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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 osaalueita EU-tasolla. DESI-indeksissä jäsenvaltiot asetetaan digitalisaatiotasonsa mukaan
paremmuusjärjestykseen ja analysoidaan niiden suhteellista edistymistä lähtötasoonsa nähden viiden
viime vuoden aikana.
Komissio on muuttanut DESI-indeksiä, jotta se olisi linjassa politiikkaohjelman ‘Polku digitaaliselle
vuosikymmenelle’ neljän pääkohdan kanssa. Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat
parhaillaan ohjelmaa koskevasta päätösehdotuksesta. Ehdotuksessa asetetaan EU:n tason tavoitteet,
jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä kattavan ja kestävän digitalisaation toteuttamiseksi
kaikilla talouden aloilla. DESI 2022 ‑ indeksin indikaattoreista yksitoista mittaa digitaaliselle
vuosikymmenelle määritettyjä tavoitteita. Jatkossa DESI-indeksiä lähennetään entistä tiiviimmin
digitaalisen vuosikymmenen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että raporteissa käsitellään kaikkia
tavoitteita.
Digitalisaatio on tähän mennessä ollut EU:ssa epätasaista, vaikka lähentymisestä on merkkejä.
Edelläkävijät ovat pysyneet muuttumattomina, mutta EU:n keskiarvon ympärille on kerääntynyt
huomattava määrä jäsenvaltioita. Mikä tärkeintä, suurin osa jäsenvaltioista, joiden digitalisaatioaste
oli alhainen viisi vuotta sitten, edistyy nyt muita nopeammin, mikä viittaa yleiseen lähentymiseen EU:n
digitalisaatiossa.
Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden yhteisiä
ponnisteluja. Kukin jäsenvaltio antaa panoksensa tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen
omista lähtökohdistaan, jotka määräytyvät resurssien, suhteellisten etujen ja muiden merkityksellisten
tekijöiden, kuten väestömäärän, talouden suuruuden ja erikoistumisalojen, mukaan. Esimerkiksi
taloudeltaan tai väestöltään suurien jäsenvaltioiden on suoriuduttava hyvin, jotta koko Eurooppa voi
saavuttaa tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Digitaalialan edelläkävijöiden on edistyttävä edelleen
pysyäkseen digitalisaation kärjessä maailmanlaajuisesti, kun taas kaikkien jäsenvaltioiden
digitalisaatiopyrkimysten taustalla ovat niiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset tarpeet.
Edellisten vuosien DESI-pisteet ja ‑ sijoitukset on laskettu kaikkien jäsenvaltioiden osalta uudelleen,
jotta niissä on voitu ottaa huomioon perustana olevien tietojen muutokset. Lisätietoja on DESI-indeksiä
käsittelevällä verkkosivustolla.
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Yhteenveto
Suomi
DESI 2022

EU

sijoitus

pisteet

pisteet

1

69,6

52,3

Suomi sijoittuu digitaalitalouden ja ‑ yhteiskunnan indeksin (DESI) vuoden 2022 versiossa
ensimmäiseksi EU:n 27 jäsenvaltiosta. Inhimillisen pääoman osalta tieto- ja viestintätekniikan
asiantuntijoina työskentelevien työntekijöiden osuus on 7,4 prosenttia. Tieto- ja viestintätekniikan
alalta valmistuneiden osuus kaikista valmistuneista on Suomessa 7,5 prosenttia, ja niiden yritysten
osuus, jotka tarjoavat tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusta työntekijöilleen, on lähes
kaksinkertainen EU:n keskiarvoon verrattuna. Niiden pk-yritysten osuus, joiden digitaalinen
intensiteetti on vähintään perustasoa, oli huomattavasti EU:n keskiarvoa korkeampi (82 prosenttia
verrattuna 55 prosenttiin), kun taas 66 prosenttia yrityksistä käyttää pilvipalveluja ja 16 prosenttia
käyttää tekoälyteknologiaa toiminnassaan. Vaikka Suomi on jo saavuttanut digitaaliselle
vuosikymmenelle asetetun tavoitteen, jonka mukaan 80 prosentilla väestöstä on vähintään
digitaaliset perustaidot, sen on vielä lisättävä tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden osuutta
työntekijöistä ja tieto- ja viestintätekniikan alan tutkinnon suorittaneiden osuutta.
Suomi on johtavassa asemassa kaupallisten 5G-palvelujen tarjonnassa. Se on kuitenkin jäljessä erittäin
suuren kapasiteetin verkon kattavuudessa maaseudulla. Suomi aikoo puuttua tähän ongelmaan
panemalla täytäntöön kansallisen laajakaistasuunnitelman ja antamalla kohdennettua julkista
rahoitusta. Suomen kyky saavuttaa vuoden 2025 gigabittitavoitteet9 ja vuodelle 2030 asetetut
digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet10 riippuu näiden toimenpiteiden vaikutuksesta erittäin suuren
kapasiteetin verkon yleiseen saatavuuteen.
Suomalaiset yritykset käyttävät myös paljon sosiaalista mediaa (51 prosenttia, kun EU:n keskiarvo on
29 prosenttia) ja sähköistä laskutusta (83 prosenttia, kun EU:n keskiarvo on 32 prosenttia).
Viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutus verkossa on lähes kaikenkattavaa. Suomalaisista
verkonkäyttäjistä 92 prosenttia käyttää sähköisen hallinnon palveluja, mikä on lähes sama
prosenttiosuus kuin viime vuonna. Suomella on hyvät edellytykset saada 100 prosenttia keskeisistä
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julkisista palveluista saataville verkossa edellä aikataulusta ja saavuttaa vuodelle 2030 asetettu
digitaalisen vuosikymmenen tavoite.
Suomi jatkoi vuonna 2021 digitaalistrategioidensa toteuttamista. Näihin lukeutuvat digitalisaation
edistämisen ohjelma, Digivisio 2030 ja päivitetty tekoälystrategia. Suomi on luonut hallintorakenteita
tai jatkanut niiden toiminnan parantamista, rahoittanut alan ohjelmia ja kehittänyt tai käynnistänyt
niitä. Tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja ehdotettiin teknologianeuvottelukunnan laatimassa
raportissa Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla: Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen.
Oikeudellisen kehyksen lujittamiseksi Suomi hyväksyi kyberturvallisuuden kehittämisohjelman ja
valtioneuvoston periaatepäätöksen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä
toimialoilla. Viimeksi mainittu auttaa saavuttamaan riittävän tietoturvan talouden ja yhteiskunnan
kriittisillä aloilla, kun taas ensin mainitulla pyritään valmistautumaan vastaamaan pidemmän aikavälin
uhkiin. Suomi suhtautui myönteisesti EU:n digitaaliseen kompassiin ja ilmoitti lokakuussa 2021 oman
kansallisen digikompassinsa valmistelusta. Kyseisen päätöksen jälkeen sidosryhmille lähetettiin
kansallisten digitaalisten kompassien luonnos kommentoitavaksi maaliskuussa 2022. Se on tarkoitus
hyväksyä vuonna 2022. Tarkoituksena on määrittää kansalliset tavoitteet ja indikaattorit EU:n
digitaalisen vuosikymmenen aihealueille ja luoda yhtenäinen visio pitkän aikavälin digitaalisesta
muutoksesta. Tätä varten Suomi perusti digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon
kehittämisen ministerityöryhmän ohjaamaan julkishallinnon, digitalisaation, datatalouden,
tietopolitiikan ja kyberturvallisuuden kehittämistä. Ryhmän tehtävänä on muun muassa laatia
ministeriöille linjauksia kansallisen digitaalisen kompassin valmistelua varten. Tukeakseen ryhmän
työtä ja sidosryhmien osallistumista Suomi on perustanut digitalisaatiota käsittelevän pysyvän
ministeriöiden välisen koordinointiryhmän, digitoimiston.
EU:n keskiarvoon verrattuna Suomi on edelleen johtavassa asemassa useimmilla DESI-indikaattoreilla
mitattuna ja parantaa edelleen erinomaisia pisteitään vuosittain vauhdilla, joka ylittää
vastaavankaltaisen pistemäärän saaneiden maiden keskiarvon. Sen suorituskykyä voidaan tietyillä
aloilla pitää lähes optimaalisena tai sen voidaan katsoa saavuttaneen saturaatiopisteen, joten arvot
eivät enää välttämättä parane tulevaisuudessa.

Digitaalipolitiikka Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
Digitaalisten tavoitteiden edistämiseen on Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
osoitettu 574,3 miljoonaa euroa eli 27,5 prosenttia suunnitelman kokonaismäärärahoista1.
1

Kussakin elpymis- ja palautumissuunnitelmassa vähintään 20 prosenttia suunnitelman
kokonaismäärärahoista on osoitettava digitaalisiin tavoitteisiin. Tätä varten suunnitelmissa oli ilmoitettava ja
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Suunnitelmassa keskitytään digitaalisiin julkisiin palveluihin, digitaalisiin taitoihin ja talouden
digitaaliseen siirtymään liittyviin uudistuksiin ja investointeihin, jotta digitalisaation tarjoamat
mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Suunnitelmaan sisältyviä digitalisaation
tukitoimenpiteitä ovat muun muassa 50 miljoonan euron investoinnit Suomen nopeaan
laajakaistainfrastruktuuriin ja 85 miljoonan euron investoinnit Digirata-hankkeeseen uuden
automaattisen
kulunvalvontajärjestelmän
käyttöönottamiseksi
koko
kansallisessa
rautatieverkossa vuoteen 2040 mennessä yhdessä 4G- ja 5G-pohjaisen tulevan rautatieliikenteen
matkaviestintäjärjestelmän kanssa. Suunnitelmassa osoitetaan 100 miljoonaa euroa sosiaali- ja
terveyspalvelujen digitaaliseen innovointiin, 46 miljoonaa euroa jatkuvaan oppimiseen liittyviin
investointeihin ja 25 miljoonaa euroa keskeisten teknologioiden (mikroelektroniikka, 6G, tekoäly
ja kvanttilaskenta) vauhdittamiseen. Lisäksi 20 miljoonaa euroa osoitetaan työ- ja
koulutusperusteisen maahanmuuton sujuvoittamiseen ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin
helpottamiseksi.
Elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpano alkoi sen jälkeen, kun se hyväksyttiin
lokakuussa 2021. Digitaalihankkeita on valmisteltu siitä lähtien, kun mikroelektroniikan alalla
toteutettavaa Euroopan yhteistä etua koskevaa tärkeää hanketta (IPCEI) koskevat
ehdotuspyynnöt julkaistiin vuonna 2021.

perusteltava, missä määrin kukin toimenpide edistää digitaalisia tavoitteita kaikilta osin (100 %), osittain (40 %)
tai ei lainkaan (0 %). Nämä tiedot esitettiin elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VII
mukaisesti. Kun kertoimet yhdistetään kunkin toimenpiteen kustannusarvioihin, voidaan arvioida, missä
määrin suunnitelma edistää digitaalisia tavoitteita ja täyttääkö se 20 prosentin tavoitteen.
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1 Inhimillinen pääoma
DESI 2022

sijoitus

pisteet

pisteet

1

71,4

45,7

Suomi
1a1 Vähintään digitaaliset perustaidot

DESI 2020
–

DESI 2021
–

DESI 2022
79 %
2021

2021

–

–

48 %

26 %

2021

2021

83 %

66 %

2021

2021

prosenttia väestöstä

1a2 Perustason ylittävät digitaaliset taidot
prosenttia väestöstä

1a3 Vähintään perustaidot digitaalisen sisällön
luomisessa2

EU

–

–

prosenttia väestöstä

DESI 2022
54 %

6,8 %

7,6 %

7,4 %

4,5 %

prosenttia 15–74-vuotiaista työntekijöistä

2019

2020

2021

2021

1b2 Naispuoliset tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat

21 %

23 %

24 %

19 %

prosenttia tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoista

2019

2020

2021

2021

1b3 Tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusta tarjoavat
yritykset

37 %

38 %

38 %

20 %

1b1 Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat

prosenttia yrityksistä

1b4 Tieto- ja viestintätekniikan alalta valmistuneet
prosenttia valmistuneista

2019

2020

2020

2020

7,0 %

7,4 %

7,5 %

3,9 %

2018

2019

2020

2020

Suomi sijoittuu inhimillisessä pääomassa 27 EU-maasta ykköseksi. Suomessa digitaaliset taidot
ylittävät selvästi EU:n keskiarvon kaikkien kolmen digitaalisia taitoja koskevan indikaattorin osalta.
Väestöstä 79 prosentilla on vähintään digitaaliset perustaidot, mikä on lähellä EU:n ”Digitaalinen
vuosikymmen” -strategian 80 prosentin tavoitetta, ja 48 prosentilla ihmisistä on perustason ylittävät
digitaaliset taidot. Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoina työskentelevien osuus on 7,4 prosenttia,
mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Naisten osuus tieto- ja viestintätekniikan
asiantuntijoista on 24 prosenttia eli ylittää EU:n keskiarvon (19 prosenttia). Tieto- ja viestintätekniikan
alalta valmistuneet muodostavat Suomessa 7,5 prosenttia kaikista valmistuneista: tämä
prosenttiosuus on melkein kaksinkertainen EU:n keskiarvoon (3,9 prosenttia) verrattuna. Tieto- ja
viestintätekniikan alan koulutusta työntekijöilleen tarjoaa lähes kaksi kertaa niin suuri osuus
yrityksistä kuin EU:ssa keskimäärin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Suomen maailmanluokan koulutusjärjestelmän pohjalta
Uudet lukutaidot -ohjelman 2020–2022 edistääkseen digitaalisen osaamisen, medialukutaidon ja
ohjelmointiosaamisen kohdennettua kehittämistä. Ohjelman toteuttamiseksi ministeriö myönsi 46
kehittämishankkeelle erityisavustuksen osaamiskuvausten laatimiseksi vuosina 2021–2022. Lisäksi
myönnettiin muita avustuksia 22:lle varhaiskasvatuksen tarjoajalle ja 24:lle esiasteen, alemman
perusasteen ja ylemmän perusasteen koulutuksen tarjoajalle. Suomi oli mukana EU:n koodiviikolla
2021, joskaan osallistuminen ei ollut kovin laajaa.
Ylemmän asteen koulutusta varten vuonna 2020 hyväksytty Digivisio 2030 ‑ hanke sitoutti
kehittämistoimintaan kaikki Suomen 38 korkeakoulua. Ne allekirjoittivat sopimuksen uusien
digitaalisten palvelujen yhteisestä rakentamisesta alkaen jatkuvan oppimisen sovelluksista.

2

Katkos aikasarjassa indikaattoreiden 1a1, 1a2 ja 1a3 osalta. Luvut eivät ole verrattavissa aikaisempien DESIraporttien lukuihin.
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Ohjelmassa kehitetään palvelualustaa, joka ensimmäisessä vaiheessa kokoaa yhteen kaikkien
korkeakoulujen tarjoamat jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja helpottaa niiden löytämistä.
LUMA-keskus (koulujen, yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä edistävä organisaatio) kannusti
edelleen lapsia ja nuoria STEM-aineiden (luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja
matematiikan) opiskeluun käyttämällä uusimpia opetusmetodeja. Se tuki myös opettajia elinikäisessä
oppimisessa sekä vahvisti tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.
Digitaaliset taidot mainittiin jatkuvan oppimisen uudistusta koskevissa linjauksissa, jotka hyväksyttiin
eduskunnassa joulukuussa 2020. Uudistuksella edistetään työikäisten mahdollisuuksia kehittää
osaamistaan ja pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus. Suunnitelman mukaisesti Suomi
otti käyttöön digitaalisen palvelun, joka yhdistää koulutustarjonnan, ohjauspalvelut ja tietoa
työmarkkinoista. Älykkäistä sähköisistä palveluista muodostuva kokonaisuus toimii jatkuvan
oppimisen palvelujärjestelmän alustana.
Työ- ja elinkeinoministeriö perusti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
asiantuntijaryhmän eli Do Digi -foorumin edistämään digitaalisten taitojen kehittämistä. Foorumin 37
jäsentä edustavat laajalti yhteiskunnallisia toimijoita. Foorumin työ linkittyy Euroopan komission
lanseeraamaan National coalition on digital skills and jobs -toimintamalliin.
Suomi ilmoitti yksinkertaistavansa hallinnollisia menettelyjä ottamalla käyttöön verkkopalvelualustan,
johon kootaan Suomeen saapuville ulkomaisille työntekijöille suunnattuja julkisen ja yksityisen
sektorin palveluja. Sen odotetaan sisältävän tietoja työllistymismahdollisuuksista, mahdollisten
työntekijöiden ja työnantajien yhteensaattamista, osapuolien välistä luotettavaa tietojen vaihtoa
alustan kautta sekä apua hallinnollisen prosessin hoitamiseen. Hankkeen tavoitteena on auttaa
yrityksiä rekrytoimaan tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita avoimiin työpaikkoihin, joihin on ollut
vaikea löytää osaavaa työvoimaa.
Suomen ohjelmien ja strategioiden johdonmukainen täytäntöönpano vuonna 2021 tuotti taloudelle
monia etuja ja paransi elämänlaatua. Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma (TYÖ2030) tähtää
toimintatapojen uudistamiseen ja uuden teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla. Sillä
pyritään edistämään yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria ja tekemään Suomesta
johtava työelämäinnovaatioiden kehittäjä digitaalisella aikakaudella. Tavoitteena on, että Suomessa
on vuoteen 2030 mennessä maailman paras työhyvinvointi.
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2 Siirtoyhteydet
sijoitus

pisteet

pisteet

8

60,5

59,9

DESI 2022

Suomi

EU

DESI 2020
57 %

DESI 2021
57 %
2020

2021

2021

2a2 Vähintään 100 Mbit/s kiinteän laajakaistan käyttö

23 %

26 %

29 %

41 %

prosenttia kotitalouksista

2019

2020

2021

2021

2a1 Kiinteän laajakaistan kokonaiskäyttö
prosenttia kotitalouksista

DESI 2022
61 %

DESI 2022
78 %

0,90 %

0,95 %

1,45 %

7,58 %

prosenttia kotitalouksista

2019

2020

2021

2021

2b1 Nopean laajakaistan (NGA-verkkojen) kattavuus

75 %

75 %

75 %

90 %

prosenttia kotitalouksista

2019

2020

2021

2021

2b2 Erittäin suuren kapasiteetin kiinteän verkon
kattavuus

62 %

67 %

68 %

70 %

2a3 Vähintään 1 Gbit/s yhteyksien käyttö

prosenttia kotitalouksista

2019

2020

2021

2021

2b3 Kuitu kiinteistöön (FTTP) -kattavuus

35 %

38 %

40 %

50 %

prosenttia kotitalouksista

2019

2020

2021

2021

2c1 5G-taajuudet

67 %

99 %

99 %

56 %

jaettujen taajuuksien prosenttiosuus yhdenmukaistetuista 5Gtaajuuksista yhteensä

4/2020

9/2021

4/2022

4/2022

–

12 %

72 %

66 %

2020

2021

2021

2c2 5G-verkkojen kattavuus3
prosenttia asutuista alueista

2c3 Mobiililaajakaistan käyttö

92 %

92 %

96 %

87 %

prosenttia väestöstä

2018

2018

2021

2021

75

74

79

73

2019

2020

2021

2021

2d1 Laajakaistaliittymien hintaindeksi
pistemäärä (0–100)

Siirtoyhteyksissä Suomi sijoittuu EU-maista kahdeksanneksi. Kiinteän verkon kattavuudessa on
huomattavaa jakautumista, sillä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen (VHCN) saatavuus vaihtelee eri
puolilla maata, koska harvaan asutuilla alueilla ei ole taloudellisia kannustimia rakentaa tällaisia
verkkoja. Ongelma ratkaistiin osittain, kun Suomi muutti erityisvaltiontukia koskevia sääntöjään
vuonna 2018, mikä johti siihen, että yhä useammat alueet saatiin valokuituverkon piiriin. Sen
saatavuudessa on kuitenkin edelleen joitakin eroja. Monilla harvaan asutuilla alueilla ei vieläkään ole
lainkaan VHCN-verkkoa tai on vain yksi VHCN-verkko. Vaikka Suomessa kiinteän VHCN-verkon
kattavuus on lähellä EU:n keskiarvoa (68 prosenttia verrattuna EU:n keskiarvoon 70 prosenttia),
maaseutualueilla se on alhainen (12,4 prosenttia). Hallitus aikoo laajentaa VHCN-verkkojen
peittoaluetta kansallisella laajakaistasuunnitelmalla ja digitaalisen infrastruktuurin strategialla,
joskaan se ei vuonna 2021 onnistunut myöntämään rahoitusta laajakaistahankkeille.4 Lisäksi Euroopan
3

5G-kattavuusindikaattori ei mittaa käyttäjien kokemusta, johon voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten käytettävä
laitetyyppi, ympäristöolosuhteet, samanaikaisten käyttäjien määrä ja verkon kapasiteetti. 5G-kattavuudella
tarkoitetaan operaattoreiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten ilmoittamaa prosenttiosuutta asutuista
alueista, joissa toimii ainakin yksi operaattori.
4
Hallitus oli varannut tähän 5 miljoonaa euroa vuodeksi 2021. Määrää ei kuitenkaan jaettu yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen tulevien muutosten edellyttämien lainsäädäntömukautusten vuoksi. Määrät ovat
edelleen käytettävissä laajakaistan käyttöönottoon. Lakia 1262/2020 laajakaistan rakentamiseen
myönnettävästä tuesta muutettiin eduskunnassa siten, että 3. helmikuuta 2022 alkaen se sallii ainoastaan
valokuituverkkojen tukemisen.
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maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto)
valokuituverkkojen rakentamiseen 16 miljoonaa euroa.

varattiin

vuonna

2021

Lisäksi Suomi pyrkii elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella tuomaan ennen vuoden 2026
jälkipuoliskoa erittäin suuren kapasiteetin yhteydet vähintään 25 000 asuinkiinteistöön kaupallisesti
haastavilla alueilla. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla
parannetaan erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä erityisesti maaseutualueilla. Digitaalisen siirtymän
tukemiseksi suunnitelmassa investoidaan 50 miljoonaa euroa VHCN-verkkojen käyttöönottoon, minkä
pitäisi hyödyttää vielä ilman verkkoa olevia alueita.
Kiinteän laajakaistan käyttö on vähäistä kaikilla nopeuksilla: 61 prosenttia kotitalouksista käyttää
kiinteää laajakaistaa (EU:n keskiarvo on 78 prosenttia), 29 prosentilla kotitalouksista on 100 Mbit/s
kiinteä laajakaista (EU:n keskiarvo 41 prosenttia), ja vain 1,45 prosentilla kotitalouksista on 1 Gbit/s
kiinteä laajakaista (EU:n keskiarvo 7,58 prosenttia). Käytön vähäisyys ei vaikuta olevan yhteydessä
hintaan. Suomessa laajakaistaliittymien hinnat ovatkin hyvällä tasolla verrattuna muiden EU-maiden
hintoihin: laajakaistaliittymien hintaindeksi oli Suomessa 79, kun EU:n keskiarvo oli 73. Vähäinen
käyttö saattaa selittyä sillä, että Suomessa on alhainen VHCN-verkkojen kattavuus maaseutualueilla.
Kiinteän laajakaistan käytön vähäisyyttä saattaa selittää myös se, että huomattava määrä
loppukäyttäjiä
on
päättänyt
siirtyä
sen
asemesta
mobiililaajakaistaan.
Suomen
matkaviestintämarkkinoille on ominaista mobiililaajakaistan yleisyys (96 prosenttia verrattuna EU:n
keskiarvoon, joka on 85 prosenttia). Vuonna 2021 markkinoilla oli 9,2 miljoonaa matkaviestinliittymää,
joista 62 prosenttia oli nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s.5
Suomessa 4G-verkko on saatavilla kaikkialla ja 5G-peitto on 72 prosenttia asutuista alueista. 5G:n suuri
kattavuus liittyy 5G-pioneeritaajuuksien varhaiseen saatavuuteen: 700 MHz taajuusalue
huutokaupattiin vuonna 2016, 3,6 GHz taajuusalue vuonna 2018 ja 26 GHz taajuusalue vuonna 2020.
Suhteensa 3,6 GHz:n taajuusalueen käyttöön Venäjän rajan läheisyydessä, kyseisen taajuusalueen
toimiluvan haltijat voivat nyt käyttää 130 MHz kullakin 3410–3 800 MHz:n taajuusalueella, kun ne ovat
lähteneet huutokaupasta huomattavasti pienemmillä koordinointimatkoilla kuin mitä sovellettavissa
radiosäännöissä määrätään. Muutoksen odotetaan vaikuttavan myönteisesti 5G-pohjaisten
kaupallisten palvelujen tarjontaan kyseisillä alueilla.

Keskeinen markkina- ja sääntelykehitys
Suomen kolme tärkeintä operaattoria (Telia Company, Elisa ja DNA) kilpailevat sekä kiinteän
verkon että matkaviestinverkon markkinoilla. Näiden kolmen lisäksi valokuituverkkoihin
investoivat useat valtakunnalliset ja alueelliset toimijat.
Markkinoilla toteutettiin vuonna 2021 useita merkittäviä yrityskauppoja. Telia Company myi 29.
joulukuuta 2021 Suomessa ja Norjassa sijaitsevasta torniliiketoiminnastaan 49 prosenttia
Brookfield-varainhoitoyhtiölle ja ruotsalaiselle eläkerahasto Alectalle. Liiketoimen ilmoitettu
tavoite oli jatkaa Telian digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä. Marraskuussa 2021 Elisa osti
Verkko-osuuskunta Kuitukanavan6 valokuituverkon. Joulukuussa 2021 Ålands Telefonandelslag
osti MariehamnsTelefon Ab:n.7

5

Lähde: Traficom.
Alueellinen verkko-osuuskunta.
7
Molemmat yritykset ovat alueellisia vakiintuneita operaattoreita Ahvenanmaalla.
6
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Markkinatrendeistä voidaan todeta, että kiinteän verkon markkinoilla kuparijohdinpohjainen
verkko on poistumassa käytöstä. Kolme tärkeintä markkinatoimijaa, eli Elisa, Telia ja DNA, ovat
jo lopettaneet lankapuhelin- ja ADSL-liittymien myynnin. Traficomin arvion mukaan useimmat
operaattorit tulevat lopettamaan lankapuhelin- ja ADSL-liittymien myynnin viiden vuoden sisällä.
Puheensiirtomarkkinoilla ollaan siirtymässä kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon, sillä
jäljellä on enää vain 224 000 lankapuhelinliittymää (joista 158 000 on yritysliittymiä), kun taas
matkapuhelinliittymiä oli 9,23 miljoonaa vuonna 2021.8
Markkinasääntelyyn liittyen Traficom tekee uutta markkina-analyysiä merkityksellisiä
markkinoita koskevassa vuoden 2014 suosituksessa yksilöidyistä markkinoista 3a (tukkutason
paikallisyhteys kiinteään sijaintipaikkaan), 3b (tukkutason keskusyhteys kiinteään
sijaintipaikkaan massamarkkinatuotteille) ja 4 (tukkutason korkealaatuinen yhteys kiinteään
sijaintipaikkaan). Markkina 4/2014 on tällä hetkellä jätetty kokonaan sääntelyn ulkopuolelle
korkeimman oikeuden kesäkuussa 2021 antaman tuomion seurauksena. Tuomiolla kumottiin
Traficomin asiaa koskeva markkina-analyysi.9
Yleispalvelun osalta tuli 25. lokakuuta 2021 voimaan asetus, jolla yleispalvelun piiriin kuuluvan
internet-liittymän vähimmäisnopeus nostettiin 2 megabitistä 5 megabittiin sekunnissa.
Traficomin johtama fyysistä infrastruktuuria käsittelevä asiantuntijaryhmä arvioi ja vie
käytäntöön ns. yhteenliitettävyysvälineistössä suositeltuja parhaita käytäntöjä. Suomen kannalta
relevanteimmiksi todettuja käytäntöjä ovat muun muassa rakennusteknisten töiden
lupamenettelyjen yksinkertaistaminen ja keskitetyn tietopisteen kehittäminen. Myös verkkojen
ympäristöjalanjäljen pienentämiseen liittyviä parhaita käytäntöjä viedään eteenpäin. Edistymistä
seurataan Traficomin kehittämien alustavien indikaattorien avulla. Taajuuksia koskevat parhaat
käytännöt olivat enimmäkseen jo käytössä ennen yhteenliitettävyysvälineistön hyväksymistä.
Lakia sähköisen viestinnän palveluista muutettiin 30. joulukuuta 2020, ja muutos tuli voimaan
vuoden 2021 alussa. Muutoksella sisällytettiin Suomen lainsäädäntöön eurooppalaisesta
sähköisen viestinnän säännöstöstä annettu direktiivi (EU) 2018/1972.
Suomi on edelläkävijä 5G:n kaupallisessa käyttöönotossa. Kiinteiden VHCN-verkkojen kattavuus on
kuitenkin epätasaista ja vaihtelee maantieteellisten alueiden mukaan. Nopeiden 1 Gbit/s liittymien
käyttö on edelleen hyvin alhaisella tasolla. Suomi aikoo puuttua VHCN-verkkojen kattavuusongelmaan
jatkamalla kansallisen laajakaistasuunnitelmansa toteuttamista ja käyttämällä elpymis- ja
palautumistukivälineen julkista rahoitusta. Suomen kyky saavuttaa vuoden 2025 gigabittitavoitteet10
ja ”Digitaalinen vuosikymmen” -tavoitteet11 riippuu näiden toimenpiteiden vaikutuksesta VHCNverkkojen, myös ”Kuitu kiinteistöön” -yhteyksien, yleiseen saatavuuteen.

8

Lähde: Traficom.
Korkein oikeus katsoi, että Traficomin olisi pitänyt markkina-analyysissään tehdä kattavampia kustannuksiin
liittyviä arvioita.
10
Gigabittiyhteydet kaikille tärkeimmille sosioekonomisille vaikuttajille, keskeytymätön 5G-kattavuus kaikilla
kaupunkialueilla ja keskeisillä maaliikenneväylillä ja kaikkien Euroopan kotitalouksien saatavilla yhteys, joka on
nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s.
11
Kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla mahdollisuus gigabittiyhteyteen ja 5G-verkko kattaa kaikki asutut
alueet.
9
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3 Digitaaliteknologian integraatio
sijoitus

pisteet

pisteet

1

59,1

36,1

DESI 2022

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

DESI 2020

Suomi
DESI 2021

DESI 2022

EU
DESI 2022

–

–

82 %

55 %

2021

2021

43 %

43 %

48 %

38 %

prosenttia pk-yrityksistä

3b1 Sähköisen tiedonjaon järjestelmät
prosenttia yrityksistä

2019

2019

2021

2021

3b2 Sosiaalinen media

44 %

44 %

51 %

29 %

prosenttia yrityksistä

2019

2019

2021

2021

3b3 Massadata

19 %

22 %

22 %

14 %

prosenttia yrityksistä

2018

2020

2020

2020

3b4 Pilvipalvelut

–

–

66 %

34 %

2021

2021

–

–

16 %

8%

2021

2021

77 %

66 %

prosenttia yrityksistä

3b5 Tekoäly
prosenttia yrityksistä

3b6 Ekologisen kestävyyden edistäminen tieto- ja
viestintätekniikan avulla

–

77 %
2021

2021

2021

79 %

83 %

83 %

32 %

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

3b7 Sähköinen laskutus
prosenttia yrityksistä

2018

2020

2020

2020

3c1 Verkkokauppaa harjoittavat pk-yritykset

22 %

18 %

23 %

18 %

prosenttia pk-yrityksistä

2019

2020

2021

2021

–

–

–

12 %

prosenttia pk-yritysten liikevaihdosta

2019

2020

2021

2021

3c3 Verkkomyynti ulkomaille

9%

9%

8%

9%

prosenttia pk-yrityksistä

2019

2019

2021

2021

3c2 Sähköisen kaupankäynnin liikevaihto

Suomi on EU-maiden joukossa ensimmäisellä sijalla digitaaliteknologian integroinnissa, ja suoriutuu
useimpien indikaattorien osalta selvästi EU:n keskiarvoa paremmin. Suomalaisista pk-yrityksistä noin
82 prosentilla on vähintään perustason digitaalinen intensiteetti, mikä on huomattavasti enemmän
kuin EU:n keskiarvo (55 %). Kehittyneet teknologiat olivat edelleen suomalaisen liiketoiminnan
ytimessä: 66 prosenttia yrityksistä käytti pilvipalveluratkaisuja ja 16 prosenttia hyödynsi
toiminnassaan tekoälyä. Molempien indikaattorien kohdalla osuudet olivat kaksinkertaisia EU:n
keskiarvoon verrattuna. Sähköisesti tietoja jakavien yritysten osuus on 48 prosenttia, kun EU:n
keskiarvo on 38 prosenttia. Suomalaiset yritykset käyttävät paljon sosiaalista mediaa: 51 prosenttia
verrattuna EU:n keskiarvoon, joka on 29 prosenttia. Sähköisen laskun käyttö on yrityksissä yleistä (83
prosenttia), ja 77 prosenttia yrityksistä käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa ympäristötoimissa jonkin
verran tai paljon.
Suomi jatkoi vuonna 2021 vuonna 2020 hyväksyttyä digitalisaation edistämisen ohjelmaansa. Tärkein
valtiollinen organisaatio, joka tukee yrityksiä tässä yhteydessä, on Business Finland. Se rahoitti
monenlaisia tutkimus- ja kehitystoimia uusien pienyritysten tukemiseksi. Esimerkiksi
mikroelektroniikan ja fotoniikan ekosysteemit saivat tukea kansallisista yhteisinnovointihankkeista,
jotka koskivat 6G-teknologiaa, kvanttiprosessoreja, piifotoniikkaa, järjestelmämikropiirejä (Systemon-Chip, SoC), SoC-suunnitteluvalmiuksia (mukaan lukien emulointi ja simulointi), MEMS-teknologiaa,
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mustaa piitä sekä konformaalista, tulostettavaa ja kestävän kehityksen mukaista elektroniikkaa.
Näiden alojen lisäksi Suomi rahoitti myös Kasvumoottorit-ohjelmasta datan käyttöä ja digitaalisten
alustojen kehittämistä koskevia innovointihankkeita. Älykkään liikkumisen alalla rahoitusta saivat
digitaalisten ekosysteemien johtavat yritykset.
Myös varhaisen vaiheen innovointiin myönnettiin tukea. Valtion rahoitus on ollut tärkeä tekijä monille
suomalaisille startup-yrityksille, ja mahdollistanut niiden T&K-toimintaan liittyvän riskin
pienentämisen. Ohjelmista, joilla pyritään nopeuttamaan innovatiivisten startup-yritysten
alkuvaiheen kasvua, myönnetään vuosittain 130 miljoonaa euroa rahoitusta. Esimerkiksi äskettäin
käynnistetystä Tempo-ohjelmasta myönnetään 50 000 euron avustuksia innovatiivisten startupyritysten alkuvaiheen kasvun nopeuttamiseksi.
Suomi on mukana mikroelektroniikan ja viestintäteknologian IPCEI-hankkeesssa (ME-CT IPCEI). Se on
ilmoittanut alustavat tiedot kolmesta hankkeesta, joissa keskitytään kehittämään MEMSanturialustoja, RF-kiekkoja sekä 5/6G- ja EDGE-tekoälysirujen suunnittelutaitoja. Suomi on myös
EuroHPC-yhteisyrityksen osakas, ja yksi kolmesta esi-eksa-luokan supertietokoneesta, Lumi, on
sijoitettu Suomeen. Lumi saadaan täyteen toimintavalmiuteen vuoden 2022 puolivälissä. Lumisupertietokone luo täysin uusia mahdollisuuksia ennennäkemättömiin tieteellisiin läpimurtoihin
erityisesti tieteidenvälisillä ja dataintensiivisillä tutkimusaloilla. Lisäksi 20 prosenttia kapasiteetista on
varattu yrityksille, mikä avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia innovoida ja kehittää uusia dataan
perustuvia liiketoimintamuotoja, kuten alustataloutta ja tekoälyä. Suomi on mukana myös
eurooppalaisessa lohkoketjukumppanuudessa. Lisäksi Suomi tukee paikallisten yritysten ja yhteisöjen
digitalisaatiota VTT:n teknisen tutkimuskeskuksen kautta Digital Finland Framework 2018–2022 järjestelyn puitteissa 400 miljoonalla eurolla.
Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät (EDIH) tulevat tarjoamaan yrityksille teknistä
asiantuntemusta ja kokeilumahdollisuuksia. Eurooppalaisten digitaali-innovaatiokeskittymien
verkostoon osallistuvien keskittymien valinta on käynnissä. Neljä suomalaista EDIH-ehdotusta on
saanut myönteisen arvion12, ja kolme muuta ehdotusta on saanut huippuosaamismerkin.
Marraskuussa 2020 tehdyn tekoälystrategian päivityksen myötä hallitus kannusti yrityksiä tekoälyn
kehittämiseen ja käyttöönottoon. Strategiassa kaavaillaan tekoälyn yhdistämistä laajaan joukkoon
muuta teknologiaa, kuten esineiden internetiin, 3D-tulostukseen, robotiikkaan, kvanttilaskentaan,
virtuaalitodellisuuteen ja täydennettyyn todellisuuteen. Vuosille 2019–2022 on varmistettu rahoitus
tekoälyalan liiketoimintaohjelmalle (100 miljoonaa euroa) ja Suomen tekoälykeskukselle (FCAI, 8,3
miljoonaa euroa). Esimerkkinä voidaan mainita Suomen akatemian rahoittama FCAI – Suomen
tekoälykeskus. Se on tiedeyhteisön, teollisuuden ja julkisen sektorin erityisosaajien yhteisö, joka tekee
yhteistyötä tosielämän ongelmien ratkaisemiseksi olemassa olevien ja uusien tekoälysovellusten
avulla. FCAI on yksi Suomen akatemian lippulaivahankkeista eli huipputason tutkimuksen ja
vaikuttavuuden keskuksista.
Kesäkuussa 2021 Suomi hyväksyi kyberturvallisuuden kehittämisohjelman ja valtioneuvoston
periaatepäätöksen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.
Periaatepäätöksellä varmistetaan riittävä tietoturvan taso talouden ja yhteiskunnan kriittisillä aloilla,
kun taas kyberturvallisuusohjelmalla pyritään parantamaan kyberuhkiin varautumista pitkällä
aikavälillä.

12

Eli ne kutsutaan mukaan valmistelemaan avustussopimusta (mikä ei kuitenkaan merkitse virallista
rahoitussitoumusta).
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Suomalaiset yritykset suoriutuvat hyvin digitaaliteknologian integroimisessa toimintaansa. Yksi
tärkeimmistä tähän integrointiin vaikuttavista tekijöistä on korkeakoulujen, valtion erityisvirastojen ja
yritysten välinen yhteistyö. Pitkällä aikavälillä digitaaliteknologian entistäkin syvempi integrointi voisi
parantaa suomalaisten yritysten kansainvälistä ulottuvuutta, mikä on välttämätöntä, jotta Suomi voi
säilyttää kilpailukykynsä maailmanlaajuisesti.
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4 Julkishallinnon digitaaliset palvelut
4 Julkishallinnon
digitaaliset
palvelut13

sijoitus

pisteet

pisteet

2

87,4

67,3

DESI 2022

4a1 Sähköisen hallinnon käyttäjät
prosenttia internetin käyttäjistä

4a2 Esitäytetyt lomakkeet

DESI 2020
91 %

Suomi
DESI 2021
91 %

DESI 2022
92 %

EU
DESI 2022
65 %

2019

2020

2021

2021

–

–

90

64

2021

2021

pistemäärä (0–100)

4a3 Julkishallinnon digitaaliset palvelut kansalaisille

–

–

pistemäärä (0–100)

4a4 Julkishallinnon digitaaliset palvelut yrityksille

–

–

pistemäärä (0–100)

4a5 Avoin data
prosenttia enimmäispisteistä

–

–

90

75

2021

2021

93

82

2021

2021

86 %

81 %

2021

2021

Julkishallinnon digitaalisissa palveluissa Suomi sijoittuu EU-maista toiseksi, huomattavasti EU:n
keskiarvoa paremmilla pisteillä. Viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutus verkossa on lähes
kaikenkattavaa. Suomalaisista verkonkäyttäjistä 92 prosenttia käyttää sähköisen hallinnon palveluja.
Suomi sijoittuu erittäin hyvin esitäytettyjen lomakkeiden saatavuudessa (90 prosenttia) ja
julkishallinnon digitaalisissa palveluissa kansalaisille ja yrityksille (90 prosenttia ja 93 prosenttia, kun
EU:n keskiarvot näissä ovat 75 prosenttia ja 82 prosenttia). Suomi suoriutuu EU:n keskiarvoa
paremmin myös avoimen datan osalta.
Viime vuonna jatkettiin aiemmin käynnistettyjä ohjelmia. Suomi hioi sähköisten viranomaispalvelujen
rakennetta. Joitakin rekisteripalveluja koottiin digi- ja väestötietovirastoon, joka jatkoi datan
tuottamista. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori sijoitettiin valtiovarainministeriön
suoraan alaisuuteen, ja se jatkoi tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tarjoamista keskushallinnolle ja
hallintojen välisten toimintojen tukemista. AuroraAI-verkko, jonka tarkoituksena on tarjota
kansalaisille palveluja heidän elämäntapahtumiinsa (onnettomuuksiin, todistuksia vaativiin tilanteisiin
jne.) liittyvien byrokraattisten järjestelyjen helpottamiseksi, on pilottivaiheessa. Samaan aikaan on
kehitetty toimintamalleja, jotka mahdollistavat organisaatioiden ihmiskeskeisen toiminnan.
Tulevia haasteita silmällä pitäen hallitus nimitti syyskuussa 2021 digitalisaation, datatalouden ja
julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän. Kyberturvallisuus lisättiin ryhmän toimenkuvaan
maaliskuussa 2022. Ryhmän tarkoituksena on ohjata julkishallinnon, digitalisaation, datatalouden,
tietopolitiikan ja kyberturvallisuuden kehittämistä. Samaan aikaan digitalisaatioasioita käsittelevät
ministeriöt, kuten liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä työ- ja
elinkeinoministeriö, perustivat uuden ryhmän, digitoimiston, koordinoimaan ministeriöiden välistä
yhteistyötä digitalisaation ja datatalouden alalla.

13

Katkos aikasarjassa indikaattoreiden 4a2, 4a3, 4a4 ja 4a5 osalta. Tämän vuoksi indikaattorien ja tulosten
vertailu ajan mittaan ei ole mahdollista.
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Komission julkaistua ns. digitaalisen kompassin, hallitus asetti Suomen tavoitteeksi luoda
ensimmäisenä EU-maana kansallinen digitaalinen kompassi vuoden 2022 loppuun mennessä. Se pyrki
myös luomaan mekanismin, jolla arvioidaan kansallista kehitystä ja toteutettujen toimien
tehokkuutta.
Sähköisen terveydenhuollon alalla Suomi voi saavuttaa digitaalisen kompassin tavoitteet suhteellisen
helposti, sillä henkilökohtainen terveystietokanta on jo kaikkien käytettävissä: jokainen voi nähdä
potilastietonsa ja reseptinsä kansallisessa Omakanta-palvelussa. Omakannassa voi esimerkiksi antaa
luvan omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää niiden luovuttamisen, pyytää reseptin uusimista tai
tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon. Lisäksi Omakannan kautta on mahdollista
tallentaa henkilökohtaisia hyvinvointitietoja ja jakaa niitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
Suomi on käynnistänyt prosessin digitaalisen identiteetin infrastruktuurinsa päivittämiseksi.
Hallitusvetoinen laaja-alainen digitaalista identiteettiä koskeva hanke on valmisteilla vuosina 2020–
2023. Sen tavoitteena on kehittää seuraavan sukupolven sähköistä tunnistamista suomalaisille ja
muillekin sähköisiä palveluja Suomessa käyttäville. Tarkoituksena on taata kaikille yhtäläiset
edellytykset käyttää digitaalista identiteettiä ensin sosiaalipalveluissa ja myöhemmin
terveyspalveluissa, mikä laajentaisi niiden henkilötietojen joukkoa, jotka viranomaiset vahvistavat
siirrettäviksi toiselle osapuolelle palveluja käytettäessä.
Kansallinen avoimen datan portaali jatkoi datan tarjontaa avoimessa muodossa yritysten ja
kansalaisten käyttöön. Aiempien havaintojen perusteella, joiden mukaan Suomi ei ole saavuttamassa
tavoitteitaan, hallitus toteutti ohjelman, jolla kannustettiin julkisten tietojen laajempaan ja
tehokkaampaan käyttöön yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tarkoituksiin vuosina 2020–2022.
Painopisteenä ovat olleet strategisten tavoitteiden valmistelu julkisen sektorin datan avaamista ja
käyttöä varten, toimintakehys sekä datan laatukriteerit ja sovellusrajapintoja koskevat julkishallinnon
API-periaatteet.
Hiljattain on käynnistetty ns. digitaalisen kaksosen konseptiin perustuva ohjelma, jonka tavoitteena
on luoda rakennettua ympäristöä heijastava kansallinen digitaalinen rekisteri. Se perustuu laajalti
käytettyihin standardeihin, joilla varmistetaan yhteensopivuus muiden maiden hankkeiden kanssa.
Hanketta valvoo ympäristöministeriö.
Julkishallinnon automaattisen päätöksenteon sääntely etenee, ja lainsäädäntöehdotus, joka
mahdollistaa automaattiset hallinnolliset päätökset, on ollut lausuntokierroksella maaliskuusta 2022
alkaen. Tavoitteena on hyväksyä lainsäädäntö vuoden 2023 loppuun mennessä. Ennen kansallisten
säädösten jatkovalmistelua Suomi odottaa EU:n tekoälysäädöstä, jossa selvennetään julkishallinnossa
käytettävää tekoälyä koskevia sääntöjä.
Suomi on EU:n johtava maa useimpien sähköisen hallinnon indikaattorien osalta, sillä se on pysynyt
nopeasti muuttuvan teknologian tahdissa ja integroinut sen tehokkaisiin ratkaisuihin väestöään,
yrityksiään ja julkista sektoria varten. Keskushallinnon tasolla ministerityöryhmä ja digitoimisto
antavat poliittisen tason vauhtia muutokselle samalla kun olemassa olevien ratkaisujen hienosäätöä
jatketaan. Tällä rakenteella puututaan mm. kyberturvallisuuteen kohdistuviin kasvaviin uhkiin ja
tekoälysovellusten aiheuttamiin uusiin haasteisiin. Tämä saattaa osoittautua vaikeammaksi
paikallishallinnon tasolla, joten Suomen on seurattava kehitystä koko maassa, jotta tulokset olisivat
tasaisia.

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2022
Suomi

Valokeilassa: Kyberturvallisuus julkishallinnossa
Suomella on pitkät perinteet tieto- ja kyberturvallisuusvalmiudessa, ja viranomaisilla on tällä
alalla lainsäädäntöön perustuvat selkeät roolit ja tehtävänjako. Suomi on hiljattain parantanut
kybervalmiustasoaan kohdentamalla siihen julkista rahoitusta. Digitalisaation, datatalouden ja
julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä vastaa myös kyberturvallisuudesta ja julkisen
hallinnon varautumisesta. Ryhmä on kartoittanut ja arvioinut kyberturvallisuuteen liittyviä
toimintaja
investointitarpeita.
Liikenneja
viestintäministeriö
yhdessä
kyberturvallisuusjohtajan kanssa antaa hallitukselle tilannekuvan ja koordinoi toimia
horisontaalisesti, jos kyberturvallisuuteen kohdistuu vakavia häiriöitä. Äskettäin perustettu
ministeriöiden välinen koordinointityöryhmä turvaa tiedonkulun ja koordinoinnin vakavissa
häiriötilanteissa. Suomi osallistuu tiiviisti EU:n strategiseen ja operatiiviseen yhteistyöhön
varautumisen, valmiussuunnittelun ja kyberuhkien torjunnan alalla.
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