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Euroopan digitaalinen vuosikymmen 
 
EU:n tavoitteena on edetä entistä järjestelmällisemmin digitalisaation saralla. 
Vuoteen 2030 tähtäävän Euroopan digitaalinen vuosikymmen -strategian avulla 
halutaan lisätä digitalisaation hyötyjä EU:n alueella. Ilmastonmuutoksen vastaisessa 
taistelussa investointeja ja politiikkaa ohjaa Vihreän kehityksen ohjelma (European 
Green Deal), nyt samanlaista ohjaavaa ja kokoavaa rakennetta halutaan 
digitaalitalouden ja -teknologian saralle. Kokoava politiikkaohjelma digitaalisen 
vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamiseen on Polku digitaaliselle 
vuosikymmenelle (Path to the Digital Decade), jonka muotoilu aloitettiin keväällä 
2021. 
 
Koronakriisin myötä EU:n alueella on tapahtunut digiloikka. Entistä 
välttämättömämpien digitaalisten palveluiden osalta EU kuitenkin nojaa liikaa 
unionin ulkopuolisiin toimijoihin. Vastatakseen tähän haasteeseen EU haluaa lisätä 
strategista autonomiaa teknologian käytössä ja saada kilpailijoita kiinni. EU haluaa 
olla digitaalisesti riippumaton avoimessa ja yhteen liitetyssä maailmassa 
rakentamalla ja toteuttamalla teknologisia valmiuksia tavalla, joka antaa ihmisille ja 
yrityksille mahdollisuuden hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia ja auttaa 
rakentamaan parempaa ja vihreämpää yhteiskuntaa. 
 
Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden seuranta: 
 

- DESI-indeksi (The Digital Economy and Society Index), eli digitalisaation 
astetta eri EU-maissa mittaava indeksi 

- Vuotuinen digitaalisen vuosikymmenen tilaa käsittelevä raportti, jossa 
komissio arvioi edistymistä ja antaa toimintasuosituksia 

- Jäsenmaiden monivuotiset strategiat, joissa esiteltyinä myös tavoitteiden 
saavuttamiseksi tehdyt tai suunnitellut toimet 
 

 

Digitaalinen kompassi 
 
Eurooppa-neuvoston tilauksesta komissio esitteli maaliskuussa 2021 digitaalisen 
kompassin, jossa määritellään digitaalitavoitteet, luodaan seurantajärjestelmä ja 
hahmotellaan tärkeimmät välitavoitteet ja keinot, joilla nämä tavoitteet voidaan 
toteuttaa. Digitaalinen kompassi on suunnitelma ja seurantajärjestelmä Euroopan 
digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan digitaalinen 
kompassi kiteytyy neljään osa-alueeseen, joihin liittyen asetetaan strategiset 
tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa 2030 mennessä. 
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Kuva 1 EU:n digitaalinen kompassi 

 
Euroopan digitaalinen kompassin neljä osa-aluetta: 
 

1. Osaajat 
- Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita 20 miljoonaa, sukupuolieroja 

tasoitettu 
- Digitaaliset perustaidot 80% väestöstä 
2. Suojatut ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit 
- Verkkoyhteyksiä kehitetään, gigabitti kaikille, 5G ulottuu kaikkialle 
- EU:n osuus uuden sulkupolven puolijohteiden maailmanlaajuisesta 

tuotannosta kaksinkertaistetaan 
- Data – Edge & Cloud: 10 000 ilmastoneutraalia huipputurvallista 

reunasolmua 
- Ensimmäinen kvanttitietokone Euroopassa vuoteen 2025 mennessä 
3. Yritysten digitaalinen muutos 
- Teknologioita otetaan laajemmin käyttöön: 75% EU:n yrityksistä käyttää 

pilvipalveluja, tekoälyä ja massadataa 
- Innovointia lisätään, lisää nopeasti kasvavia yrityksiä ja rahoitusta, ns. 

yksisarvisten määrä kaksinkertaistetaan 
- Digiteknologian käyttöaste perustasolla vähintään 90%:ssä pk-yrityksistä 
4. Julkisten palveluiden digitalisointi 
- Keskeiset julkiset palvelut 100% verkossa 
- 100% EU-alueen kansalaisista pääsee sähköisiin potilastietoihinsa 
- Digitaalinen henkilöllisyys: 80% kansalaisista käyttää digitaalista 

henkilökorttia 
 

Monikansalliset hankkeet 

Jotta EU:n kriittisissä valmiuksissa olevat puutteet voitaisiin korjata paremmin, 
komissio aikoo helpottaa monikansallisia hankkeita, joissa elpymis- ja 
palautumistukivälineen ja muun EU:n rahoituksen lisäksi yhdistetään EU:n 
talousarviosta, jäsenvaltioilta ja teollisuudelta saatavia varoja. Jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet osoittamaan elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan vähintään 20 
prosenttia digitaalisuuteen. Mahdollisia monikansallisia hankkeita ovat muun 
muassa yleiseurooppalainen yhteen liitetty tietojenkäsittelyinfrastruktuuri, 
seuraavan sukupolven matalatehoisten luotettavien prosessorien suunnittelu,  
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tuotanto ja käyttöönotto sekä verkottuneet julkishallinnot. 
 

Eurooppalaisten digitaaliset oikeudet ja digitaaliperiaatteet 

EU:n oikeudet ja arvot ovat keskeisellä sijalla siinä, miten Eurooppa etenee 
ihmiskeskeisesti digitaalialalla. Ne olisi otettava digitaalisessa verkkoympäristössä 
huomioon samalla tavoin kuin reaalimaailmassa. Tätä varten komissio ehdottaa 
digitaaliperiaatteiden kehystä. Siihen kuuluvat korkealaatuisten yhteyksien 
saatavuus, riittävät digitaidot, julkiset palvelut, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät 
verkkopalvelut sekä yleisemmin sen varmistaminen, että samat oikeudet, jotka 
ihmisillä on verkon ulkopuolella, pätevät täysimääräisesti myös verkossa. Näistä 
periaatteista on tarkoitus käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu, ja ne on tarkoitus 
kirjata Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen toimielinten 
juhlalliseen julistukseen. Kehyksen on määrä perustua Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin ja täydentää sitä. Lisäksi komissio ehdottaa vuotuista 
Eurobarometri-kyselyä siitä, kokevatko eurooppalaiset, että heidän digitaalisia 
oikeuksiaan kunnioitetaan. 

 

 

Euroopan digitaalista tulevaisuutta tukevia strategioita 
 

Euroopan datastrategia 

Euroopan datastrategialla pyritään luomaan Eurooppaan datan sisämarkkinat, jolla 
parannetaan EU:n globaalia kilpailu- ja innovointikykyä. Strategian tavoitteena on 
lisätä datan käyttöä taloudessa ja yhteiskunnissa, luoden samalla pelisääntöjä datan 
tuottajille.  
 

 
Kuva 2 Datan käytön mahdollisuuksia 
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Euroopasta halutaan luoda houkutteleva, turvallinen ja dynaaminen datatalous. 
Tämä toteutetaan luomalla selvät säännöt datan saavutettavuudelle ja sen käytölle, 
investoimalla uuden sukupolven teknologioihin ja infrastruktuuriin, linkittämällä 
datan käytön pilvipalveluihin, luomalla EU:n kattavia yhteisiä data-avaruuksia ja 
antamalla käyttäjille oikeudet ja keinot hallinnoida omaa dataansa. Näitä tavoitteita 
on konkretisoitu Euroopan Datanhallintoasetuksessa (European Data Governance 
Act). Lisäksi Euroopan komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, joiden 
tavoitteena on tehdä verkkoympäristöstä kuluttajille ja yrityksille turvallisempi ja 
oikeudenmukaisempi. Toinen ehdotetuista asetuksista koskee digitaalisia palveluita 
(Digital Services Act) ja toinen digitaalisia markkinoita (Digital Markets Act). 
 
Datastrategialle on tarvetta, sillä sen määrä ja prosessointi tulee digitalisaation ja 5G 
teknologian myötä kasvamaan. Datatalouden ennustetaan muuttuvan kasvavan 
lähes kolmikertaiseksi vuoteen 2025 mennessä vuoden 2018 tasosta. Myös alan 
ammattilaisten määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan samassa ajassa. Euroopan 
yhteisiin data-avaruuksiin ja pilvi-infrastruktuuriin ollaan investoimassa yhteensä 4-6 
miljardia euroa. 
  
Lue lisää datastrategiasta 
 
 

Euroopan teollisuusstrategia 

Komission keväällä 2020 julkistaman teollisuusstrategia tukee siirtymää vihreään ja 
digitaaliseen talouteen, parantaa EU:n teollisuuden maailmanlaajuista kilpailukykyä 
ja lisää Euroopan avointa strategista riippumattomuutta. EU:n teollisuuden 
riippumattomuuteen herättiin etenkin koronapandemian toimitusketjujen häiriöiden 
myötä, kun Euroopassa oli pulaa monista kriittisistä tuotteista. Riippuvuussuhteita 
muista maista pyritään vähentämään monipuolisemmilla kansainvälisillä 
kumppanuuksilla, uusilla teollisuusalliansseilla ja strategisten riippuvuuksien 
seurannalla. Kartoituksen perusteella Euroopassa ollaan riippuvaisia etenkin Kiinassa 
tuotetuista tuotteista.  
 
Koronapandemian takia teollisuusstrategiaa päivitettiin keväällä 2021. 

Vuoden 2020 teollisuusstrategiaan sisältyi luettelo toimista, joilla tuetaan EU:n 
teollisuuden vihreää ja digitaalista siirtymää. Monet näistä toimista on jo hyväksytty 
tai käynnistetty. Pandemia on kuitenkin vaikuttanut merkittävästi tämän muutoksen 
nopeuteen ja laajuuteen. Kestävyyteen ja digitalisaatioon pyrkivät yritykset ovat 
todennäköisemmin tulevaisuuden johtajia.  

Lisätietoa Euroopan teollisuusstrategiasta. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fi#vihren-ja-digitaalisen-rinnakkaissiirtymn-nopeuttaminen


 

6 

 

Kyberturvallisuusstrategia 

Yhteiskunnan muuttuessa yhä riippuvaisemmaksi digiteknologiasta 
kyberturvallisuuden painoarvo lisääntyy. Euroopan komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto (EUH) esittelivät joulukuussa 2020 EU:n uuden 
kyberturvallisuusstrategian. Strategialla on tarkoitus vahvistaa Euroopan sietokykyä 
kyberuhkia vastaan ja varmistaa, että kaikki kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä 
täysimääräisesti luotettavista palveluista ja digitaalisista välineistä. Uusi strategia 
sisältää konkreettisia ehdotuksia sääntelyä, investointeja ja politiikkaa koskevien 
välineiden ottamiseksi käyttöön. 
 
Lisätietoa kyberturvallisuusstrategiasta. 
Lisätietoa Eurooppa-neuvoston sivuilla. 
 
 

Tekoälystrategia 

EU:n tekoälystrategiassa keskiössä on korkealaatuisuus ja luotettavuus. Tekoälyn 
kehittäminen EU:ssa tulee perustua sääntöihin, jotka turvaavat markkinoiden ja 
julkisen sektorin toiminnan sekä kansalaisten oikeudet. Komissio julkisti tekoälyn 
sääntelypaketin keväällä 2021. 
 
Lisätietoa tekoälystrategiasta. 
 
 

Rahoitus 
 
EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021-2027 digi-investoinnit nähdään 
tärkeänä osana pandemiasta elpymisessä. Digitalisaation edistäminen on myös 
tärkeä osa vihreän ja digitaalisen muutoksen kaksoissiirtymää.  
 

Rahoitusohjelmia 

 
Monivuotisen rahoituskehyksen uusi elementti on Digitaalinen Eurooppa -ohjelma 
(Digital Europe programme, DEP), joka on yksi oleellisimmista digitalisaatiota 
edistävistä rahoitusohjelmista. Sen tarkoituksena on nostaa EU elpymisen tielle 
digitalisaation avulla, budjettinaan 7,6 miljardia euroa. Digitaalinen Eurooppa 
rahoittaa:  
 

- Supertietokoneita ja tietojenkäsittelykapasiteettia 
- Tekoälyn ydinkapasiteetteja, kuten tekoälyalgoritmien kirjastoja 
- Kyberturvallisuutta 
- Digitaitoja ja niiden hyödyntämistä yhteiskunnassa ja taloudessa 
- Yritysten ja julkishallinon digitalisaatiota 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/cybersecurity/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence
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Ohjelman ensimmäiset haut on jo avautuneet. DEP:iä toteutetaan neljällä 
työohjelmalla, joista lisätietoa komission sivuilla. 
 
Vekkojen Eurooppa -ohjelman (Connecting Europe Facility, CEF) puitteissa 
kehitetään Eurooppan infrastruktuurihankkeita liikenteen, tietoliikenteen ja 
energiasektorin aloilla. CEF:n puitteissa investoidaan laajakaistayhteyksiin, 5G-
palveluihin ja liikenteen ja energiasektorin digitalisaatioon. CEF:n budjetti 
digitaalialaan on 2,07 miljardia euroa. 
 
Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 
2021-2027. Ohjelmalla pyritään vahvistamaan EU:n tieteen ja teknologian perustaa 
ja kehittämään ratkaisuja joilla vastata mm. vihreän ja digitaalisen siirtymän 
haasteisiin. Ohjelmalla pyritään tukemaan ratkaisuja aina innovoinnista markkinoille 
saattamiseen. Horisontti Euroopan budjetti on 95,5 miljardia euroa. Rahoituksen 
tarkoitus on täydentää kansallista ja alueellista rahoitusta. Noin 35% kaikesta 
Horisontti Eurooppa -rahoituksesta kohdennetaan digitaaliseen siirtymään. 
Horisontti Euroopan puitteissa digitaalista kehitystä rahoitetaan aina tutkimuksesta 
kaupallistamiseen. 
 

 
Kuva 3 Horisontti Euroopan rakenne 

Horisontti Euroopan pilari II klusteri 4 keskittyy digitaalitalouteen ja -teknologiaan, 
teollisuuteen ja avaruuteen. Pilarin II rahoitus on 52,7 miljardia euroa, ja sen 
neljännen klusterin osuus tästä 15 miljardia euroa. Klusterin haut ovat ryhmitelty 
kuuteen eri tavoitekokonaisuuteen: 
 

1. Ympäristöneutraali ja digitalisoitu tuotanto 
2. Lisääntyvä autonomisuus tärkeissä strategisissa teollisissa arvoketjuissa 
3. Data- ja laskentateknologiat  
4. Uudet nousevat digiteknologiat 
5. Avaruus 
6. Ihmislähtöiset ja eettisesti kestävät digiteknologiat 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/get-funding-digital
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Horisontti Eurooppaan lukeutuu myös viisi missiota, joiden on tarkoitus saavuttaa 
konkreettisia tavoitteita vuoteen 2030 mennessä tutkimuksen ja innovaatioiden 
kautta. Näistä digitalisaation kannalta oleellinen on ”100 Climate-neutral and Smart 
Cities by 2030”-missio, johon Tampere on hakemassa mukaan. 
 
Elpymis- ja palautumisväline (Recovery and Recilience Facility, RRF) tarkoituksena 
on tukea Euroopan elpymistä koronakriisistä. Tärkeänä kärkenä on 
ilmastoneutraaliuden ja digitalisaation kaksoissiirtymä.  
 
Elpymisvälineen rahoitusta jaetaan jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kautta. Suomessa elpymisvälineellä rahoitetaan Suomen 
kestävän kasvun ohjelmaa. Kestävän kasvun ohjelman investoinnit ovat jo alkaneet, 
mutta pääpaino on vuosissa 2021-2023. Yksi Suomen kestävän kasvun -ohjelman 
neljästä pilarista keskittyy digitalisaation ja datatalouden vahvistamiseen 
tuottavuuden ja palveluiden saatavuuden lisäämiseksi. Suomen elpymis- ja 
palautumissuunnitelma saa elpymisvälineestä noin 2,1 miljardia euroa. Suomen 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa digitaalisten tavoitteiden edistämiseen on 
osoitettu 574,3 miljoonaa euroa eli 27,5% suunnittelun kokonaismäärärahoista.  
 
Elpymisvälineen rahoitusta myöntää pääosin Business Finland, jonka kautta tukea on 
jaossa 530 miljoonaa euroa. Huomattavaa on, että Business Finlandin tukea 
myönnetään vain yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tutkimus- ja 
kehitystoimintaan. Hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa.  
 
Syksyllä 2021 oli auki mm. seuraavia hakuja:  
 

– vähähiilisen rakennetun ympäristön haku, v. 2021 rahoituksen osalta 
hakuaika päättyy 15.10.2021 ja v. 2022 osalta 31.3.2022 

– luovien alojen uudistamisen ja kansainvälisen kasvun haku, auki 
15.9.-31.10.2021 

– akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeet 
(30.9. mikäli haluaa hakemuksen käsiteltävän v. 2021 aikana, hakuaika 
päättyy 30.11.) 

– veturiyritysten kumppanuuksiin yrityksille ja 
tutkimusorganisaatioille tarkoitettuja hakuja avautuu useita 
vuosittain, seuraava hakukierros päättyy 31.1.2022.Vuoden 2022 
hakukierrokset päättyvät 14.4.2022 ja 30.9.2022 

 
European Urban Initiative (entinen Urban Innovative Actions) tukee kaupunkien ja 
urbaanien alueiden innovaatioita. Ohjelman rahoitus tulee Euroopan 
aluekehitysrahastosta. Ohjelman kaupunki-vetoisissa hankkeissa kehitetään 
innovatiivisia ratkaisuja laajoissa paikallisissa konsortioissa, jolloin kansainvälisiä 
kumppaneita ei vaadita. Ohjelman ensimmäiset haut avautuvat vuoden 2022 alussa. 
 
Itämeren alueen ohjelma (Baltic Sea Region Program) tukee kansainvälistä 
yhteistyötä ja integraatiota Itämeren alueella. Ohjelma tukee hankkeita, jotka 
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pureutuvat alueiden yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joihin ei voi vastata 
yksittäisen toimijan voimin. Ohjelmalla on neljä prioriteettia: 
 

1. Innovatiiviset yhteiskunnat 
2. Water-Smart society 
3. Ilmastoneutraalit yhteiskunnat 
4. Yhteistyön hallinto 

Rahoitusta on saatavilla julkisille ja yksityisille toimijoille.  
 
Keskinen Itämeri -ohjelma (Central Baltic Programme) rahoittaa alueidenvälisiä 
kehityshankkeita. Tästäkin rahoitusohjelmasta voi saada vetoapua digihankkeiden 
edistämiseen. Tällä rahoituskaudella ohjelma investoi 118 miljoonaa euroa 
alueidenvälisiin kehityshankkeisiin. Ensimmäisten rahoitusmahdollisuuksien haut 
aukeavat helmikuussa 2022. 
 
Rakennerahastojen investoinnit kuluvalla rahoituskaudella jaetaan Uudistuva ja 
Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman mukaan. Pirkanmaan rahoitusosuus Suomen 
rakennerahastovaroista on yhteensä vajaa 48,9 miljoonaa euroa. Sen jakautuminen 
rahastoittain: 

 Euroopan aluerahasto EAKR: 16 845 824 € (4,6 €/asukas) 
 Euroopan sosiaalirahasto ESR+: 28 788 937 € (7,9 €/asukas) 
 Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF: 3 263 409 € (0,9 €/asukas) 

Rakennerahastovarojen käyttöä Pirkanmaalla ohjaa maakuntaohjelmassa määritelty 
älykkään erikoistumisen strategia. Digitaalisuus on läpileikkaava teema strategiassa. 

EU-rahoituksella on Pirkanmaalla edistetty paljon erilaisia digihankkeita. Rahoitusta 
hyödyntävät laajasti Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, julkisen 
sektorin toimijat sekä yritykset. Esimerkiksi UIA-rahoitteisessa SURE-hankkeessa 
Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja muut kumppanit keskittyvät ihmis- ja 
liikennevirtojen hallintaan ja tapahtumaympäristöjen turvallisuusuhkien 
ennaltaehkäisyyn analytiikan avulla. Horisontti 2020 -rahoitteinen STARDUST tuo 
yhteen eurooppalaisia kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia kehittämään ja integroimaan 
kaupunkien käyttöön uusia ratkaisuja mm. sähköisen liikenteen, älykkään 
ulkovalaistuksen ja lämmöntuotannon teemoista. 
 
Linkkejä rahoitusmahdollisuuksiin: 

Koonti digitalisaation rahoitusmahdollisuuksista 
Digitaalinen Eurooppa 
Verkkojen Eurooppa 
Horisontti Eurooppa 
Suomen kestävän kasvun ohjelma 
Central Baltic Programme 
Uudistava ja osaava Suomi 

 

https://tampere-region.eu/rahoitus/onnistuneen-hankkeen-ainekset/euroopan-alueellinen-yhteistyo/sure/
https://tampere-region.eu/rahoitus/onnistuneen-hankkeen-ainekset/horisontti-2020-horisontti-eurooppa/stardust/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/funding-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://vm.fi/kestava-kasvu
https://centralbaltic.eu/
https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-ohjelma-edistaa-alueiden-elinvoimaa-tyollisyytta-ja-hyvinvointia
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Suomen ja Pirkanmaan hankkeet 
 

Kansallinen 

 
Suomessa on tekeillä kansallinen digitaalinen kompassi. Pohjana tässä työssä 
käytetään Euroopan digitaalista kompassia, mutta kansallisessa työssä nostetaan 
kunnianhimon rimaa sekä tehdään suomalaiset erityispiirteet huomioon ottava 
kokonaisuus. Kompassin pääsuunnat ovat samat kuin komission esittelemässä 
versiossa, mutta näiden alle tehdään omat alatavoitteet ja mittaristo.  
 
Kansalliselle kompassille on tarvetta, sillä EU vaatii kaikkia jäsenmaita laatimaan 
oman digitaalisen kompassinsa, jolla jalkauttaa EU:n strategiaa. Suomen version 
halutaan palvelevan aidosti koko yhteiskuntaa, ei pelkästään valtiota.  
 
Suomen digitaalisen kompassin valmistelu on käynnistetty syksyllä 2021. 
Toimeksianto digikompassista annettiin lokakuussa 2021, ja tammi- ja helmikuussa 
2022 järjestetään sidosryhmien työpajoja. Maaliskuun 2022 loppuun mennessä tulisi 
tällä tietoa valmiiksi ensimmäinen versio kompassista.  
 
Suomessa kansallisen digikompassin valmistelutyöstä vastaa Digitoimisto. Sen 
tarkoitus on tuoda yhteen toimijoita kolmesta eri digitalisaation kannalta 
olennaisesta ministeriöstä (LVM, VM ja TEM), ja ylläpitää kokonaiskuvaa siitä, mitä 
eri hallinnonaloilla tapahtuu yhteisen ja kompleksisen päämäärän saavuttamisessa. 
Tarkoitus on myös saada yksi yhteinen toimija, johon sidosryhmätkin voivat olla 
entistä helpommin yhteydessä.  

 

Pirkanmaa 

 
Pirkanmaan liitto on työstämässä tällä hetkellä omaa digitaalista kompassiaan. Tämä 
projekti nojaa EU:n malliin. Eurooppalaisesta digikompassista otetaan Pirkanmaalla 
käyttöön samat pääteemat, eli 
 

1. Digitaitoiset kansalaiset ja tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat 
2. Suojatut ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit 
3. Yritysten digitaalinen muutos 
4. Julkisten palveluiden digitalisointi 

Näiden pääotsikoiden alla mittaristo ja tarkemmat tavoitteet muotoillaan juuri 
Pirkanmaalle sopivaksi. Kompassin tarkoitus on antaa Pirkanmaalle strategisesti 
suuntaa antava mittaristo, jonka avulla maakunnan omaa digitaalista 
kehittämistyötä voidaan jatkossa jatkaa entistä systemaattisemmin.  
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Digitaalinen kompassi on keino jalkauttaa eurooppalaista strategiaa aluetasolle, 
Pirkanmaan omat erityispiirteet huomioon ottaen. Kompassin avulla Pirkanmaa 
pystyy profiloitumaan paremmin digitalisaatiota edistävänä alueena. Pirkanmaa 
pyrkii myös tätä kautta saamaan paremmin rahoitusta ja investointeja digitaaliseen 
siirtymään ja digialalle. 
 
Pirkanmaan digitaalisen kompassin työ on aloitettu syksyllä 2021. Valmisteluun 
saadaan tukea Euroopan komission tutkimusosaston (Joint Research Centre) kautta. 
Kompassin tulee valmistumaan kesään 2022 mennessä. 
 
Pirkanmaan vuosille 2022-2025 laaditussa maakuntaohjelmassa digitalisaatiolla on 
tärkeä rooli. Älykkään erikoistumisen tunnistaminen on Euroopan unionin 
innovaatiotavoitteiden mukaista ja ohjaa EU-rahoitusta alueelle, mutta samalla 
kertoo alueen omista pyrkimyksistä. Yksi maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen 
kärjistä on Älykkäät ja kestävät yhdyskunnat, mutta digitalisaatiolla on tärkeä rooli 
myös kaikissa muissakin kärjissä, esimerkiksi teollisuuden kestävyyssiirtymässä ja 
terveyden digipalveluissa. Digihankkeita Pirkanmaan liitto rahoittaa mm. 
rakennerahastojen avulla.  
   

Tampere 

Tampereella älykästä kaupunkia on edistetty Smart Tampere -ohjelman kautta. 
Smart Tampere on kaupungin strateginen kehitysohjelma vuosille 2017–2021. 
Ohjelma rakentaa kestävää ja älykästä Tampereen seutua, jossa asuminen, eläminen 
ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja 
käyttäjälähtöisesti. Ohjelma koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joiden 
toteutuksesta vastaavat Tampereen kaupunki sekä Tampereen seudun kehitys- ja 
elinkeinoyhtiö Business Tampere. Ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä yritysten, 
tutkimuslaitosten, yhdistysten ja kuntalaisten kanssa.  

Smart Tampere -ohjelma jatkoksi ollaan suunnittelemassa uutta Data-driven city for 
citizens -ohjelmaa. Ohjelma on valmistumassa keväällä 2022.  

  


