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Päätös lausunnosta

21.12.2020

VN/10156/2019
VN/10156/2019-OKM-30

Työ- ja elinkeinoministeriö
lausuntopalvelu.fi

OKM; lausunto liikennealan kestävän kasvun ohjelmasta
Työ-ja elinkeinoministeriö on 27.11.2020 vastaanotetussa lausuntopyynnössä pyytänyt opetus ja
kulttuuriministeriöltä lausuntoa aiheesta: Liikennealan kestävän kasvun ohjelma.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön
linkin kautta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7d7be169-4d91429e-883a-188188c45041&respondentId=565d91ff-c8ec-47a0-bf2d-63ef09afff72
Lausuntojen antamisen määräaika päättyy 31.12.2020. Lausuntopalveluun annetut lausunnot ovat
julkisia.
OKM:n lausunto lausuntopyyntöön kohta kohdalta:
1. Ohjelman tavoitteet on tunnistettu oikein.
2. Ohjelman tavoitteet on asetettu sopivalle tasolle.
3. Toimintaympäristökuvaus ja siihen liittyviä muutosvoimia on tarkasteltu moninaisen taustaaineiston perusteella, mikä luo hyvän pohjan ohjelmatoimille. Tilannekuvaa on kuitenkin
ylläpidettävä jatkuvasti muun muassa muutosvoimana mainitun koronapandemian aiheuttamien
sekundääristen vaikutusten takia.
4. Ekosysteemien listaus on riittävä.
5. Positiivisesti ekosysteemien osaamisalueina on huomioitu tieteellisesti nopeasti kehittyvät ja
teknologisesti yhä merkittävämmät 5G/6G ja tekoälykehitys6. Ohjelman toimenpidealueiksi määritellyt i) Toimintaympäristö kestävälle kasvulle, ii)
Skaalautuvia kestäviä ratkaisuja vientimarkkinoille ja iii) Jatkuva ekosysteeminen yhteistyö ovat
kaikki tärkeitä. Joskin on huomattava, että toimintaympäristömme osaamisen kehittämistä ei
missään tapauksessa saa jättää huomiotta.
7. Seitsemästä toimintaympäristötoimenpiteestä OKM:n subjektiivisesti valittava kaikkein
vaikuttavin on liikenteen kehittämis- ja kansainvälistymisohjelma Smart Mobility Finlandin
jatkaminen. Se on monivuotinen laaja kokonaisuus, jonka kautta hyödynnetään laajamittaisesti
kansallista ja EU:n TKI -rahoitusinstrumentteja ja joka sisältää Export- ja Invest in -toimet.
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8. Yhdeksästä vientimarkkinatoimenpiteestä OKM:n subjektiivisesti valittava kaikkein vaikuttavin on
automaattiliikenteen mahdollistaminen tavoitteena automaattiliikenteen tuotantokäyttö ja
automaattiliikenteen kehittämisen ekosysteemi. Osaamisen kehittämisen kautta luotava
innovaatiopotentiaali on siinä korkea.
9. Viidestä yhteistyötoimenpiteestä OKM:n subjektiivisesti valittava kaikkein vaikuttavin on, että
toteutetaan tunnistettujen kasvuekosysteemien yhteistä ja koordinoitua kehittämistä.
10. OKM ei ehdota muita toimenpiteitä.
11. Liikennealan kestävän kasvun edistäminen on eri hallinnonalojen välisen yhteistyön asia. OKM:n
hallinnonalalla on merkittävä osuus osaajien ja osaamisen tuottamisessa. OKM on merkitty
osavastuulliseksi toimintaympäristöjen toimenpidealueen toimenpiteessä TP4: TransDigi- ja
RAAS-hankkeiden yhteistyömallin jatkaminen.
12. OKM toteaa erittäin positiivisesti, että yksi toimintaympäristöjen toimenpidealueen alaotsikoista
on Tutkimuksella ja koulutuksella kilpailuetua. Se tuo ohjelmassa samalla näkyviin osaajien ja
osaamisen tuottamisen suuren merkityksen kestävässä kasvussa.
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