Digitalisaatio ja digipolitiikka
2025: Lähdekoodi uudelle ja
uudistuvalle yrittäjyydelle
Digitaalinen teknologia avaa ihmisille ja yrityksille mahdollisuuksia tehdä asiat vieläkin paremmin. Näistä teoista syntyy digitalisaatio. Se uudistaa yrittäjyyttä ja synnyttää kokonaan uutta
ja näin murtaa teollisen aikakauden rakenteita.
Uudessa digitaalisessa taloudessa yrittäjien ja
kaikkien muiden on opittava jatkuvasti uutta ja
uskallettava luopua vanhasta.
Suomen Yrittäjissä uskomme, että vastuu yrityksen
kehittämisestä on aina sillä itsellään. Tämä pätee myös
digitaaliseen liiketoimintaan tai liiketoiminnan digitalisoimiseen. Julkisen vallan on kuitenkin edesautettava

1. Digipolitiikalle vahva valtuutus
ja johtajuus
Digitalisaatiolla on oltava keskeisempi asema poliittisessa päätöksenteossa. Kansallinen digipolitiikka tarvitsee
kirkkaat tavoitteet, niitä tehokkaasti toimeenpanevan hallinnon sekä vahvaa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta. Digipolitiikka ei saa sulkeutua yhdeksi politiikkasiiloksi muiden rinnalle. Sen on toimittava hallinnonaloja läpäisten ja niistä riippumattomasti mutta kuitenkin
vahvalla valtuutuksella ja vastuuministerin johdolla.

2. Yritysten digitalisoituminen 		
kansalliseksi missioksi
Yritysten digitalisoitumista on vauhditettava. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat muita kasvuhakuisempia ja valmiimpia tarttumaan uuden talouden mahdollisuuksiin. Digitaalisesti suuntautuneiden yritysten määrän kasvattamisen on oltava kansallisen elinkeinopolitiikan keskeinen missio. Erityistä huomiota on kiinnitettävä
kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavien innovatiivisten yritysten osuuden kasvattamiseen.
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uuden yritystoiminnan syntyä ja vallitsevan yritystoiminnan päivittymistä tukemalla uuden teknologian kehitystä ja
käyttöönottoa. Samalla hallinnon on itse digitalisoiduttava
asiakaslähtöisesti.
Kansallisen digipolitiikan tavoitteeksi on asetettava, että
Suomi tunnetaan alkavan vuosikymmenen lopulla tietotalouden luotettavimpana ja osaavimpana liiketoimintaympäristönä Euroopassa. Tavoite on haastava muttei mahdoton.
Seuraavaan olemme koonneet tätä tavoitetta tukevat keskeiset toimenpiteet Digitalisaatio ja digipolitiikka 2025:
Lähdekoodi uudelle ja uudistuvalle yrittäjyydelle -ohjelmastamme.

Mitä on tehtävä?
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Luodaan poikkihallinnollinen digipolitiikan strategia ja johtamisjärjestelmä,
jotka ovat perinteisistä ministeriöistä itsenäisen ministerin vastuulla.

Mitä on tehtävä?
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Käynnistetään yli hallituskausien ulottuva kansallinen yrityskentän digitaalisen uudistumisen ohjelma, joka kasvattaa
digitaalisesti suuntautuneiden yritysten
määrää ja vahvistaa niiden kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

3. Tietoliikenneverkot nähtävä		
perusinfrastruktuurina
Tietoliikenneverkot ovat tietoyhteiskunnan perusinfrastruktuuria, jonka kattavuudesta ja laadusta ei tule tinkiä.
Tulevaisuuden palvelut edellyttävät entistä nopeampia yhteyksiä. Langattomat verkot eivät tähän tiedonsiirtotarpeeseen pysty yksin vastaamaan. Seuraavan sukupolven langattomien verkkojen toiminta vaatii huippunopeata valokuitu- ja tukiasemaverkkoa. Sen rakentaminen on edennyt
liian hitaasti. Tähän markkinaongelmaan yksityisen ja julkisen sektorin on etsittävä yhdessä ratkaisuja.

Mitä on tehtävä?
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Varmistetaan, että Suomen tietoliikenneverkot ovat nopeudeltaan, kattavuudeltaan ja toimintavarmuudeltaan maailman
huippua.

4. Tieto jalostumaan reilulla 		
kilpailulla ja osaamisella
Talous on yhä riippuvaisempia datasta. Kasvava osa tuotteista ja palveluista perustuu sen hyödyntämiseen. Siksi on tärkeätä varmistaa datan määrän lisäksi sen laatu,
liikkuvuus ja saatavuus. Datan jalostaminen vaatii myös
uutta teknistä ja liiketoiminnallista osaamista. Jotta datamarkkinat kehittyisivät, on digitaalisten perustaitojen ja
henkilö- ja muun datan hallintamahdollisuuksien parannuttava. Tietotalouden sääntöjen on herätettävä luottamusta, oli kyse sitten kilpailun reiluudesta tai yksityisyyden ja liikesalaisuuksien suojasta.

5. Digitalisoinnilla vähemmän ja
parempaa viranomaisasiointia
Oikein tehtynä julkisten palvelujen digitalisointi järkevöittää yritysten viranomaisprosesseja, keventää
hallinnollista taakkaa ja nostaa palvelutasoa. Digitaalisten asiointiluukkujen määrää on edelleen karsittava ja lupa- ja käsittelyprosesseja yhtenäistettävä. Kertaalleen yrittäjältä kysytyn tiedon on tämän
niin toivoessa liikuttava saumattomasti viranomaiselta toiselle. Viranomaisasioinnin digitalisoituessa
on huolehdittava siitä, että yrittäjät saavat riittävästi
ohjausta ja tukea palveluiden käyttöön.

6. Julkinen sektori alustaksi		
palveluekosysteemeille
Julkista sektoria on aktiivisesti rakennettava alustaksi
yhteiskunnallisille palveluekosysteemeille, jotka sisältävät niin julkisia kuin yksityisiä palveluntarjoajia. Kaiken ytimessä on avoimien rajapintojen kautta liikkuva,
ajantasainen, laadukas ja asiakkaan suostumuksella
hyödynnettävä tieto.
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Luodaan tiedolle yleisesti tunnustettuja
laatustandardeja ja selkeytetään tiedon
käyttöoikeuksia. Kehitetään yksilöiden ja yritysten käytännön mahdollisuuksia hallita, jakaa
ja myydä dataansa.
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Kohennetaan yrittäjien ja yritysten ymmärrystä tiedon jalostamisen hyödyistä
vahvistamalla tieto- ja alustatalouden liiketoimintaosaamista.
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Vahvistetaan yksilöiden digitaalisten
perustaitojen lisäksi edistynyttä ohjelmisto-osaamista lisäämällä alan koulutusmääriä ja houkuttelemalla ulkomaisia osaajia Suomeen.

Mitä on tehtävä?
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Jatketaan julkisten palvelujen sekä viranomaisasioinnin digitalisointia siten, että ne
vastaavat entistä yksilöllisemmin ja ennakoivammin yrittäjien
elämän- ja liiketoimintatilanteisiin ja vähentävät hallinnollista
taakkaa.

Mitä on tehtävä?
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Avataan julkisin varoin kerättyä tietoa yksityisyyden ja liikesalaisuuksien
suoja huomioiden ja vauhditetaan julkisen
sektorin kehitystä tiedon jakamiseen ja
jalostamiseen perustuvien palveluekosysteemien alustaksi.

Tutustu Suomen Yrittäjien digipoliittiseen ohjelmaan
Digitalisaatio ja digipolitiikka 2025: Lähdekoodi uudelle
ja uudistuvalle yrittäjyydelle kokonaisuudessaan
osoitteessa yrittajat.fi/suomi2025
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