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Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla –
teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen
Teknologiapolitiikan päämäärä
Lausuntonne ehdotetusta teknologiapolitiikan päämäärästä.
Keski-Pohjamaan liitto kiittää mahdollisuutta lausua asiassa ”Valtioneuvoston periaatepäätös
teknologiapolitiikasta 2020 – luvulla – Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen.

Keski-Pohjanmaan liitto pitää periaatepäätöksessä esiteltyjä teknologiapolitiikan päämääriä hyvinä,
perustellun kunnianhimoisina ja tavoittelemisen arvoisina. Keski-Pohjanmaan liitto näkee erittäin
tärkeänä, että selkeästi jaotellut neljä periaatepäätöksen tavoitetta resursoidaan tarpeiden
mukaisesti ja samalla huolehditaan siitä, että suurten kaupunkien ulkopuoliset alueetkin otetaan
huomioon siten, ettei toimijan sijaintipaikasta aiheudu merkittäviä ja ylimääräisiä haasteita
toimijoiden kilpailukyvylle. Tällä hetkellä näyttää mahdolliselta, että päämäärien ja tavoitteiden
saavuttamiseksi luonnostellut keinot, jättävät todennäköisesti katvealueita esim. TKI- ja
riskirahoituksen saatavuuden suhteen.

Tavoite 1
Lausuntonne ehdotetusta tavoitteesta 1: Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman
paras paikka teknologiayrityksille.
Keski-Pohjanmaan liitto suhtautuu innolla tavoitteeseen luoda teknologiayrityksille suotuisa
toimintaympäristö ja toivoo, että tavoite ”luoda edellytykset markkinaehtoiselle teknologioiden
kehittämiselle ja eri teknologioiden ja liiketoimintamallien nopearytmisille kokeiluille” tarkoittaa,
että edellytykset ovat samanlaiset toimijoiden sijainnista riippumatta. Kansallisesti on erittäin
tärkeää tunnistaa, että myönteisellä, teknologiayrityksiä tukevalla politiikalla voidaan edistää ja
vahvistaa eri alueiden veto- ja pitovoimaisuutta, joka korostuneesti tulee esille harvaan asutuilla ja
syrjäisillä seuduilla sijaitsevien elinkeinojen ja yritysten osalta.

Tavoite 2
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Lausuntonne ehdotetusta tavoitteesta 2: Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia
teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksia.
Keski-Pohjanmaan liitto tukee tavoitteessa 2. asetettua kunnianhimon ja tavoitteiden tasoa. KeskiPohjanmaan liitto haluaa kuitenkin tuoda esille, että erillisten keskusten lisäksi tai sijaan katsottaisiin
koko maata teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksena. Samalla
Keski-Pohjanmaan liitto toivoo, että tavoite tukisi yksilön kehittymistä oppijasta osaajaksi, osana
kohtaanto-ongelman ratkaisemista. Toivottavaa olisi, että saisimme luotua esim. kokeilevaa start up
-kulttuuria tukevia pre seed -rahoitusmalleja myös suurten kaupunkien ulkopuolelle.

Tavoite 3
Lausuntonne ehdotetusta tavoitteesta 3: Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin
julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin.
Keski-Pohjanmaan liitto pitää hyvänä ajatusta hyödyntää julkista sektoria teknologia- ja
innovaatiomyönteisenä toimijana mahdollistamaan ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin. KeskiPohjanmaan liitto on kuitenkin huolissaan siitä, onko tavoitteena mahdollistaa etenkin yrityksille,
sijainnista riippumatta, tasavertaiset mahdollisuudet hyötyä tavoitteen 3. päämääristä. Lisäksi
toiveena on, että digitalisaatiota ja esim. palveluiden automatisointia hyödynnettäessä, tuettaisiin
myös ihmistä syrjäyttämättömien liiketoimintamallien pilotointia ja huomioitaisiin, että
teknologioiden hyödyntäminen edellyttää pääsääntöisesti myös resursseja itse sisältöjen
toteuttamiseen.

Tavoite 4
Lausuntonne ehdotetusta tavoitteesta 4: Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien
teknologioiden rohkeasta kehittämisestä ja soveltamisesta.
Keski-Pohjamaan liitto on valmis sitoutumaan tavoitteen 4 mukaiseen toimintaan ja tunnistaa, että
maakunnalla olisi merkittävästi annettavaa esitettyihin päämääriin ja näiden tavoittelemiseen
esitettyihin keinoihin, edellyttäen, että resurssointi vastaa esityksen kunnianhimoa ja ponnisteluja
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seurantamalli
Lausuntonne ehdotetusta seurantamallin toteuttamisesta.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa ehdotetun seurantamallin perusperiaatteita eli toimenpiteiden ja
tavoitteiden seurantaa korostaen samalla, että avaintulosten ja mittareiden kunnianhimon tulee olla
suhteessa käytettäväksi osoitettavien resurssien kanssa.

Lausunnonantajan lausunto
Yleiset kommentit ja huomiot.
Keski-Pohjanmaan liitto esittää yhteenvetona pohdittavaksi olisiko periaatepäätökseen syytä
sisällyttää tavoite 5., joka painottuisi ”Elinkeinoelämän uudistumiseen ja uuden kasvun
mahdollistavan kokeilukulttuurin edistämiseen”. Keinoiksi ehdottaisimme alustavasti: 1.
Toimenpiteet kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi – yksilön kehittyminen osaajaksi; 2.
sijaintiriippumattoman teknologia-alan yritystoiminnan synnyttäminen kokeilukulttuurin
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mahdollistavan valtakunnallisen pre seed -rahoituksen avulla; 3. Ihmistä syrjäyttämättömien
innovaatioiden tukeminen.
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