavat digitalisaatioon EU:ssa tulevina vuosina: elpymis- ja
palautumistukiväline ja digitaalinen kompassi.
Komissio teki DESI-indeksin vuoden 2021 versioon joitakin muutoksia indeksin saattamiseksi linjaan
digitaalisen kompassin neljän pääkohdan ja tavoitteiden kanssa, menetelmien parantamiseksi sekä
uusimman teknisen ja poliittisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Indikaattorit perustuvat nyt
digitaalisen kompassin neljään pääkohtaan aiempien viiden osa-alueen sijaan. DESI 2021 ‑indeksin
indikaattoreista yksitoista mittaa digitaalisessa kompassissa määritettyjä tavoitteita. Jatkossa DESIindeksin yhtenäisyyttä digitaalisen kompassin kanssa lisätään entistään, jotta voidaan varmistaa, että
kaikki tavoitteita käsitellään raporteissa.
Lisäksi DESI-indeksissä on nyt indikaattorit, joilla mitataan sitä, miten käyttöönotetut tieto- ja
viestintätekniikkaratkaisut tukevat yrityksiä ympäristömyönteisempien toimien toteuttamisessa
(ekologisen kestävyyden edistäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla), sekä 1 Gb/s:n palvelujen
käyttöönottoa. Siinä on myös indikaattorit, jotka kuvaavat tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusta
tarjoavien yritysten prosenttiosuutta ja sähköistä laskutusta käyttävien yritysten prosenttiosuutta.
Edellisten vuosien DESI-pisteet ja ‑sijoitukset on laskettu kaikkien maiden osalta uudelleen, jotta niissä
on voitu ottaa huomioon indikaattoreiden valinnassa tapahtuneet muutokset ja perustana oleviin
indikaattoritietoihin tehdyt korjaukset.
Lisätietoja on DESI-indeksiä käsittelevällä
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Yhteenveto
Suomi
DESI 2021

EU

sijoitus

pisteet

pisteet

2

67,1

50,7

Suomi sijoittuu Euroopan komission digitaalitalouden ja ‑yhteiskunnan indeksin (DESI) vuoden 2021
versiossa toiseksi EU:n 27 jäsenvaltiosta. Suomi on edelleen kärkipäässä inhimillisessä pääomassa,
digitaaliteknologian integraatiossa ja julkishallinnon digitaalisissa palveluissa. Maa on parantanut
pisteitään monilla DESI-indeksin osa-alueilla.
Suomen erityinen vahvuus on sähköisen hallinnon palvelujen saatavuus ja käyttö, ja kansalaisista suuri
osa käyttääkin näitä palveluja.
Suomi panostaa vahvasti digitaalisten taitojen tukemiseen: tieto- ja viestintätekniikan alalta
valmistuneiden osuus kaikista valmistuneista on melkein kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon
(7,4 prosenttia verrattuna koko EU:n 3,9 prosenttiin), ja tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusta
tarjoavien yritysten osuus on samoin liki kaksinkertainen (38 prosenttia verrattuna koko EU:n
20 prosenttiin). Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä 59 prosentilla tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita
rekrytoivista yrityksistä on ollut vaikeuksia avoimien työpaikkojen täyttämisessä (koko EU:n vastaava
luku on 55 prosenttia). Tällainen osaajapula voi vaikuttaa suomalaisyritysten digitalisaatioon
negatiivisesti.
Siirtoyhteyksissä Suomi on sijalla 13, ja kiinteän laajakaistan kokonaiskäytön indikaattori on
57 prosenttia. Tämä johtuu osittain siitä, että internetin mobiilikäyttö on erittäin yleistä Suomessa.
Tietyillä alueilla 4G-verkkojen kapasiteetti on melkein kokonaan käytössä, ja 5G-valmiudessa on
saavutettu etumatkaa ja kaupallisia toteutuksia on tulossa. Tilanne on huomattavan erilainen
kaupungeissa ja maaseudulla. Alueiden välisen kuilun taustatekijöitä ovat pieni väestöntiheys ja laajat
alueet, joilla on verrattain vähän taloudellisia kannustimia ottaa käyttöön siirtoyhteysverkkoja.
Erittäin suuren kapasiteetin kiinteän verkon kokonaiskattavuus on 67 prosenttia (EU:n keskiarvo on
59 prosenttia), mutta maaseudulla se on hyvin alhainen, 9,36 prosenttia (EU:n keskiarvo on
27,8 prosenttia). Suomalaiset pk-yritykset suoriutuvat hyvin mitä tulee vähintään perustason
digitaaliseen intensiteettiin ja kehittyneen teknologian käyttöön. Digitaaliteknologian integroimisessa
yritysten toimintaan Suomi sijoittuu huomattavasti EU:n keskiarvon yläpuolelle: 88 prosentissa
suomalaisista pk-yrityksistä digitaalinen intensiteetti on vähintään perustasoa (EU:n keskiarvo on
60 prosenttia), ja 62 prosenttia kaikista yrityksistä käyttää pilvipalveluja, mikä on huomattavasti EU:n
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keskiarvoa (26 prosenttia) enemmän. Uusia, laajempia liiketoimintamahdollisuuksia voisi avautua, jos
digitaali-innovaatiokeskittymät solmisivat yhteyksiä eurooppalaisiin innovaatiokeskittymiin.
Useat vuonna 2020 hyväksytyt strategiset ohjelmat antoivat uutta vauhtia digitaalipoliittisille toimille.
Suomen hallitus julkisti helmikuussa 2021 digitalisaation edistämisen ohjelman1, jonka tavoitteena on
nostaa julkisen sektorin digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyötä. Digivisio 2030 -hankkeessa2 määritettiin lokakuussa toteuttamismalli ja ‑periaatteet
Suomen korkeakoulujen digitalisaation syventämiselle. Marraskuussa Suomi päivitti
tekoälystrategiaansa Tekoäly 4.0 -ohjelmalla3, joka edistää tekoälyn kehittämistä ja käyttöä
yrityksissä.

Digitalisaatio Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa digitaalisten tavoitteiden edistämiseen on
osoitettu 574,3 miljoonaa euroa eli 27,5 prosenttia suunnitelman kokonaismäärärahoista.
Suunnitelmassa keskitytään julkisiin digitaalisiin palveluihin, digitaalisiin taitoihin ja talouden
digitaaliseen muutokseen.
Digitaalisten julkisten palvelujen alalla toimenpiteisiin kuuluvat terveys- ja työllisyyspalvelujen
digitalisointi, rautatiejärjestelmien digitalisointi ja älykkäiden energiaverkkojen käyttöönotto
(yhteensä yli 332 miljoonaa euroa).
Suomi investoi myös datavetoiseen innovointiin (37 miljoonaa euroa), kyberturvallisuuteen
(20 miljoonaa euroa), verkkoyhteyksiin alueilla, joilla markkinamekanismi ei pysty tuottamaan
tuloksia (50 miljoonaa euroa), digitaalisiin taitoihin koulutuksen ja elämän eri vaiheissa sekä
niihin liittyviin digitaalisiin julkisiin palveluihin (yli 50 miljoonaa euroa), edistyneen teknologian
käyttöönottoon ja digitaalialan tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin (43 miljoonaa euroa)
sekä yritysten digitalisaatioon, mukaan lukien pk-yritykset, innovaatioinfrastruktuurit ja
avustukset yritysten kehittämiseen (40 miljoonaa euroa). Suomen elpymis- ja
palautumissuunnitelma sisältää varoja, joiden avulla yritykset voivat osallistua useita maita
käsittävään hankkeeseen eli mikroelektroniikan alalla toteutettavaan Euroopan yhteistä etua
koskevaan tärkeään hankkeeseen (IPCEI).

1
2
3

https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma.
https://digivisio2030.fi/.
Tekoäly 4.0 -ohjelma vauhdittaa liiketoiminnan digitalisaatiota.

4

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2021
Suomi

5

1 Inhimillinen pääoma
1 Inhimillinen
pääoma
DESI 2021

Suomi

EU

sijoitus

pisteet

pisteet

1

71,1

47,1

Suomi

EU

DESI 2019
76 %

DESI 2020
76 %

DESI 2021
76 %

DESI 2021
56 %

prosenttia väestöstä

2017

2019

2019

2019

1a2 Perustason ylittävät digitaaliset taidot

45 %

50 %

50 %

31 %

prosenttia väestöstä

2017

2019

2019

2019

1a3 Vähintään perustason ohjelmistotaidot

76 %

77 %

77 %

58 %

2017

2019

2019

2019

1b1 Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat

6,7 %

6,8 %

7,6 %

4,3 %

prosenttia 15–74-vuotiaista työntekijöistä

2018

2019

2020

2020

1b2 Naispuoliset tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat

20 %

21 %

23 %

19 %

prosenttia tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoista

2018

2019

2020

2020

1b3 Tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusta tarjoavat
yritykset

36 %

37 %

38 %

20 %

2018

2019

2020

2020

1b4 Tieto- ja viestintätekniikan alalta valmistuneet

6,3 %

7,0 %

7,4 %

3,9 %

2017

2018

2019

2019

1a1 Vähintään digitaaliset perustaidot

prosenttia väestöstä

prosenttia yrityksistä

prosenttia valmistuneista

Suomi sijoittuu inhimillisessä pääomassa 27:sta EU-maasta ensimmäiseksi. Digitaalisten taitojen taso
on Suomessa huomattavasti EU:n keskiarvoa korkeampi: 76 prosentilla on perustaidot ja
50 prosentilla perustason ylittävät taidot (EU:n keskiarvo perustaidoissa on 56 prosenttia ja
perustason ylittävissä taidoissa 31 prosenttia). Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden osuus
työntekijöistä on noussut 7,6 prosenttiin, mikä on edelleen Euroopan huipputasoa tämän
indikaattorin osalta. Naisten osuus tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoista on 23 prosenttia eli
hieman suurempi kuin EU:n keskiarvo (19 prosenttia). Tieto- ja viestintätekniikan alalta valmistuneet
muodostavat Suomessa 7 prosenttia kaikista valmistuneista: tämä prosenttiosuus on melkein
kaksinkertainen EU:n keskiarvoon (3,6 prosenttia) verrattuna. Suomessa tieto- ja viestintätekniikan
alan koulutusta työntekijöilleen tarjoaa lähes kaksi kertaa niin suuri osuus yrityksistä kuin EU:ssa
keskimäärin. Kuitenkin 59 prosentilla tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita rekrytoivista
yrityksistä on ollut vaikeuksia avoimien työpaikkojen täyttämisessä (koko EU:n vastaava luku on
55 prosenttia).
Vuonna 2020 Suomessa jouduttiin vastaamaan koronaviruskriisin aiheuttamiin koulutukseen liittyviin
haasteisiin4. Koulut ja yliopistot suljettiin maaliskuussa 2020, ja luokkaopetus vaihtui etäopetukseen.
Alustat ja sovellukset5, joita koulut käyttivät jo ennen pandemiaa, osoittautuivat hyödyllisiksi. Jotta
kaikille oppilaille voitiin tarjota yhtäläiset mahdollisuudet, yksityiset yritykset haastettiin

4
5

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/finland.html.
Esimerkiksi Helmi, Wilma, Studentaplus ja Sopimuspro.
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lahjoittamaan kannettavia tietokoneita koululaisille osana Kaikille kone ‑kampanjaa6. Useat yritykset
tarjosivat koulu.me-sivustolla verkko-oppimateriaaleja, joiden sertifioitu, maksuton ja laadukas
pedagoginen sisältö oli suunniteltu nimenomaan etäopetusta varten.
Suomi osallistui vuoden 2020 EU:n koodiviikkoon. Maassa järjestettiin 38 aktiviteettia, jotka kokosivat
yhteen 3 000 osallistujaa. Koko Euroopassa osallistujia oli 3,4 miljoonaa7.
Koulutussektorilla LUMA-keskus (koulujen, yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä edistävä
organisaatio) kannusti edelleen lapsia ja nuoria LUMA-aineiden (luonnontieteiden, teknologian,
insinööritieteiden ja matematiikan) opiskeluun edistämällä uusimpia opetuksessa käytettäviä
menetelmiä. LUMA2020-ohjelma8 tukee opettajia elinikäisessä oppimisessa sekä vahvistaa
tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Lisäksi suomalaisia kulttuuri- ja tiedeaineistoja kokoava
finna.fi-hakupalvelu avaa uusia oppimismahdollisuuksia tarjoamalla avoimia, maksuttomia
oppimateriaaleja. Toinen pitkän aikavälin hanke, jota myös valmisteltiin vuonna 2020, on Digivisio
2030. Sen tavoitteena on varmistaa joustava oppiminen suomalaisessa korkeakoulutuksessa.
Digitaaliset taidot mainitaan uusissa jatkuvaa oppimista koskevissa linjauksissa9 , jotka hyväksyttiin
eduskunnassa joulukuussa 2020. Niillä edistetään työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja
tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta. Tarjolle tulee digitaalinen palvelu, joka yhdistää koulutuksen,
ohjauksen ja työmarkkinoita koskevat tiedot. Kokonaisuus sisältää osaamisen kartoitus-, tunnistamisja urasuunnittelupalveluja sekä ennakointitietoa potentiaalisista tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Älykkäistä sähköisistä palveluista muodostuva kokonaisuus toimii jatkuvan oppimisen
palvelujärjestelmän alustana.
Suomi ilmoitti yksinkertaistavansa hallinnollisia menettelyjä ottamalla käyttöön verkkopalvelualustan,
johon kootaan Suomeen saapuville ulkomaisille työntekijöille suunnattuja julkisia ja yksityisiä
palveluja. Tähän odotetaan sisältyvän tietoja työmarkkinamahdollisuuksista, mahdollisten
työntekijöiden ja työnantajien yhteensaattamista, osapuolien välistä luotettavaa tietojen vaihtoa
alustan kautta sekä apua hallinnollisen prosessin hallinnassa. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä
rekrytoimaan tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita avoimiin työpaikkoihin, joihin on ollut vaikea
löytää osaavaa työvoimaa.

Kohokohta: Digivisio 2030
Digivisio 203010 ‑hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä Suomen korkeakoulujen
digitalisaatiohankkeista. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet ja
parantaa korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti. Helmikuussa 2020 kaikki Suomen
korkeakoulut sitoutuivat hankkeeseen ja sopivat hankkeen toteuttamismallista ja ‑periaatteista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeen alkurahoitukseksi 20 miljoonaa euroa ja
on osoittamassa lisäksi strategiarahoituksesta 17,8 miljoonaa euroa vuosille 2021–2024.

6

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/kaikille-kone-kampanja-haastaa-yritykset-lahjoittamaantarpeettomia-tietokoneitaan.
7
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-organisers-register-over-72000-activitiessecond-year-row.
8
https://www.luma.fi/sanomat/2020/12/11/kansallisessa-luma2020-kehittamisohjelma-toi-uusia-avauksiamateriaaleja-ja-innosti-yhteisollisyyteen-koulujen-yliopistojen-ja-elinkeinoelaman-valilla/.
9
https://minedu.fi/-/jatkuvan-oppimisen-uudistukselle-hyvaksyttiin-yhteiset-linjaukset-osaaminen-turvaatulevaisuuden.
10
https://digivisio2030.fi/
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Inhimillinen pääoma Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyy useita toimenpiteitä, joilla edistetään
digitaalisia taitoja. Suunnitelmaan sisältyy jatkuvaa oppimista koskeva uudistus, jossa keskitytään
ammatilliseen koulutukseen (4,5 miljoonaa euroa). Tätä täydentää Ahvenanmaalle kohdennettu
toimenpide, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön opiskelijakeskeinen digitaalinen koulutus
kaikissa korkeakouluopinnoissa sekä uusia opinto-ohjelmia erityisesti digitalisaation ja
automaation alalla (2,4 miljoonaa euroa).
Suunnitelmaan sisältyy digitaalisten julkisten palvelujen puitteissa koulutus- ja osaamisen
kehittämisjärjestelmän kattava digitalisaatio-ohjelma (46 miljoonaa euroa), jossa on tarkoitus
hyödyntää digitaalisia välineitä Suomen digitaalisten taitojen tason nostamiseksi ja korkeaasteen koulutusjärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi.
Edistyneiden teknologioiden alalla tehdään 5 miljoonan euron investointi, jolla pyritään
lisäämään suuren yleisön peruskyberturvallisuustaitoja luomalla yhteinen digitaalinen alusta
kyberturvallisuustaitojen opettamista ja kehittämistä varten. Toisella samoin 5 miljoonan euron
suuruisella toimenpiteellä rahoitetaan kyberturvallisuusharjoituksia, joihin osallistuu vähintään
2 000 virkamiestä.
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2 Siirtoyhteydet
2 Siirtoyhteydet
DESI 2021

Suomi

EU

sijoitus

pisteet

pisteet

13

51,3

50,2

Suomi
DESI 2019
58 %

2a1 Kiinteän laajakaistan kokonaiskäyttö

DESI 2020
57 %

EU
DESI 2021
57 %

DESI 2021
77 %

prosenttia kotitalouksista

2018

2019

2020

2020

2a2 Vähintään 100 Mb/s:n kiinteän laajakaistan käyttö

21 %

23 %

26 %

34 %

prosenttia kotitalouksista

2018

2019

2020

2020

–

0,90 %

0,95 %

1,3 %

2019

2020

2020

2b1 Nopean laajakaistan (NGA-verkkojen) kattavuus

74 %

75 %

75 %

87 %

prosenttia kotitalouksista

2018

2019

2020

2020

2b2 Erittäin suuren kapasiteetin kiinteän verkon
kattavuus

31 %

62 %

67 %

59 %

2a3 Vähintään 1 Gb/s:n yhteyksien käyttö
prosenttia kotitalouksista

prosenttia kotitalouksista

2c1 4G-verkkojen kattavuus

2018

2019

2020

2020

>99,9 %

>99,9 %

>99,9 %

99,7 %

prosenttia asutetuista alueista

2018

2019

2020

2020

2c2 5G-valmius

67 %

67 %

99 %

51 %

2019

2020

2021

2021

–

–

12 %

14 %

2020

2020

osoitettu taajuus prosenttiosuutena yhdenmukaistetusta 5G-taajuudesta
kokonaisuudessaan

2c3 5G-verkkojen kattavuus
prosenttia asutetuista alueista

2c4 Mobiililaajakaistan käyttö
prosenttia väestöstä

74 %

–

–

71 %

2018

2019

2019

2019

–

2d1 Laajakaistaliittymien hintaindeksi
pistemäärä (0–100)

75

75

69

2019

2020

2020

Siirtoyhteyksissä Suomen pistemäärä on 51,3, jolla se sijoittuu kolmanneksitoista EU:ssa. Suomessa
kiinteän verkon kattavuudessa on merkittäviä eroja maan eri alueilla, minkä taustalla saattaa olla se,
että harvaan asutuilla alueilla ei ole taloudellisia kannustimia ottaa verkkoa käyttöön. Vaikka erittäin
suuren kapasiteetin kiinteän verkon kokonaiskattavuus on Suomessa erittäin hyvä, 67 prosenttia
(EU:n keskiarvo on 59 prosenttia), maaseudulla kattavuus on kuitenkin alhainen, 9,3 prosenttia (EU:n
keskiarvo on 27,8 prosenttia). Kuitu kiinteistöön (FTTP) -kattavuus oli 37,7 prosenttia eli alle EU:n
keskiarvon (42,5 prosenttia) ja liki sama kuin DOCSIS 3.1 -versioon päivitettyjen kaapeliverkkojen
kattavuus (37,8 prosenttia). Luvut viittaavat siihen, että nämä kaksi erittäin suuren kapasiteetin
kiinteän verkon tyyppiä eivät niinkään kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan.
Vaikka erittäin suuren kapasiteetin kiinteä verkko on laajasti saatavilla, kiinteän laajakaistan käyttö
kasvaa hitaasti kaikissa nopeusluokissa: 57 prosenttia kotitalouksista käytti kiinteää laajakaistaa (EU:n
keskiarvo on 77 prosenttia), 26 prosentilla kotitalouksista oli 100 Mb/s:n kiinteä laajakaista (EU:n
keskiarvo 34 prosenttia), ja vain 0,95 prosentilla kotitalouksista oli 1 Gb/s:n kiinteä laajakaista (EU:n
keskiarvo 1,3 prosenttia). Käytön vähäisyys ei vaikuta olevan yhteydessä hintaan. Suomen
8
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laajakaistaliittymien hinnat ovat hyvällä tasolla verrattuna muiden EU-maiden hintoihin:
laajakaistaliittymien hintaindeksi oli Suomessa 75, mikä on korkeampi kuin EU:n keskiarvo 69. Kiinteän
laajakaistan käytön vähäisyyttä saattaa selittää se, että huomattava määrä loppukäyttäjiä on
päättänyt siirtyä kiinteän laajakaistan asemasta mobiililaajakaistaan (kiinteästä verkosta
mobiiliverkkoon)11.
Kaupallisia 5G-palveluja on saatavilla useissa osissa maata. Vuonna 2019 operaattorit alkoivat ottaa
käyttöön 3,4–3,8 gigahertsin kaistojen verkkoja Manner-Suomessa. Kaupallisten palvelujen tarjonta
on laajentunut Suomessa vuodesta 2019 lähtien. Saatavilla olevat 5G-verkot kattoivat 12 prosenttia
maasta vuoden 2020 puolivälissä12.
Suomen kansallista laajakaistasuunnitelmaa eli digitaalisen infrastruktuurin strategiaa toteutetaan
parhaillaan. Tällä hetkellä Suomi keskittyy siihen, että ainakin 1 Gb/s:n yhteyksiä koskevat tavoitteet
saavutettaisiin. Vuoteen 2025 mennessä kaikilla suomalaisilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus
käyttää vähintään 100 Mb/s:n yhteyksiä ja yhteyden nopeuden kasvattaminen yhteen gigabittiin
sekunnissa tulisi olla mahdollista.
Hallitus on varannut 5 miljoonaa euroa vuodelle 2021 kansallisen laajakaistasuunnitelman
toteuttamiseen. Lisäksi erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiin maaseudulla on myös saatavilla
rahoitusta vuosille 2021–2027 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Koko
rahoitussummaa koskevia päätöksiä ei ole vielä tehty.
Suomessa on osoitettu 99 prosenttia langatonta laajakaistaa varten EU:n tasolla yhdenmukaistetusta
taajuudesta. Kesäkuussa 2020 järjestettiin huutokauppa 26 gigahertsin kaistasta. Voittaneet tarjoajat
saivat kukin kaistasta 800 megahertsiä 7 miljoonan euron hintaan: Elisa Oyj sai 25,1–25,9 gigahertsin
kaista-alueen, Telia Finland Oyj 25,9–26,7 gigahertsin kaista-alueen ja DNA Oyj 26,7–27,5 gigahertsin
kaista-alueen. Huutokaupasta jätettiin pois 24,25–25,1 gigahertsin kaista-alue, jonka suhteen
suunnitelmissa oli lisensoida se yksityisille paikallisille 5G-verkoille alkuvuonna 2021.
Taajuudeltaan 700 megahertsin kaista huutokaupattiin vuonna 2016, ja sitä käytetään laajasti LTEtarkoituksiin. Taajuudeltaan 3,4–3,8 gigahertsin kaista huutokaupattiin vuonna 2018, ja nykyisin sitä
käytetään kaupallisten 5G-palvelujen tarjoamiseen maan eri osissa edellä kuvatulla tavalla. Maan
itäosassa on kuitenkin ilmoitettu olevan taajuuskoordinointiongelmia EU:n ulkopuolisen maan kanssa.
Keväällä 2021 allekirjoitettiin kuitenkin uusi 3,6–3,8 gigahertsin taajuuskaistaa koskeva
koordinointisopimus, jonka ilmoitettiin parantaneen tilannetta.

Keskeinen markkina- ja sääntelykehitys
Vuonna 2020 Suomen tietoliikennemarkkinoille tuli kaksi uutta toimijaa: Valokuitunen Oy ja
GlobalConnect Oy. Ensin mainittu on CapMan Infran (60 prosentin omistusosuus) ja Telian
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Mobiililaajakaistan käyttö ylittää EU:n keskiarvon (se oli 74 prosenttia jo vuonna 2018 eli ennen kuin
EU:n keskiarvo saavutti 71 prosentin tason vuonna 2019).
12 Traficomin mukaan 67 prosentilla Suomen kotitalouksista oli vuoden 2020 lopussa käytettävissään 100
Mbit/s:n 5G-yhteys. Tämä kattoi hieman yli 2 prosenttia maan pinta-alasta. Samaan aikaan noin 60 prosentilla
kotitalouksista oli käytettävissään 300 Mbit/s:n nopeuksia tarjoavat mobiiliverkot, jotka kattoivat 1 prosentin
Suomen pinta-alasta.

10

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2021
Suomi
(40 prosentin omistusosuus) omistama yhteisyritys. Se on ostanut Telian Avoin Kuitu ‑verkot ja
ilmoitti aikovansa tulevina vuosina rakentaa Avoin Kuitu ‑verkkoja 200 000 kotitaloudelle
pääasiassa esikaupunkialueilla oleviin pientaloihin.
GlobalConnect
Oy
on
ruotsalaisomisteinen
kuitupohjaisten
tietoliikenneja
datakeskuspalvelujen tarjoaja. Se keskittyy tukkutason yritysasiakkaisiin ja aikoo rakentaa
kuituverkkoja ja tarjota tehokkaita yhteys- ja datatallennuspalveluja.
Koronaviruskriisi muutti kulutustottumuksia muun muassa niin, että sähköisten
viestintäpalvelujen käyttö kasvoi: mobiilidatan käyttö kasvoi 15 prosenttia ja matkapuhelimilla
soitetut puheluminuutit 17 prosenttia.
Suomen äänipuhelumarkkinoilla on siirrytty kiinteästä verkosta mobiiliverkkoon: Suomessa on
enää vain 249 000 kiinteää puhelinliittymää, kun taas mobiililiittymiä on 9,23 miljoonaa.
Operaattorit Elisa, Telia ja DNA ovat suurimmat toimijat kiinteiden verkkojen markkinoilla.
Markkinaosuudet kiinteiden laajakaistayhteyksien kansallisilla markkinoilla ovat seuraavat: Elisa
33 prosenttia, DNA 31 prosenttia, Telia 25 prosenttia, Finnet-ryhmä 8 prosenttia ja muut toimijat
3 prosenttia.
Kilpailutilanteen dynamiikka vaihtelee maantieteellisen alueen mukaan. Kolmella suurimmalla
operaattorilla on edelleen suuri osuus vähittäismarkkinoista monilla alueilla, mutta
pääkaupunkiseudulla on enemmän kilpailua ja vaihtoehtoisten operaattoreiden tarjoamia kuitu
rakennukseen (FTTB) -ratkaisuja.
Tammikuun 18. päivänä 2021 Suomi ilmoitti komissiolle toteuttaneensa kaikki tarvittavat
toimenpiteet eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön saattamiseksi osaksi kansallista
lainsäädäntöään. Komissio arvioi parhaillaan kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden
täydellisyyttä.
Markkinoiden sääntelyn saralla Traficom ilmoitti suunnittelevansa uutta markkina-analyysia
markkinoista 3 ja 4 (tukkutason korkealaatuinen yhteys kiinteään sijaintipaikkaan) niin kuin ne
on määritelty vuoden 2014 suosituksessa merkityksellisistä markkinoista.
Marraskuun 12. päivänä 2020 korkein hallinto-oikeus päätti osittain kumota Viestintäviraston
vuonna 2018 tekemän, Elisaa koskevan päätöksen, joka koski huomattavaa markkinavoimaa
markkinalla 3a (tukkutason paikallisyhteys kiinteään sijaintipaikkaan). Oikeus totesi, että
Viestintäviraston päätökselle ei ollut riittäviä perusteluja. Oikeus katsoi, että maantieteellisiä
markkinoita rajattaessa olisi pitänyt ottaa tarkemmin huomioon kiinteän verkon kilpailu
pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.
Lisäksi oikeus kumosi tilaajayhteysmarkkinoiden hinnoittelua koskevan päätöksen kaikilla
huomattavan markkinavoiman alueilla. Oikeuden päätös tarkoittaa, että Viestintäviraston Elisan
kuitutilaajayhteyksille asettamat tukkutason enimmäiskuukausihinnat kumotaan. Oikeus katsoi,
että kansallisen sääntelyviranomaisen LRIC+-mallissa käytettyjen geotyypin segmentoinnin ja
kaivuukustannusten validiteettia olisi pitänyt tutkia tarkemmin.
Asia on toimitettu uudelleen Traficomille uudelleenharkintaa varten.
Suomi päätti taata mobiilipalvelujen määräaikaisia mobiilipalvelusopimuksia tehneille tilaajille
paremman kuluttajansuojan kuin mitä säännöstön 105 artiklan 1 kohdassa säädetään.
Säännöstössä säädetään, että sopimuksissa ei tule määrätä sitoumusajasta, joka ylittää 24
kuukautta,
mutta
säännöstön
105 artiklan
1 kohdan
kansallisessa
10
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täytäntöönpanotoimenpiteessä säädetään, että määräaikaisissa mobiilipalvelusopimuksissa ei
tule määrätä yli 12 kuukauden sitoumusajasta.
Mitä tulee yleispalveluun ja kaikkien oikeuteen internet-yhteyteen Suomi suunnittelee
nostavansa vähimmäisnopeuden 2 megabitistä 5 megabittiin sekunnissa.
Suomi on eturintamassa 5G-valmiuden suhteen ja on aloittanut kaupallisen käyttöönoton.
Lisää taajuusresursseja on tullut saataville 26 gigahertsin kaistan huutokaupan myötä. Kiinteän
laajakaistan kattavuus on Suomessa hyvä. Maaseudulla sitä voisi kuitenkin parantaa. Suurin ongelma
on se, että markkinatoimijoilla ei ole kannustimia investoida harvaan asuttuihin alueisiin. Suomessa
tukeudutaan julkiseen rahoitukseen kansallisen laajakaistasuunnitelman toteuttamisen jatkamisessa
ja erittäin suuren kapasiteetin verkon kattavuuden laajentamisessa koko maahan.

Siirtoyhteydet Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
Suomen suunnitelmaan sisältyy investointitukiohjelma, jolla parannetaan nopeiden yhteyksien
verkon laatua ja saatavuutta alueilla, joilla markkinamekanismit eivät tarjoa tällaisia yhteyksiä.
Laajakaistapalvelujen tarjoajille annetaan 50 miljoonaa euroa rahoitustukea. Ohjelmasta
tuettavien laajakaistayhteyksien kapasiteetti on vähintään 100 megabittiä sekunnissa. Suomen
odotetaan lisäksi perustavan kansalliseen laajakaistatoimistoon koordinaattorin tehtävän
laajakaistan käyttöönoton edistämiseksi ja kansallisten ja EU:n laajakaistatoimien koordinoinnin
suunnittelemiseksi.
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3 Digitaaliteknologian integraatio
3
Digitaaliteknologian
integraatio

Suomi

EU

sijoitus

pisteet

pisteet

1

59,5

37,6

DESI 2021

3a1 Pk-yritykset, joiden digitaalinen intensiteetti on
vähintään perustasoa

DESI 2019

Suomi
DESI 2020

DESI 2021

EU
DESI 2021

–

–

88 %

60 %

2020

2020

36 %

prosenttia pk-yrityksistä

3b1 Sähköisen tiedonjaon järjestelmät

39 %

43 %

43 %

prosenttia yrityksistä

2017

2019

2019

2019

3b2 Sosiaalinen media

29 %

44 %

44 %

23 %

prosenttia yrityksistä

2017

2019

2019

2019

3b3 Massadata

19 %

19 %

22 %

14 %

prosenttia yrityksistä

2018

2018

2020

2020

3b4 Pilvipalvelut

50 %

50 %

62 %

26 %

2018

2018

2020

2020

–

–

20 %

25 %

2020

2020

66 %

prosenttia yrityksistä

3b5 Tekoäly
prosenttia yrityksistä

3b6 Ekologisen kestävyyden edistäminen tieto- ja
viestintätekniikan avulla

–

–

77 %
2021

2021

79 %

79 %

83 %

32 %

prosenttia yrityksistä – prosenttiosuus, joka käyttää tieto- ja
viestintätekniikkaa jonkin verran tai paljon ympäristötoimissaan

3b7 Sähköinen laskutus
prosenttia yrityksistä

2018

2018

2020

2020

3c1 Verkkokauppaa harjoittavat pk-yritykset

20 %

22 %

18 %

17 %

2018

2019

2020

2020

–

–

–

12 %

2018

2019

2020

2020

prosenttia pk-yrityksistä

3c2 Sähköisen kaupankäynnin liikevaihto
prosenttia pk-yritysten liikevaihdosta

3c3 Verkkomyynti ulkomaille
prosenttia pk-yrityksistä

6%

9%

9%

8%

2017

2019

2019

2019

Digitaaliteknologian integroimisessa yritysten toimintaan Suomi sijoittuu EU-maista ensimmäiseksi,
huomattavasti EU:n keskiarvon yläpuolelle.
Yhteensä 88 prosentissa suomalaisista pk-yrityksistä digitaalinen intensiteetti on vähintään
perustasoa, mikä ylittää EU:n keskiarvon (60 prosenttia). Ekologisen kestävyyden edistäminen tietoja viestintätekniikan avulla ‑indikaattorin osalta Suomessa 77 prosenttia yrityksistä käyttää tieto- ja
viestintätekniikkaa jonkin verran tai paljon ympäristötoimissaan, mikä ylittää EU:n keskiarvon
(66 prosenttia). Kehittynyt teknologia kasvatti edelleen suosiotaan suomalaisyritysten keskuudessa:
62 prosenttia yrityksistä käytti pilvipalveluja, mikä on huomattavasti enemmän kuin kahden vuoden
takainen 50 prosentin osuus ja merkittävästi suurempi kuin EU:n keskiarvo. Yrityksistä 20 prosenttia
käyttää tekoälyteknologiaa toiminnassaan ja 43 prosenttia käyttää sähköisen tiedonjaon järjestelmiä.
Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa lähes kaksi kertaa niin paljon kuin yritykset EU:ssa keskimäärin
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Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2021
Suomi

13

(44 prosenttia, kun EU:n keskiarvo on 23 prosenttia), ja sähköisen laskutuksen käyttö on yrityksissä
erittäin yleistä (83 prosenttia), toisin kuin EU:ssa keskimäärin (32 prosenttia).
Edellisten vuosien kokemusten ja poliittisen valmistelun pohjalta hallitus käynnisti digitalisaation
edistämisen ohjelman13 helmikuussa 2020. Ohjelman tavoitteena on nostaa julkisen sektorin
teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä samalla
kun digitaaliset työkalut sisällytetään osaksi taloutta ja yhteiskuntaa. Etenkin YritysDigi14-hankkeessa
pyritään vähentämään paperi- ja käyntiasioinnin tarvetta.
Suomessa julkisen vallan toimissa on perinteisesti panostettu järjestelyjen ja rahoituksen
jatkuvuuteen tapauskohtaisten aloitteiden asemasta, ja tämän perusperiaatteen mukaisesti jatkettiin
useiden hyvin jäsenneltyjen hankkeiden toteuttamista. Pääasiallinen politiikkaa toteuttava julkinen
taho on edelleen Business Finland15. Se hallinnoi useita ohjelmia, kuten datan käyttöä ja digitaalisten
alustojen kehittämistä tukevaa Kasvumoottorit-ohjelmaa, digitaalisten ekosysteemien veturiyritysten
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden rahoitusohjelmaa ja Smart Mobility ‑ohjelmaa
(50 miljoonaa euroa). VTT tarjoaa rahoitusta teollisuuden digitalisaatiolle, ja vuosien 2018–2022
Digitaalinen Suomi ‑kehyksessä16 annetaan 400 miljoonaa euroa rahoitusta paikallishallinnon
digitalisaatioon.
Suomi laati tekoälystrategiansa vuonna 2017. Sen perusteella toteutettiin tekoälyohjelma
rahoittamalla AI Business ‑ohjelmaa (100 miljoonaa euroa) ja Suomen tekoälykeskusta (8,3 miljoonaa
euroa – molemmat luvut koskevat vuosia 2019–2022). Marraskuussa 2020 Suomi tarkisti ja päivitti
tekoälystrategiaansa Tekoäly 4.0 ‑ohjelmalla17. Ohjelma edistää tekoälyn kehittämistä ja
käyttöönottoa yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä. Tekoälyä yhdistetään laajaan joukkoon muuta
teknologiaa, kuten esineiden internetiin, 3D-tulostukseen, robotiikkaan, kvanttilaskentaan,
virtuaalitodellisuuteen ja täydennettyyn todellisuuteen.
Suomi on EuroHPC-yhteisyrityksen osakas, ja yksi kolmesta esi-eksa-luokan supertietokoneesta
aiotaan sijoittaa Suomeen18. Maa on allekirjoittanut julistukset eurooppalaisesta
lohkoketjukumppanuudesta ja tekoälystä.
Suomi suoriutuu hyvin digitaaliteknologian integroimisessa yritysten toimintaan. Haasteet vaikuttavat
liittyvän suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen ja työvoiman digitaalisia taitoja kehittävään
uudelleen- ja täydennyskoulutukseen. Maa on teknologian kehityksen kärjessä, ja tämän aseman
säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä.

Digitaaliteknologian integraatio Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyy useita toimenpiteitä, joilla tuetaan
digitaaliteknologian integrointia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kulttuurialan ja luovien
toimialojen uudistamiseen annettavalla tuella tavoitellaan alan yritysten digitalisaatiota, pienten
yritysten kasvun vauhdittamista ja erityisesti matkailualan digitaalista kasvua.
Kehittyneen teknologian alalla elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältää toimia, joilla
vahvistetaan kehittyneiden teknologioiden, erityisesti 6G-teknologian, tekoälyn ja
kvanttilaskennan, soveltavan tutkimuksen käyttöönottoa (10 miljoonaa euroa). Tukea annetaan
13
14
15
16
17
18

https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma.
https://vm.fi/yritysdigi.
https://www.businessfinland.fi/.
https://www.businessfinland.fi/496a6f/globalassets/julkaisut/digital-finland-framework.pdf.
https://tem.fi/-/tekoaly-4.0-ohjelma-vauhdittaa-liiketoiminnan-digitalisaatiota.
https://www.lumi-supercomputer.eu/.
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myös suomalaisten yritysten mikroelektroniikan tuotannollisen arvoketjun kehittämiseen
tekemien investointien vauhdittamiseen ja lisäämiseen sekä puolijohdekomponenttien
suunnittelu- ja valmistuskyvyn lisäämiseen Suomessa ja EU:ssa antamalla suomalaisille yrityksille
tilaisuus osallistua Euroopan yhteistä etua koskevaan tärkeään mikroelektroniikkahankkeeseen
(15 miljoonaa euroa). Suunnitelmaan sisältyy myös joukko tutkimuksen, kehityksen ja
innovoinnin rahoituspaketteja, joilla tuetaan innovatiivisia kasvuyrityksiä ja edistetään
digitaalista innovointia.
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4 Julkishallinnon digitaaliset palvelut
4 Julkishallinnon
digitaaliset
palvelut

Suomi

EU

sijoitus

pisteet

pisteet

3

86,7

68,1

DESI 2021

4a1 Sähköisen hallinnon käyttäjät
prosenttia internetin käyttäjistä

4a2 Esitäytetyt lomakkeet

DESI 2019
87 %

Suomi
DESI 2020
91 %

DESI 2021
91 %

EU
DESI 2021
64 %

2018

2019

2020

2020

–

–

pistemäärä (0–100)

4a3 Julkishallinnon digitaaliset palvelut kansalaisille

–

–

pistemäärä (0–100)

4a4 Julkishallinnon digitaaliset palvelut yrityksille

–

–

pistemäärä (0–100)

4a5 Avoin data
prosenttia enimmäispisteistä

–

–

97

63

2020

2020

87

75

2020

2020

93

84

2020

2020

85 %

78 %

2020

2020

Julkishallinnon digitaalisissa palveluissa Suomi sijoittuu EU-maista kolmanneksi, huomattavasti EU:n
keskiarvon yläpuolelle. Viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutus verkossa on lähes
kaikenkattavaa. Suomalaisista verkonkäyttäjistä 91 prosenttia käyttää sähköisen hallinnon palveluja,
mikä on sama prosenttiosuus kuin viime vuonna. Muita osa-alueita, joilla Suomi menestyy, ovat
esitäytettyjen lomakkeiden saatavuus (97 prosenttia) ja julkishallinnon digitaaliset palvelut
kansalaisille ja yrityksille (87 prosenttia ja 93 prosenttia, kun EU:n keskiarvot näissä ovat 75 prosenttia
ja 84 prosenttia).
Vuonna 2020 sähköisen hallinnon palvelujen arkkitehtuurissa tapahtui merkittävä muutos, kun Digija väestötietovirasto19 aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2020. Väestörekisterikeskuksen,
maistraattien ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön yhdistymistä valmisteltiin lainsäädännössä
ennen pandemian puhkeamista, ja yhdistyminen toteutettiin vuoden 2020 aikana. Virasto antaa
tietoja eri rekistereistä hallintoelimille, yrityksille ja kansalaisille.
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori20 tuottaa erilaisia tieto- ja viestintätekniikan palveluja
valtionhallinnolle ja helpottaa virastojen välistä yhteistyötä. Sen rooli koronaviruskriisin aikana oli
merkittävä. Se mahdollisti valtionhallinnon laajamittaisen siirtymisen etätyöhön lisäämällä
järjestelmien kapasiteettia ja erilaisilla järjestelytoimilla. Tilanne vaati myös hallinnollisia muutoksia:
Valtorin hallitus lakkautettiin ja valtiovarainministeriö otti keskuksen suoraan ohjaukseensa.
Turvaamistoimena tehtiin turvallisuusverkkotoiminnan järjestämistarkastelu tulevien vaihtoehtojen
tunnistamiseksi ja analysoimiseksi.

19
20

keskella.

https://dvv.fi/digi-ja-vaestotietovirasto.
https://valtori.fi/-/vuosi-2020-valtorin-asiakas-ja-henkilostotyytyvaisyys-nousivat-pandemian-
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Kansallinen avoimen datan portaali21 tarjoaa edelleen yritysten ja kansalaisten käyttöön dataa
avoimessa muodossa. Esimerkit tätä dataa käyttävistä sovelluksista vaihtelevat kuntien
hankintatietojen keräämisestä ja analysoinnista (Handata22), jolla parannetaan kansalaisten
tietämystä kuntien toiminnasta, mustikoiden kypsymisen ennustamiseen paikallisesti kerättyjen
tietojen ja Ilmatieteen laitoksen sääennusteiden perusteella (Mustikkaan23). Avoimeen dataan
liittyvät indikaattorit24 kuitenkin osoittavat, että toisin kuin muilla mittareilla mitattuna Suomi ei ole
avoimen datan hyödyntämisessä kärkijoukkoa. Koska kokemus on osoittanut, että julkiset laitokset
harvoin osoittavat rahoitusta datansa avaamiseen, valtionhallinto on käynnistänyt vuosina 2020–2022
toteutettavan ohjelman edistääkseen julkisen datan entistä laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tarkoituksiin.
Kesäkuussa 2020 hallitus antoi kyberturvallisuusstrategian (2019) toteuttamisen tueksi julkisen
hallinnon digitaalisen turvallisuuden periaatepäätöksen25, jossa määritetään kyberturvallisuusuhkien
sietokyvyn lisäämisessä huomioon otettavat kehittämisperiaatteet ja keskeiset palvelut. Tavoitteena
on kokonaisturvallisuuden viitekehyksessä suojata kansalaisia, yhteisöjä ja yhteiskuntaa niiltä uhkilta,
jotka voivat kohdistua tietoihin, palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan verkossa. Julkisen hallinnon
digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelmassa 2020–2023 (Haukka26) kuvataan tämän
periaatepäätöksen toteuttaminen. Kyberturvallisuuteen osoitettiin myös rahoitusta laajemman
sähköisen hallinnon kontekstissa, esimerkiksi 100 miljoonaa euroa hankkeeseen, jossa keskitytään
julkisen sektorin tieto- ja viestintätekniikan digitalisaatio-, kokeilu- ja sääntelynpurkustrategiaan.
EU:n keskiarvoon verrattuna Suomi on saavuttanut erinomaisia tuloksia useimmilla sähköisen
hallinnon indikaattoreilla mitattuna. Keskeisenä haasteena on edelleen pysyminen teknologian
nopean kehityksen tasalla. Käytössä on huippuluokan ratkaisuja, ja ihmisten on havaittu olevan
tyytyväisiä useimpiin tarjottuihin palveluihin. Hallinnon analyyseissa on kuitenkin havaittu aiempaa
suurempia kyberturvallisuusuhkia ja tekoälysovellusten mukanaan tuomia uusia haasteita. Nämä
edellyttävät jatkuvia muutoksia Suomen julkisen hallinnon digitaalisiin näkökohtiin.

Julkishallinnon digitaaliset palvelut Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältää merkittäviä investointeja julkishallinnon
digitalisointiin ja kansalaisille ja yrityksille tarjottavien digitaalisten julkisten palvelujen
parantamiseen.
Suunnitelmassa kaavaillaan pandemian jälkeen merkittäviä investointeja, joilla täydennetään
käynnissä olevaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan uudistusta ottamalla käyttöön monenlaisia
digitaalisia innovaatioita ja sähköisen terveydenhuollon hankkeita (yhteensä 145 miljoonaa
euroa), mukaan lukien yhteydet sähköisillä etäpalveluilla hoidettuihin potilaisiin. Tähän sisältyvät
myös digitaaliset ratkaisut, joilla mahdollistetaan tautien etädiagnosointi-, seuranta- ja hoito,
tuetaan ongelmien varhaista havaitsemista ja lisätään ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä
sekä mahdollistetaan laajempi monialaisten palvelujen ja asiantuntemuksen jakaminen eri
alueiden ja palveluntarjoajien kesken ja vahvistetaan niiden asiakkaiden roolia.
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Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2021
Suomi
Myös julkisten työvoimapalvelujen uudistamiseen sisältyy merkittäviä digitaalisia innovaatioita
(40 miljoonaa euroa), joilla tuetaan yksilöllisten ja integroitujen palvelujen kehittämistä
työnhakijoille ja lisätään siten aktiivista integroitumista työmarkkinoille. Tarkoituksena on
kehittää digitaalinen tietojärjestelmä, joka tukee muun muassa asiakassuhteiden hallintaa,
ajanvarausta, työnhakijoiden omaehtoista raportointia ja verkko-opastusta.
Suunnitelmaan sisältyy myös useita julkishallinnon digitalisointia edistäviä toimenpiteitä, joissa
keskitytään datavetoiseen innovointiin, digitaalisen tiedon vaihtoon ja julkisen sektorin datan
käyttöön. Tähän sisältyy toimenpide, jolla virtaviivaistetaan ulkomaisten osaajien
oleskelulupahakemusten käsittelyä koskevia hallinnollisia menettelyjä (20 miljoonaa euroa).
Virtual Finland -palvelualusta tarjoaa Suomeen tuleville henkilöille keskitetyn väylän eri
ministeriöiden ja virastojen tarjoamiin sähköisiin palveluihin (9 miljoonaa euroa). Lisäksi
kehitetään rahanpesun ehkäisemiseen tarkoitettuja sähköisiä ratkaisuja (10 miljoonaa euroa),
joissa keskitytään tietojenkäsittelyn ja analysoinnin automatisointiin. Digitaalisten
rahoitustietojen, kuten sähköisten laskujen tai hankinta-asiakirjojen, reaaliaikaisen jäsennellyn
vaihtojärjestelmän käyttöönotto tukee sekä julkisen että yksityisen sektorin kilpailukykyä
(14 miljoonaa euroa). Huoneistotietojärjestelmän perustaminen (14 miljoonaa euroa) auttaa
tehostamaan kotitalouksien velkaantuneisuuden seurantaa.
Suunnitelmaan sisältyy lisäksi rautatieliikenteen digitalisointiin tehtäviä investointeja
(85 miljoonaa euroa), jotka kattavat testaus- ja pilottitoimien valmistelun ja toteuttamisen
Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) sekä 4G- ja 5G-pohjaisen tulevan
rautateiden matkaviestintäjärjestelmän (FRMCS) käyttöönottoa silmällä pitäen.

