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Aika

Maanantai 17.5.2021 klo 16.00-18.00

Paikka

Teams-verkkokokous

Paikalla:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj – puheenjohtaja
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö - varapuheenjohtaja
Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja, KONE Oyj
Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell
Kristiina Mäkelä, provosti, Aalto-yliopisto
Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT
Nina Nissilä, johtaja, Kela
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, Helsingin kaupunki

Poissa:

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Sihteeristö:
Laura Eiro, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, pääsihteeri
Matti Mannonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry
Sami Kivivasara, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö
Satu Vasamo-Koskinen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
Maaria Mäntyniemi, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö
Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Pirre Laaksonen, koordinaattori, valtiovarainministeriö (siht.)
Stefan Lee, lähetystöneuvos, ulkoministeriö

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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1.

Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.
Hyväksyttiin esityslista. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Todettiin sihteeristössä tapahtuneet muutokset: pääsihteeri Laura Eiron jatko
varmistunut kesän yli. Uudet jäsenet sihteeristöön OKM Paavo-Petri Ahonen
sekä UM Stefan Lee. TEM:in sihteeristön edustaja vaihtuu, uusi sihteeri: Satu
Vasamo-Koskinen.
Puheenjohtaja totesi kuluvan kokouksen tavoitteiksi suurten linjojen sopimisesta.
Lisäksi pohdittava miten toimitaan raportin julkaisemisen jälkeen ja millä
prosessilla. On esitetty valtioneuvoston periaatepäätöksen tekemistä raportin
pohjalta ja julkaisemisen jälkeen. Kolmen ministerin kanssa on tulevalla viikolla
palaveri, jossa tämäkin asia otetaan esille. Todettiin, että valtioneuvoston
periaatepäätökset ovat voimassa aina kulloisen hallituskauden ajan.
Liite 1: Pöytäkirja kokous 7 (12.4.2021)
2.

Lausuntokierroksen palaute ja raportin lopputyöstö
Pääsihteeri alusti ja kertoi koosteena yhteenvetoa saadusta lausuntopalautteesta
(Inclus, Otakantaa.fi, 27.4. verkkotyöpaja, erilliskeskustelut): hyvin ja hyvää
palautetta on saatu.
Yleisinä kommentteina mm.: monipuolinen, laaja-alainen, OKR-malli sai kiitosta,
jatkuvuutta pidetty tärkeänä, sekä teknologianeutraaliutta. Vielä selkeämmin
toivottiin yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja ihmislähtöisyys esille.
Toimenpiteistä: osa kaipasi konkretiaa - osa piti konkreettisena. Mieluummmin
toivottiin toimenpiteiden vähentämistä kuin lisää/uusia ehdotuksia.
Yleisiä kehityshuomioita: liika ICT- ja digipainotus, pienten ja keskisuurten
kaupunkien näkökulma uupui, ilmasto- ja kestävä kehitys ehkä liian kapeana
esille, toivottiin EU- ja kv-näkökulmaa lisää sekä osaamisen holistisempi
näkemys.
Kokonaisarviossa (Inclusissa) selvä tuki ehdotetuille toimenpiteille sekä
vaikuttavuuden että toteutuksen tarpeellisuuden osalta.
Top10 toimenpiteet kaikilla arviointikriteereillä: tietoturva, tavoitteet
maahanmuutolle, huoltovarmuus, digiasioinnin ensisijaisuus, maahanmuuton
prosessi, LUMA-STEAM. Suurimmat erot: teknoministeri ; omistajuus ja yrittäjyys;
älyrahake. Vastutusta: 23c korkeakoulujen erikoistuminen, 25 d kv-yo:ista
valmistuneille oleskelulupa.
Käytiin keskustelua saadusta palautteesta. Todettiin, että viestiä pitää vielä
kirkastaa ja terävöittää. Pyritään nostamaan ylätason tavoitteet vielä selkeämmin
esille.
Tavoitteista ja avaintuloksista: pääsihteeri alusti mm. OKR-mallikuvan pohjalta.
Korostettiin ettei kuvaus ole tärkeysjärjestys. Käytiin keskustelua eri tavoitteista,
lopulta ehdotettiin pidettävän neljä OKR-tavoitetta. Todettiin, että yksittäisten key
resultien osalta, kommentointi kirjallisesti.
Pääsihteeri esitteli muutamien nostojen kautta toimenpide-ehdotuksia. Käytiin
keskustelua. Puheenjohtaja totesi, että on yritetty terävöittää viitekehystä
valtiontason valintoihin.
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Käytiin keskustelua raportin nimestä ja ehdotettiin otsikossa kasvun ja
hyvinvoinnin korostamista sekä edelläkävijyyttä. Ehdotettiin nimeksi: Suomen
teknologiapolitikka 2020-luvulla – maailman kärkeeen teknologian ja tiedon
avulla.
Liite 2: Ennakkomateriaali, sis. yhteenveto lausuntopalautteesta
Liite 3: Raporttiluonnos
Liite 4: Toimenpiteet excelissä
3.

Seurantamallista
Teknologianeuvottelukunnan toimintamalli seurantaan: pääsihteeri kertoi lyhyesti,
että on kartoitettu seurantatyökaluun liittyen eri vaihtoehtoja, jotka
hankintanäkökulmasta ovat hieman haastavia tällä aikataululla. Pyritään
rakentamaan vähintään jokin väliaikainen ratkaisu julkaisuun mennessä VM:n
verkkosivuille.

4.

Jatkotyöskentelystä
• Kirjalliset kommentit viimeistään 19.5.
• Raportin luovutus ministeri Paaterolle ja julkaisu tiistaina 1.6. klo 14-15 (suora
verkkolähetys valtioneuvoston tiedotustilasta)
• Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu
• Syyskauden kokoontumiset/kokoukset

5.

Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.

6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01.

Jakelu
Liitteet

Neuvottelukunnan jäsenet ja sihteeristö
Pöytäkirja kokous 7 (12.4.2021)

