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Liikenne- ja viestintäministeriö
diaarinumero (LVM/487/01/2016)
TUNTURI-LAPIN KEHITYKSEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON
PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI AUTOMATISAATIOSTA JA ROBOTISAATIOSTA
Tunturi-Lapin Kehitys ry näkee hyvänä, että Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut
robotiikkaa ja automatisaatiota koskevan luonnoksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi.
Periaatepäätös antaa suuntaviivoja toteutustavalle mm. aihepiireihin liittyvien
innovaatioiden ja liiketoiminnan lisäämiseksi Suomessa.
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n näkemyksen mukaan automatisaation ja robotisaation
mahdollistamasta liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta ja eteenpäin viemisestä pksektorin liiketoimintakasvuksi edellyttää Suomelta erityisesti seuraavia ruohonjuuritason
toimenpiteitä:
1. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö klusteritoiminnan käynnistysvaiheessa.
Innovatiivisten ratkaisumallien löytäminen ei ole ongelma, mutta klusterin alkuvaiheessa
tarvittava koordinointi tulee mahdollistaa tukemalla taloudellisesti koordinoivan
organisaation toimintaa.
2. Myös muun julkisen sektorin tuen tulee olla riittävän pitkäjänteistä ja strategista. Tämä
luo edellytykset ja myös luottamuksen yksityisen sektorin, erityisesti keskeisten
alkuvaiheen kehittäjäyritysten, sitoutumiselle ja kehittämisinvestoinneille toiminnan
synnyttämiseksi.
3. Mikäli toimialana on esimerkiksi liikennesektori, tulee kokeiluhankkeita eteenpäin
vietäessä huolehtia yhteiskuntavastuusta, joka käsittää mm. uuden tiedon jakamisen
kansalaisten ja tavallisten tienkäyttäjien ymmärryksen lisäämiseksi. Tiedon vieminen
ruohonjuuritasolle tulee olla myös ministeriöiden tavoitteena.
4. Kokeilu- ja testialueiden tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa tulee olla näkyvää ja
joustavaa, tarvittaessa alueelliset erityispiirteet huomioon ottavaa, jotta pilottien
vaatima pioneerityö ja tien raivaaminen ei jäisi yksinomaan alueen toimijoiden harteille
toiminnan alkuvaiheessa.
5. Julkisen sektorin ja ministeriöiden omien automatisaatiosta ja robotiikasta vastaavien
tahojen/osastojen/henkilöiden sitouttaminen pitkäjänteiseen työhön. Esimerkiksi
organisaatiomuutokset eivät saisi vaikuttaa jo aloitettuun työhön ja kehityspolkuihin.
6. Tuetaan alueen pilotteja ottamalla heidät aktiivisesti mukaan verkostoihin erityisesti
kansainvälisellä tasolla ja avataan ovia, kunnes ekosysteemit itse ovat riittävän vahvoja
itsenäisempään työskentelyyn ja omaavat riittävästi kontakteja.
7. Koulutetaan myös verkostoja automatisaation ja robotisaation edellyttämiin
standardointiprosesseihin ja tavoitteena olevien skaalattavien vientituotteiden
kaupallistamisen edellytyksiin.
8. Valtion tulee osoittaa riittävää rahoitusta, jotta odotettavissa olevat tavoitteet ja hyödyt
voivat realisoitua.

Näillä hyvin käytännönläheisillä huomioilla Tunturi-Lapin Kehitys uskoo, että tavoitteissa
päästään eteenpäin paikallisesti, alueellisesti ja ekosysteemeissä itsessään.
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