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Pohjois-Pohjanmaan digikartta ja kehittämissuuntia 

 

Petri Ahokangas, Timo Koivumäki, Minna Pikkarainen, Sauli Sohlo, Veikko Seppänen 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti 

 

Tausta 

Martti Ahtisaari Instituutti teki vuonna 2016 Pohjois-Pohjanmaan Liiton tilauksesta selvityksen  ”Digitaalinen 

Pohjois-Pohjanmaa 2020” (DIPOS) -selvitys (http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?4126). Sen pohjalta 

on johdettavissa maakunnan digikartta kehittämissuuntineen. 

Pohjois-Pohjanmaa maakuntana 

Pohjois-Pohjanmaa on maantieteellisesti Suomen toiseksi suurin ja väkiluvultaan neljänneksi suurin 

maakunta, jossa on yli 400 000 asukasta.  Väestä kasva tasaisesti, on ikärakenteeltaan Euroopan nuorimpia 

ja osaavaa – lähes kolmannes on suorittanut korkeakoulututkinnon, alueen T&K-menot ovat suhteellisesti 

Suomen kärkeä ja maakunnassa on paljon kansainvälisten kasvualojen työpaikkoja. Teknologisesti varsinkin 

Oulun alueen erityinen vahvuus on yhä mobiili langaton osaaminen ja sen eri sovelluskohteet, muun muassa 

terveys-, tuotanto- ja palvelualoilla kuten finanssipalvelut.  

Vuonna 2013 maakunnassa oli lähes 25 000  yritysten toimipaikkaa, joista Oulussa oli yli kolmannes eli noin 

7000.  Maakunnan kymmenen suurinta yritystä ovat: SSAB Europe Oy (metallien jalostus), 2 700 työntekijää; 

Nokia Oy (verkko- ja teknologiaratkaisut), 2 300; Osuuskauppa Arina (tukku- ja vähittäiskauppa), 1 200; Posti 

Oy (posti- ja kuriiritoiminta), 700; ISS Palvelut Oy (kiinteistöjen siivous), 700; Stora Enso Oyj (paperin, paperi- 

ja kartonkituotteiden valmistus), 600; Destia Oy (rakennetekninen palvelu), 500; StaffPoint Oy (työvoiman 

vuokraus)  500; Valio Oy (maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus), 450; Sievin Jalkine Oy (jalkineiden 

valmistus) 450. Maakunnassa vireillä olevia suurhankkeita ovat muun muassa Fennovoiman 

ydinvoimalahanke Pyhäjoella, tuulivoimapuistot Perämeren alueella sekä kaivoshankkeet Koillismaalla. 

Pohjois-Pohjanmaa on myös vireä kulttuuri- ja matkailumaakunta.  

Maakunta voidaan jakaa neljään suuralueeseen, joista eteläisin jakaantuu vielä neljään seutukuntaan. Oulu 

on alueen merkittävin teknologia-, koulutus- ja kulttuurikeskus, Oulunkaari taas sitä ympäröivä 

maaseutumainen ja luontoarvoja sisältävä alue, jossa on kuitenkin muun muassa hirsirakentamisen, puu- ja 

muoviosaamisen, alkutuotannon ja tuulivoimateollisuuden toimintaa. Koillismaalla painottuvat 

luonnonvarojen hyödyntäminen ja matkailu, mukaan lukien elintarviketuotanto ja -teollisuus, metallituote-, 

metsä- ja puutoimiala, luonnontuoteala ja poronhoito sekä talviurheilu.  

Oulun eteläisellä alueella on neljä seutukuntaa, Raahe, Haapavesi-Siikalatva, Ylivieska ja Nivala-Haapajärvi. 

Raahen seudulla on sekä teollisuuskeskittymä että syväsatama sekä rakennustoimintaa ja alkutuotantoa. 

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa on runsaasti pienyrityksiä muun muassa puutuote-, metalli- ja 

elintarviketeollisuudessa. Ylivieskan seutukunta on erikoiskauppojen keskittymä, mutta siellä on myös 

ohutlevymekaniikkaa, teräs- ja muuta rakentamista sekä maatalouskoneiden valmistusta. Centria-

ammattikorkeakoulun ympärille on rakentunut korkean teknologian osaamiskeskittymä. Nivala-Haapajärven 

seutukunta on teollistunutta maaseutua, maidon- ja lihantuotannon ydinaluetta. Siellä on toisaalta myös 

metalli-, puu-, elektroniikka- ja mekaniikkateollisuutta sekä metsätaloutta. 
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Digitalisoitumisen ennakoitu kehittyminen 

Digitalisaation odotettuja hyötyjä yrityksissä ovat muun muassa tuotannon ja logistiikan suunnittelu, 

joustavuus ja hallinta, asiakastyytyväisyys, kustannussäästöt sekä palveluinnovaatiot. Haasteiksi katsotaan 

muun muassa liiketoiminta- ja hyödyntämisosaaminen, taloudellisten hyötyjen epävarmuus sekä tarvittavat 

investointikustannukset. Digitaalisten palvelujen skaalautuvuus ja riippumattomuus paikasta ovat niiden 

kasvun ja viennin oleellisia tekijöitä. Erittäin skaalautuvia ja paikasta riippumattomia ovat muun muassa 

erilaiset tietotekniikka-, koulutus-, asiantuntija- ja finanssipalvelut sekä mainostoiminta laajasti.  Jotkut 

hyvinvointi- ja terveys-, monet liikenne- ja logistiikkapalvelut sekä arjen palvelut skaalautuvat sen sijaan 

heikosti ja ovat vahvasti paikasta riippuvia. 

Digitalisaation katsotaan kehittyneen sosiaalisen median esiin nostamista uusista markkinoinnin sekä 

palvelu- ja yhteistoimintamalleista kohti fyysisiä ja virtuaalisia ratkaisuja eri tavoin yhdistäviä 

liiketoimintakonsepteja niin, että robotiikka ja järjestelmien älykkyys lisäävät digitaalisen tiedon keruuseen, 

analyysiin ja hyödyntämiseen perustuvaa autonomisuutta, Kuva 1. 

 

 

Kuva 1. Digitalisaation ennakoitu kehittyminen. (Lähde: Gartner) 

 

Digitaalisen liiketoiminnan skenaariot 

Pohjois-Pohjanmaalle tehty digitaalisen liiketoiminnan DIPOS-selvitys hahmottaa tulvaisuuden skenaarioita 

perustuen siihen, tuotetaanko vai hyödynnetäänkö maakunnassa digitaalisia ratkaisuja ja ovatko niiden 

keskiössä yritykset vai ihmiset, Kuva 2. 
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Kuva 2. Pohjois-Pohjanmaan digiskenaariot. 

ICT-Digi -skenaariossa vetureina toimivat digitaalisia ratkaisuja kehittävät ja tarjoavat yritykset. Myös uudet 

yritykset kuten ICT:tä eri toimialoille tarjoavat yritykset nousevat eturiviin. Kehitys on teknologiatyöntöinen 

ja osaamisen uudistamiseen nojaava kehittyminen, jolle on hyvä pohja, mutta osaamisympäristöä 

kohdistetaan myös selvästi tulevaisuutta varten. Uusia sovelluskohteita avautuu, kuten hyvinvointi ja terveys, 

finanssi, energia, tuotanto ja ihmisten arjessa tarvitsemat ratkaisut.  

Start-up -kehittäminen ja uusien yritysten perustaminen etenevät edelleen ripeästi, digitaalisten ratkaisujen 

innovaatiotarve ja -potentiaali ovat yhä lähes rajattomia.  Monet yritykset ovat kuitenkin ilman aiempia ICT-

aikakauden alihankintaverkostoja ja tytäryhtiötalous tullut osin alihankintaketjujen tilalle. 

Kansainvälisyydelle altistuminen vähentynyt ja kansainvälinen osaaminen on osin kriittisellä polulla. 

Skenaario on tuote- tai sovelluskeskeinen palvelut liitetään tuotteisiin, mutta eriytymistä tapahtuu 

teknologiaittain ja sovelluskohteittain. Julkisten toimijoiden rooli kehitystä tukeva, ei niinkään osallistuva ja 

uudistava. 

Bisnes-digi -skenaariossa digitaalisia ratkaisuja kehittävät yritykset tarjoavat niitä kuluttajille eivätkä 

niinkään toisille yrityksille. Turvallisuusvaatimukset ja digitaalisen tiedon hallinta- ja analysointi uudistavat 

ICT-osaamista, kevyt- ja mikroyrittäjyys kehittyvät ja digitaaliset palvelualustat vyöryvät moniin kohteisiin. 

Muun muassa peliala ja luovat alat ovat hyvässä kasvuvauhdissa. Myös start-up -kehitys etenee, 

kasvuyrityksiä syntyy ja kansainvälinen liiketoiminta ja vienti kohenevat.   

Tietyt palvelualat kehittyvät digitalisoitumisen myötä hyvin nopeasti, kuten finanssiala ja energiakin.  Vahvat 

oppimiskeskukset ja uuden ajan kampukset tuovat yhteen monia eri toimijoita. Globaalit digitaalisten 

palvelujen markkinat ovat rajattomat ja kaikkien saatavilla. Toisaalta kuluttajille suunnattu digitaalinen 

liiketoiminta on vielä varsin alkuvaiheissaan ja esimerkiksi julkisten toimijoiden ja yhteisöjen tuottamat 

palvelut sekä yleisemmin jakamistalous etenevät varsin hitaasti. Uudet liiketoimintamallit ovat haastavia 

monille yrityksille 

Oma-digi -skenaariossa uuden ajan yhteisölliset verkostot kokoavat digitalisuutta hyödyntäviä ihmisiä 

yhteen, avoimet digitaaliset palvelut yleistyvät ja julkiset palvelut perustuvat entistä enemmän yksilöiden 

tarpeisiin, hyödyntäen muun muassa omadataa.  
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Alusta- ja vertaistalous sekä jaetut palveluympäristöt parantavat yhteisöjen ja yksilöiden osaamispotentiaalin 

hyödyntämismahdollisuuksia, esimerkit vaikuttavat nopeasti. Vireä yrittäjyys jatkuu ja mikro- ja 

kevytyrittäjyys kehittyvät, koska markkinoiden dynamiikkaa vaikutta aiempaa selvemmin ja nopeammin 

menestykseen.  Ihmisiä on globaalien digitaalisten markkinoiden asiakkaina ja toimijoina saatavilla ja 

saavutettavissa aina heti lähes ääretön määrä.  

Vaikka C-sukupolven diginatiivit ovat merkittävä markkinatoimija globaalisti, niin koulutuspanostukset 

ihmisten digiosaamiseen ovat vielä alussa. samoin kuin jakamistalouden liiketoimintaosaaminen. 

Innovaatioiden joukkoistuminen ei näy myöskään välttämättä tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa. 

Teollinen digi -skenaariossa digitaalisuutta hyödyntävät yritykset ovat keskiössä. Veturialojen kärkiyritykset 

ja niitä palvelevat organisaatiot vievät digitaalisuutta eteenpäin, mutta myös niiden asiakkaat saadaan 

mukaan yöhön.  Monien eri alojen tai tiettyjen strategisten kärkivertikaalien yhteistyötä voidaan tukea, 

uusien sovelluskohteiden kehittäminen ja kasvattaminen kummassakin tärkeitä.  

Merkittävä panostus kansainväliseen osaamiseen tulee lähinnä isojen yritysten kautta, joiden taustalla on 

hyödyntävien alojen globaali vetovoima. Massadatan analyysin kautta päästään digitaalisuuden ytimeen ja 

näkyvään digitaalisten kapeikkojen purkuun. Sovellusaloittain tapahtuva kehitys toisaalta myös hidastaa 

muutosta ja laskee koko potentiaalia, varsinkin jos digitaalisuus toteutetaan toteuttamalla helpoimmat 

kohteet ensin. Isot teolliset yritykset ja innovatiiviset start-up -yritykset sekä uudet digitaaliset palvelut eivät 

välttämättä kohtaa toisiaan. Myös kuluttajat jäävät etäälle kehityksestä.  

Yksinkertaisimmillaan kyse on vakiintuneen liiketoiminnan vaiheittaisesta  modernisoinnista, kokonaan uusia 

digitaalisia mahdollisuuksia ei välttämättä tunnisteta. Myöskään geneeristen digitaalisten teknologioiden, 

alustojen ja ratkaisujen laajaa läpäisevää vaikutusta ei mahdollisesti saada aikaan.  

Teknologisesti todennäköisin skenaario on ICT-digi, jonka myötä ICT-aikakaudesta siirrytään digiaikakauteen 

aiempaa vahvaa osaamista uudistaen, teollinen internet ja tiedon digitalisoituminen avaavat uusia 

sovelluskohteita ja laitteisiin sulautettu äly ja vuorovaikutteisuus uudistavat toimialoja. Liiketoiminnan ja 

palvelujen digitalisoituminen nojaavat kuitenkin paljolti kaupallisiin ratkaisuihin eivätkä kuluttajat ja 

loppukäyttäjät juurikaan integroidu yritysten harjoittamaan liiketoimintaan, vaikka tulevatkin enemmän esiin 

intressitahona. Digitalisoituminen edistää horisontaalisten ja alustapohjaisten ratkaisujen tarvetta, mutta 

teollisuuden vertikaalit uudistuvat sektori- ja sovelluskohtaisesti. 

Globaalisti uskottavin skenaario on kuitenkin Bisnes-digi, jossa digitalisoituminen nojaa palveluihin, 

alustoihin ja geneerisiin teknologioihin ja digitaalisen tiedon keruu, analysointi ja jalostus on arvon tuoton 

keskiössä. Siinä käyttäjien osallistuminen digitaaliseen liiketoimintaan kehittyy nopeasti myös 

jakamistalouden suuntaan, mutta teolliset sovellukset ovat erillään, vaikka kaksisuuntaisia markkinoita 

kehittyy esimerkiksi energia-alalla. 

Todellisuudessa kaikki neljä digitulevaisuuden skenaariota ovat läsnä ja toteutuvat ainakin osin 

samanaikaisesti. Ne eivät siis ole toisiaan poissulkevia, vaikka panostukset ja sen myötä tulokset voivat 

vaihdella.  

Skenaarioiden väliset kuilut ja niihin liittyvät haasteet 

1) Liiketoimintakuiluun liittyvä keskeisin haaste liittyy palvelukulttuurin syntyminen ja sen 

liiketoiminnallisen merkityksen tiedostaminen. Tällä hetkellä liiketoiminta- ja digiosaajat ovat vielä 

erillään, kuten myös kotimaiset ja kansainväliset markkinat. Suuri haaste myös on, että käyttäjät eivät 

osallistu tietoisesti arvon luontiin.  
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2) Kulttuurikuilu liittyy suurelta osin digiarjen mukanaantuomien kulttuurillisten muutosten 

ymmärtämiseen, työn ja yrittäjyyden kulttuurissa esiin tuleviin muutospaineisiin (esim. überismi, 

kevytyrittäjyys) ja siihen miten paikallinen identiteetti voidaan säilyttää globaalien brändien ja 

toimijoiden puristuksessa. 

3) Teknologiakuilun ydin on siinä että alueella toimivien teknologia- ja tuoteasiantuntijoiden yhteistyö on 

riittämätöntä.  Sovellusalue- ja asiakasosaajat toimivat vielä suurelta osin erikseen. TKI-verkostot ovat 

toki vahvoja, mutta teknologian käyttäjät eivät juuri osallistu verkostojen toimintaan.  Vaarana on, että 

teknologian nopea kehitys kasvattaa teknologian tuottajien ja sen käyttäjien välistä informaatiokuilua 

esim. asiakastarpeisiin liittyen. 

4) Tuotantokuilu kulminoituu hajautetun tuotannon osaamisen, menetelmien, prosessien, ympäristöjen ja 

välineiden riittämättömyyteen. Haasteena on myös riittämätön panostus vertikaalisen, siiloutuneen 

toimialakulttuurin murtamiseen ennakkoluulottomien kokeilujen ja avoimien liiketoiminta-

ekosysteemien kautta. 

 

Pohjois-Pohjanmaan digikartta 

Pohjois-Pohjanmaan digikartta voidaan hahmotta maakunnan suuralueittain niin, että kunkin digitaalisen 

liiketoiminnan skenaarion osuus alueella esitetään suhteessa muihin skenaarioihin.  Seuraavassa tämä 

tehdään arvioimalla alueiden Oulu, Oulunkaari, Koillismaa ja Oulun eteläinen nykytilaa skenaarioita vasten. 

Kuva 3 visualisoi digikarttaa alueitten mukaisessa järjestyksessä. Visualisointi ei siis ota kantaa eri 

skenaarioiden mukaisten digiliiketoimintojen volyymeihin alueiden välillä, vaan kuvastaa ainoastaan niiden 

suhteellista jakaumaa alueen sisällä.  

Digikartan mukaan Oulun seudun vahva ICT-perustainen digiosaaminen ohenee merkittävästi heti 

Oulunkaarella kohti Koillismaata eikä ole suhteessa huomattava myöskään Oulun eteläisellä alueella, joka 

sen sijaan painottuu teolliseen digitalisaatioon. Vastaavasti, Koillismaan vahvuutena nähdään varsinkin 

matkailun palvelujen ja siihen kiinnittyvien muiden alojen digitalisoituminen. Huomionarvoista on myös 

Oulun kaaren omaehtoisen digitalisaation suuri osuus. Sen perustana on sekä pienyrittäjyys että yleisemmin 

maaseutumaisen haja-asutusalueen toimeliaisuus, mitä kuvastaa vaikkapa Utajärven Utanet-kuituverkko-

osuukunta.  

Loppuosa Oulunkaaren digikartasta jakaantuu lähes tasan liiketoiminnan ja tuotannon tarpeisiin, missä on 

huomattava ero varsinkin Oulun eteläiseen alueeseen. Liiketoimintalähtöisen digitalisoitumisen melko pieni 

osuus Oulussa, verrattuna erityisesti Koillismaahan, kuvastaa osaltaan vasta aivan viime vuosina 

tapahtunutta kehitystä muun muassa digitaalisissa finanssi- ja terveyspalveluissa. 

Kartta kuvastaa myös painotuksia digin hyödyntämisen ja soveltamisen suhteen eri alueilla: Oulu ja Koillismaa 

ovat vahvoja kehittäjiä, mutta edellinen satsaa yrityksiin ja jälkimmäinen palvelujen myötä enemmän 

ihmisiin. Oulunkaari ja Oulun eteläinen ovat sen sijaan digiä soveltavia, mutta nekin vastakkaisilla profiileilla 

yritysten ja ihmisten painotuksen suhteen. 
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Kuva 3. Pohjois-Pohjanmaan digikartta. 

 

Toimenpidelinjauksia – suunnistusta digikartalla  

Portfoliostrategia 

Maakunnan digikarttaa voi käyttää lähtökohtana kehittämislinjauksille ainakin kahdella tapaa, ensinnäkin 

tarkastelemalla kunkin alueen vahvuuksien hyödyntämistä tai heikkouksien poistamista, mutta myös alueita 

ylittäviä ja yhdistäviä toimenpiteitä.  

Esimerkiksi Oulun seudulla jälkimmäinen merkitsisi paitsi ICT-digiperustaista kehittämistä, myös 

mahdollisuutta vahvistaa teollista digitalisoitumista yhteistyöllä Oulun eteläisen kanssa. Vastaavasti, 

Oulunkaaren yhteistyö Koillismaan kanssa voisi edistää omaehtoisen ja paikallisen digitalisaation 

muovautumista uudeksi laajemmaksi liiketoiminnaksi tai Oulun alue ja Koillismaa voisivat tehdä yhteistyötä 

uusien ICT-lähtöisten digitaalisten matkailu- ja muiden palvelujen kehittämisessä.  

Mainitut olisivat sekä digitalisaatiota kehittävien ja soveltavien että yritys- ja ihmislähtöisten näkökulmien 

yhdistämisiä.  

Alueiden vahvuuksien hyödyntäminen lienee silti peruslähtökohta digitalisoitumisessa. Koska maakunnan 

digitaalisuuden tulevaisuusskenaariot jakaantuvat käytännössä tasaisesti maakunnan eri alueille, niin 

digitulevaisuutta luotaisiin portfoliostrategialla: Oulussa teknologialähtöisesti, Oulunkaarella omaehtoisesti, 

Koillismaalla digitaalisen palveluliiketoiminnan myötä ja Oulun eteläisessä teollisen tuotannon yhteydessä. 

Heikkouksien poistaminen merkitsisi puolestaan satsauksia skenaarioihin, jotka ovat vasta kasvuvaiheessa tai 

vielä hyvin vähän kehittyneitä. Odotetusti Oma-digi on pääsääntöisesti vielä alkutekijöissään, mutta myös 

Bisnes-digi on Koillismaata lukuun ottamatta ohutta. Sen kehittämisen pontimena olisi sekä skenaarion suuri 

todennäköisyys globaalisti että muille skenaariolle tarjoutuva tuki muotoutuvien uusien liiketoimintamallien, 

ansaintalogiikoiden, asiakkaiden hallinnan ja palvelukonseptien myötä. 
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Digitaalisten kuilujen ylittäminen  

Hieman toisenlainen strategia alueiden vahvistamiseksi ja yhdistämiseksi olisivat toimenpiteet, joilla 

kavennetaan tai poistetaan digitaalisuuden kuiluja. Skenaariomallin mukaisesti liiketoimintakuilu on ICT-digin 

ja Bisnes-digin välissä, kulttuurikuilu Bisnes-digin ja Oma-digin välissä, tuotantokuilu Oma-digin ja Teollisen 

digin välissä ja teknologiakuilu Teollisen digin ja ICT-Digin välissä. 

Digikartan mukaan Oulun yhteistyö Koillismaan kanssa olisi tärkeää liiketoimintakuilun suhteen, kun taas 

Koillismaa voisi hyötyä yhteistyöstä Oulunkaaren kanssa kulttuurikuilun suhteen ja Oulun eteläinen 

yhteistyöstä Oulun kanssa teknologiakuilun suhteen. Vastaavasti, Oulunkaaren omaehtoisen digitalisaation 

tuotantokuilua voisi kaventaa yhteistyö Oulun eteläisen alueen kanssa. Kuilujen ylittäminen vaatii seuraaviin 

seikkoihin kohdistuvia toimenpiteitä: 

• Liiketoimintakuilu: uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat, yritysten tarpeista kuluttajien tarpeisiin, 

palvelullistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen 

• Kulttuurikuilu: ihmiset ja yhteisöt mukaan liiketoimintaan (kevytyrittäjyys), tiedon omistajuus ja 

sääntelyn tuomat esteet, paikallinen identiteetti vastaan globaalit brändit 

• Teknologiakuilu: investoinnit digitaalisuuteen, digitaalisuus prosesseissa vai tarjoamissa, automaation ja 

robotisaation nopea kehitys  

• Tuotantokuilu: tekijänoikeudet ja omistajuus, hajautetun tuotannon osaaminen, menetelmät, prosessit, 

ympäristöt, välineet, luottamus, turvallisuus, kuluttajansuoja. 

Kehittämistyön orkestrointi 

Kehittämistä voidaan tehdä toimiala-, teknologia- ja liiketoimintalähtöisesti tai yhteiskunnan ohjaamana:  

• Toimialapohjainen kehittäminen: sovelluskohteina mm. digitalisoitunut tuotanto, hyvinvointi ja –terveys, 

älykäs energia ja ympäristö sekä rahoitusalan murros; toimenpiteinä esimerkiksi yritysekosysteemien 

tuki, teolliset digi-investoinnit, liiketoimintaosaamisen kehittäminen yritysvetoisesti, Hilla-tyyppiset 

ohjelmat, avointen TKI-ympäristöjen varustaminen ja oppimisympäristöjen tuki 

• Teknologiaperustainen kehittäminen: ICT siirtyy digiaikakauteen, tuotevalmistajat, palvelu- ja 

sovelluskehittäjät avainasemassa, johtavat teknologiat ja tuotealustat käytössä, toimiala- ja 

sovellusyritykset digitalisoivat tarjoamiaan; toimenpiteinä esimerkiksi omien tuotteiden kehitys, myynti 

ja jakelu, palveluliiketoiminta tuotteisiin liitettynä, teknologia- ja alustakehitys, tuote- ja 

palveluintegrointi sovelluksiin sekä digiosaamisen varmistus  

• Liiketoimintalähtöinen kehittäminen: uudet digitaaliset liiketoimintamallit käyttöön, globaalien avoimien 

markkinoiden hyödyntäminen, palvelullistuminen, vertaistalouden kasvu, ICT-osaajista diginatiiveja; 

toimenpiteinä esimerkiksi uusien liiketoiminta-mallien kehitys ja kokeilu, laaja liiketoiminnan, viestinnän, 

kaupan ja palvelujen digitalisointi, asiakkaiden kiinnittäminen liiketoimintaan alustoilla ja ICT:n tuonti 

palveluihin 

• Yhteiskunnan ohjaama kehittäminen: omadataan nojaavat digitaaliset palvelut, vertaistalouden 

kevytyrittäjyys työllisyyden ja talouden ajurina, C-sukupolven haasteisiin ja tarpeisiin vastaaminen ja 

julkisten palvelujen vaiheittainen avautuminen; toimenpiteinä esimerkiksi palvelukehityksen 

tarvitsemien ympäristöjen luonti ja alustojen tuki, B2C, C2B, C2C -liiketoimintamallien ripeä 

kehittäminen, kuluttajayhteisöjen tuki sekä omadata-operaattorit. 

 

 


