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Vihreän ja digitaalisen siirtymän EU-
politiikat

Green Deal
Fit for 55

Digital Decade
Digical Compass



HIILINEUTRAALI 

PIRKANMAA 2030

-TIEKARTTA



• Tiekartta on toteutettu laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kesken

• Siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tulee huomioida taloudellinen ja 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä alueelliset eroavaisuudet

• Muutosta tehdään systeemisesti. Systeeminen muutos toteutuu

1. rakenteisiin kohdistuviin muutoksilla

2. toimintaan kohdistuvilla muutoksilla

3. yksilötason muutoksilla

Tiekartta



TIEKARTAN TOIMENPITEIDEN 
LUOKITTELU 1/2

Toimintatapoihin vaikuttava muutos (arkiset 

toiminnot). Merkittävä päästövähennyspotentiaali

Toimintamalleihin vaikuttava muutos (normit ja 

arvostukset). Erittäin merkittävä 

päästövähennyspotentiaali

Rakenteisiin vaikuttavat muutokset 

(infrastruktuurit). Todella merkittävä 

päästövähennyspotentiaali



TIEKARTAN TOIMENPITEIDEN 
LUOKITTELU 2/2

EDISTYNEEMPIÄ 

ILMASTOTEKOJA

PRO-TASON 

ILMASTOTEKOJA

TEEMME AINAKIN 

NÄMÄ
LYHYEN AIKAVÄLIN 
0-3 VUOTTA

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN
3-7 VUOTTA

PITKÄN AIKAVÄLIN
YLI 7 VUOTTA



TIEKARTAN PÄÄTEEMAT

1. LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

2. ENERGIANTUOTANTO JA ENERGIATEHOKKUUS

3. YHDYSKUNTARAKENNE JA RAKENTAMINEN

4. ELINKEINOELÄMÄN VASTUULLISET RATKAISUT

5. MAA- JA METSÄTALOUS

6. HIILINIELUT JA KOMPENSOINTI



Hankinnat ja seuranta



science
meets
regions

2022

#EUSci4Regio

Pirkanmaan digitaalinen
kompassi

Digital Compass for the
Tampere Region



Digitaalinen kompassi määrittelee mitattavat strategiset 
tavoitteet (targets) neljällä osa-aluella: 



EU-tason

vuoteen 2030



PJ-kokoukset ja 
sihteeristö
- Tavoitteiden ja 

politiikkatoimien 
yhteensovittaminen

Sidosryhmätilaisuus 
23.5.2022

Viestintä- ja 
osallistamiskampanja

Helmikuu

Maalis-huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Aloitustilaisuus
- Digitaalinen vuosikymmen 

perehdytys
- EU-tavoitteista keskustelu
- Alustava alueellinen tilannekuva
- Alustavan SWOT-analyysin 

laatiminen

Työpajat (3/ryhmä)

- SWOT-analysin viimeistely
- Kehittymismahdollisuuksien tunnistaminen
- Alueellisten digitavoitteiden määrittely
- Mittareiden valintadatan, datan ja 

seurannan kehittämistarpeiden 
tunnistaminen

- Tavoitteiden validointi

Tavoitteiden 
viimeistely ja 
raportointi

Digitaalisen kompassi prosessi, vaihe 1: tavoitteet ja mittarit



          

Osaaminen 

Liiketoiminnan digitalisaatio

InfrastruktuuriJulkiset palvelut

Mikroelektroniikan eurooppalainen osaamiskeskittymä:
Piirisuunnittelu 10 x, alueelle omaa valmistusta.

Tietoliikenteen luotettujen sovellusten edelläkävijä: Nopean 
laajakaistan saatavuus 100 %, Suomen suurin metaverse-

osaamiskeskus
Reunalaskennan osaaja: Reunalaskennan TKI-kasvaa, 

palveluiden käyttö yleistyy.

Digiosaajien riittävä määrä: ICT-määrä kaksinkertaistuu, korkea- ja 
keskiasteen koulutus lisääntyy, alueelliset kärkiekosysteemit vahvistuvat.
Digiosaamisen moninaisuus: Ulkomaisten ICT-ammattilaisten määrä 5x, 

naisten osuus ICT-ammattilaisista 30 %.
Kansalaisten digitaidot: Digipalveluiden käyttäminen yleistyy.

Digikyvykkyys: Digiedelläkävijäyritysten osuus kasvaa, digipassiivisten 
yritysten osuus pienenee.

Datatalous: Datan käyttö yrityksissä lisääntyy, liiketoiminta 
alustataloudessa yleistyy.

Kasvuekosysteemit: Unicorn-potentiaali kasvaa.

Ihmiskeskeiset digipalvelut: Kuntien digipalveluiden 100 % 
kattavuus, investoinnit digipalveluihin kasvavat

Digisuvereenit julkistoimijat: Pirkanmaan tason ICT-ratkaisut 
lisääntyvät, Avoimet standardit ja avoin lähdekoodi 

hankinnoissa lisääntyvät, yksityisen markkinan potentiaalin 
hyödyntäminen kasvaa

osa-aluetta



Yhteenveto

• Alueellisten tiekarttojen avulla voidaan yhdistää digivihreän siirtymän 
EU-tason tavoitteet paikallisiin kehittämistarpeisiin ja –
mahdollisuuksiin ja vahvistaa alueellista kumppanuutta

• Selkeä tavoitteisto sekä laadukas toimeenpano- ja seurantatieto on 
tärkeä osa systeemisen muutoksen johtamista. Vihreän siirtymän 
osalta tavoitteisto ja tieto on jo varsin korkealla tasolla.

• Hankinnoilla on merkittävä rooli monissa tiekarttojen toimenpiteissä



Kiitos!


