Miten Suomesta tehdään
digitalisaation suunnannäyttäjä?
Investoidaan
TKI-toimintaan,
tutkimusympäristöihin
ja niissä työtä tekeviin
ihmisiin

Luodaan kestävä
lainsäädäntö-, teknologiaja osaamispohja datan
hyödyntämiselle ja
tekoälylle

Tehdään Suomesta
modernin oppimisen
edelläkävijä

Jotta Suomi olisi houkutteleva kumppani
tutkijoille, tutkimusorganisaatioille,
yrityksille ja sijoittajille, tarvitaan
panostuksia TKI-toimintaan.

Datan hyödyntämistä tarvitaan
innovaatioiden ja kasvun luomiseen sekä
tekoälyn ja uusien liiketoimintamuotojen,
kuten alustatalouden, kehittämiseen.

Oppimisen, opetuksen ja osaamisen
jatkuva uudistuminen on varmistettava,
jotta pystymme vastaamaan muuttuvan
työelämän tarpeisiin.

Datatieteen koulutusta on lisättävä
kaikilla koulutusasteilla ja -aloilla.

Tieteen ja tutkimuksen tarvitsemat
resurssit ja työkalut on turvattava
kaikissa olosuhteissa. Kansalliselle
datanhallinta- ja laskentainfrastruktuurille tarvitaan pysyvä
rahoitusmekanismi.
Datanhallinnan ja laskennan jatkuvaan
osaamisen kehittämiseen on panostettava kaikilla koulutusasteilla ja -aloilla.

Lainsäädännölliset esteet datan
liikkuvuudelle on kartoitettava ja
purettava, esim. tekijänoikeussääntelyssä on mahdollistettava
koneellinen tekstin- ja datanlouhinta.

Suomi tarvitsee TKI-rahoituksen
strategian ja toimenpideohjelman.

Suomeen tarvitaan poikkihallinnollinen
tekoälystrategia, jossa arvioidaan
osaamis-, resurssi- ja lainsäädäntötarpeet, jo tehtyä työtä hyödyntäen.

Suomalaisten menestymistä EU:n
TKI-puiteohjelmissa on tuettava
erityisellä rahoitusinstrumentilla.

Yksilöiden mahdollisuus hallita heitä
itseään koskevaa dataa on turvattava,
omadataperiaatteen mukaisesti.

#VAALIT2019
#CSCFI
#DIGISUOMENSUUNTA

Tehdään Suomesta
tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistävä
globaali dataliikenteen
solmukohta
Datakeskukset on nostettava Suomessa
uudenlaiseen valoon. Datakeskusekosysteemit tuovat yhteen erilaisia toimijoita
ja palveluita, edistäen siten elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyötä.

Jokaisella suomalaisella tulee olla
käytössään joustavia keinoja päivittää
omaa osaamistaan koko elämänsä
aikana.
Suomeen on luotava selkeät
tietopolitiikan linjaukset jatkuvaan
oppimiseen tarvittavan tiedon
avoimuuden, saatavuuden ja
yhteentoimivuuden takaamiseksi.
Digitalisaatio ja tekoäly on valjastettava
jatkuvan oppimisen edistämiseksi, mikä
edellyttää panostuksia muun muassa
oppimisen analytiikkaan.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on suomalainen, valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan
osaamiskeskus. Tuotamme kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita tutkimukselle, koulutukselle,
kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille niin, että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.

Suomen on etsittävä määrätietoisesti
uusia datakeskusinvestointeja.
Suomeen on luotava kokonaisia datakeskusekosysteemejä, joiden kehittämiseen on nimitettävä kansallinen
taho tarvittavine resursseineen.
Energiaverotusta on uudistettava
luopumalla 5MW:n kulutusajasta
konesalien verohelpotusten kriteerinä,
ja ottamalla käyttöön energia- ja
ekotehokkuuteen kannustavia
kriteereitä.
Arktisen datakaapelin rakentamista
on edistettävä aktiivisesti.

Lisää CSC:stä ja vuoden 2019
vaalitavoitteista: www.csc.fi
www.csc.fi/web/vaalit2019

