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Asettamispäätös: teknologianeuvottelukunta
Valtiovarainministeriö on asettanut julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen
korkean tason neuvottelukunnan teknologia-alalle.
Toimikausi
16.9.2020 – 31.12.2023
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on seitsemän strategista
kokonaisuutta, joista Elinvoimainen Suomi -strateginen kokonaisuus
vahvistaa edellytyksiä menestyä kansainvälisen osaamisen ja
innovaatioiden kärkimaana vahvuuksia hyödyntäen. Tulevaisuuden
muutosajureita ovat globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos,
digitalisaatio ja kaupungistuminen. Elinvoimaisen Suomen menestyksen
avain on kyvyssä tarttua muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tarjota
niihin ratkaisuja.
Yhtenä tavoitteena Elinvoimainen Suomi –strategisessa kokonaisuudessa
on Suomen tunnettuus teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen
ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä. Digitalisaation ja teknologisen kehityksen
luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja
toimialarajojen.
Yhtenä hallitusohjelmaan kirjattuna keinona tavoitteeseen pääsemiseksi on
julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä nostaminen sekä
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittäminen.
Hallitusohjelmassa todetaan, että asetetaan julkisen ja yksityisen sektorin
yhteinen korkean tason neuvottelukunta sihteeristöineen neuvoa-antavaksi
elimeksi teknologia-alueelle.
Tavoite ja tehtävä
Teknologianeuvottelukunnan tavoitteena on valmistella Suomelle
hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka.
Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea hallitusohjelman Elinvoimainen
Suomi –strategisen kokonaisuuden tavoitteiden toteutumista.
Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa Suomen teknologiakyvykkyyttä,
kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen
johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osaalueilla.
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Teknologianeuvottelukunta tarkastelee teknologian edistämistä laajalla
näkökulmalla. Neuvottelukunnan työllä vastataan seuraaviin kysymyksiin:
- Miten Suomesta luodaan teknologian hyödyntämisen mallimaa?
- Miten Suomeen luodaan mahdollisimman kilpailukykyinen
toimintaympäristö teknologiayrityksille?
- Miten julkinen hallinto mahdollisimman hyvin kykenee ottamaan
ennakollisesti huomioon teknologian luomat mahdollisuudet ja sen esiin
nostamat haasteet?
Kysymyksiin tulisi vastata mahdollisimman laajasti eri näkökulmista ottaen
huomioon esimerkiksi:
- kansalaisten hyvinvointi
- ilmastonmuutos ja kestävä kehitys
- teknologian hyödyntäminen digitalisaatiossa
- huoltovarmuus ja kriisivalmius
- koulutus ja osaamisen kehittäminen
- työperäinen maahanmuutto
- tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
- investointitarpeet
- yritysten kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö
- teknologisen kehityksen suuntaaminen
- työelämän kehittämistarpeet
Neuvottelukunnan tehtävänä on laatia ”Suomen teknologiapolitiikka 2020luvulla – Teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaa” –raportti. Raportti
valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Neuvottelukunta osallistuu
raportin julkaisun jälkeen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tukee
teknologiapolitiikan toimeenpanoa Suomessa.
Organisointi
Neuvottelukunta organisoituu kolmitasoisesti:
neuvottelukunta – sihteeristö – laaja, avoin sidosryhmäverkosto.
Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kutsutaan edustaja
teknologiateollisuuden toimialalta.
Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu laaja-alaisesta osaamisesta.
Avoimella, laajalla verkostotyöllä pyritään saamaan mahdollisimman laaja
osallistuminen ja osaaminen sekä näkemykset neuvottelukunnan työhön.
Neuvottelukunnan ja puheenjohtajan työtä tukee nimetty sihteeristö.
Puheenjohtajat:
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj (puheenjohtaja)
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö (varapuheenjohtaja)
Jäsenet:
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
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Sihteeristö:
Matti Mannonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry
Sami Kivivasara, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö
Petri Räsänen, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Maaria Mäntyniemi, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö
Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Sihteeristön tehtävänä on organisoida neuvottelukunnan toimintaa,
valmistella sen esittelemiä asioita, organisoida verkostotyöskentely
neuvottelukunnan ympärillä ja sen toiminnan tueksi, viestintä ja
neuvottelukunnan
työn
dokumentointi
(erityisesti
loppuraportin
toimittaminen).
Kustannukset ja rahoitus
Kokouksista ei makseta palkkioita eikä päivärahoja. Sihteeristön työ
tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio vastaa jäsentensä mahdollisista
matkakustannuksista.
Valtiovarainministeriö tekee erilliset päätökset mahdollisista hankinnoista.
Kokoustarjoilut valtioneuvoston tiloissa maksetaan momentilta 28.01.01.11
(Valtiovarainministeriön toimintamenot) ja muut mahdolliset kustannukset
erillisten päätösten perusteella momentilta 28.70.01 (Julkisen hallinnon
ICT:n ohjaus ja kehittäminen).
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