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100 asiaa, jotka pitää tietää nyt



337.2.2017

Teknologiabarometri

Miinusta

 Poliittisten päättäjien usko tutkimukseen 

ja TK:hon on hiipunut

 T&K-panosten reaalinen arvo on laskenut

 Suomen asemaa vertailussa heikentää 

pitkäaikaistyöttömyys ja osaajien kohtaanto-ongelma

Plussaa

 T&K-tukitoimet kiihdyttävät osaamisintensiivisten yritysten kasvuvauhtia

 Yritykset kasvattavat T&K-panostuksiaan

 Tieto- ja viestintäteknologian palveluvienti kasvaa

 Kansainvälistyminen ja verkottuminen lisääntynyt

 Suomesta palvelutalous, vrt. Wärtsilä
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Suomi on yhä vertailuissa maailman 

innovatiivisimpia maita

 Bloomberg Innovation Index: Suomi 5.

 Euroopan teollisuusjohtajien järjestö ERT 

nostaa Suomen innovaatioiden 

mallimaaksi

 Suomen innovaatiojärjestelmän 

pelureiden hyvä yhteistyö:

Tutkimus- ja innovaationeuvosto + 

Tekes + Suomen Akatemia + Sitra + 

korkeakoulut + VTT + yritykset
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Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia

Teollisen internetin barometri 

(VTT, Oulun yliopisto 2016)
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Digimuutos ei tapahdu itsestään –

digimuutosmalli tuo tukea murrokseen
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Reboot Finland D-Day: yhteistyötä teknologian 

kilpailukyvyn kiihdyttämiseen 

 Tekes, CGI, Nokia, Finpro, VTT ja Teknologiateollisuus 

rakentavat yhdessä 5G-teknologiaa ja esineiden internetiä 

hyödyntävää toimintamallia

 Kumppanit esittelevät osaamistaan

 Osallistuvat yritykset tunnistavat kehitys- ja yhteistyökohteita 

sekä mahdollisia uusia yhteistyökumppanuuksia

 Tekes voi rahoittaa yritysten tai konsortioiden 

tuotekehityshankkeita
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Teknologiaa ikääntyville arjen avuksi
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Digitalisaation ja tietoyhteiskunnan haasteet

 Kyberturvallisuus

 Tasa-arvo palvelujen tarjoamisessa

 Eettisyys käyttäjän tietojen käsittelyssä

 Alustatalous: vaikutukset valvontaan ja 

sääntelyyn, verotus, lainsäädäntö jäljessä 

 Vastuut, luottamus, riskit, valta, 

kokonaisuuksien hallinta
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Digitalisaatio ja työn muutos

Muutos koskee 

 työn sisältöä 

 työn käytäntöjä ja 

organisaatioiden muotoja 

 osaamistarpeita

 toimeentuloa 

 kansantaloutta

 yhteiskunnallisia rakenteita
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Innovaatiot menestyksen avaimina

 Innovaatiojärjestelmä

 Osaaminen

 T&K-panokset

 Suomen teknologiavisio?

 Ulkomaiset sijoitukset
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Kasvun mahdollisuuksia Suomelle 

VTT keskittyy aiheisiin, jotka ovat laajoja, yhteiskunnallisia kysymyksiä ja 

kasvun mahdollisuuksia Suomelle. Kutsumme niitä VTT:n majakoiksi:
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Lue lisää

www.vtt.fi/vtt100

Haemme nyt tulevaisuuteen 

suuntautuneita yrityksiä 

isännöimään näihin majakka-

alueisiin liittyviä innovaatio-

haasteita. Miten Suomi pärjää 

25 vuoden päästä, kun on aika 

viettää VTT:n omaa 100-vuotis-

juhlaa? Se riippuu meistä 

kaikista: ahkeruudestamme, 

halustamme menestyä, 

kyvystämme tehdä yhteistyötä 

ja rohkeudestamme luoda 

uutta.
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Lähteitä

 http://www.kauppalehti.fi/uutiset/100-asiaa--jotka-pitaa-tietaa-juuri-nyt/cwdsUYTC

 http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/minne-katosi-poliitikkojen-ja-yritysjohtajien-ymmärrys-

innovaatiovetoisesta-talouskasvusta

 http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14496-finland-among-world-s-five-most-

innovative-economies-reports-bloomberg.html

 http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/uusia-digituotteita-ja-palveluja-markkinoille-teollisen-internetin-avulla

 http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/heraaminen-tapahtunut-teollisella-internetilla-yha-nama-kaksi-pahaa-

jarrua-6589478

 http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/yritykset-laajentamassa-liiketoimintaansa-aktiivisesti-teollisen-

internetin-avulla

 http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/uusia-digituotteita-ja-palveluja-markkinoille-teollisen-internetin-avulla

 http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/teknologiahuiput-yhteistyohon-kilpailukyvyn-kiihdyttamiseksi

 http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/insinoorit-eivat-voi-keskenaan-paattaa-asiantuntija-vaatii-

hoivateknologian-suunnittelun-mullistusta-6614531

 http://www.labour.fi/ty/tylehti/talous-yhteiskunta-32016/mita-digitalisaatio-on-tarkoittanut-kansalaisen-

nakokulmasta/

 http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-n-kyberlaboratorio-etsii-turva-aukot-luotettavasti

 https://vttblog.com/2016/09/15/digitalisoituneen-ja-verkottuneen-alustayhteiskunnan-turvallisuus/

 https://vttblog.com/2016/10/17/avoimuus-on-avain-alustatalouteen/

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/100-asiaa--jotka-pitaa-tietaa-juuri-nyt/cwdsUYTC
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/minne-katosi-poliitikkojen-ja-yritysjohtajien-ymmärrys-innovaatiovetoisesta-talouskasvusta
http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14496-finland-among-world-s-five-most-innovative-economies-reports-bloomberg.html
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/uusia-digituotteita-ja-palveluja-markkinoille-teollisen-internetin-avulla
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/heraaminen-tapahtunut-teollisella-internetilla-yha-nama-kaksi-pahaa-jarrua-6589478
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/yritykset-laajentamassa-liiketoimintaansa-aktiivisesti-teollisen-internetin-avulla
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/uusia-digituotteita-ja-palveluja-markkinoille-teollisen-internetin-avulla
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/teknologiahuiput-yhteistyohon-kilpailukyvyn-kiihdyttamiseksi
http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/insinoorit-eivat-voi-keskenaan-paattaa-asiantuntija-vaatii-hoivateknologian-suunnittelun-mullistusta-6614531
http://www.labour.fi/ty/tylehti/talous-yhteiskunta-32016/mita-digitalisaatio-on-tarkoittanut-kansalaisen-nakokulmasta/
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-n-kyberlaboratorio-etsii-turva-aukot-luotettavasti
https://vttblog.com/2016/09/15/digitalisoituneen-ja-verkottuneen-alustayhteiskunnan-turvallisuus/
https://vttblog.com/2016/10/17/avoimuus-on-avain-alustatalouteen/
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