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Tarkastajat arvioivat EU:n tukea 
neljännelle teolliselle 
vallankumoukselle ja digitaaliselle 
innovoinnille Euroopassa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, joka koskee EU:n tukea ja 
rahoitusta teollisuuden digitalisoimiseksi ja digitaalisen innovoinnin vauhdittamiseksi. 
Tarkastajat selvittävät, tukeeko Euroopan komissio vaikuttavalla tavalla jäsenvaltioiden toimia 
teollisuutensa digitalisoimiseksi ja auttaako se aloittavia yrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä digitalisoitumisessa. 

”Jotta EU voisi säilyttää kilpailukykynsä, sen on tuettava teollisuuttaan meneillään olevassa 
digitalisaatiossa. Euroopan teollisuuden digitalisointia koskeva aloite on tältä osin keskeinen, ja 
tässä tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena on selvittää, kuinka vaikuttava 
kyseinen aloite on tähän mennessä ollut”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. ”Odotuksena on, että EU on edennyt 
merkittävästi kohti neljättä teollista vallankumousta vuoteen 2025 mennessä. Yritysten kaikkialla 
EU:ssa ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten olisi valmistauduttava ottamaan uusi 
digitaaliteknologia käyttöönsä ja tarvittaessa mukauttamaan perinteisiä toimintatapojaan.” 

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet tarkastuksen ennakkoesittelyn, joka koskee Euroopan 
teollisuuden digitalisointia. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään 
olevasta tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista 
toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille.  

Neljännessä teollisessa vallankumouksessa ihmiset, esineet ja prosessit saatetaan 
digitaalitekniikan avulla reaaliaikaiseen yhteyteen toistensa kanssa. Tämä prosessi muuttaa 
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tapaa, jolla tuotteita valmistetaan ja liiketoimintaa harjoitetaan, ja sen lisäarvo liittyy toiminnan 
nopeutumiseen ja tehostumiseen. Yritysten on kaikkialla maailmassa digitalisoiduttava, jos ne 
haluavat pysyä kehityksessä mukana. Tämä vaatii merkittäviä investointeja. 

EU:ssa digitaalinen kehitys vaihtelee suuresti alueesta ja alasta toiseen. Tietokoneohjelmoinnissa 
digitalisoinnin aste on yli 63 prosenttia, kun se rakentamisessa on 4 prosenttia. Pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osuus kaikista yrityksistä on 99 prosenttia, mutta 
pk-yrityksistä vähemmän kuin viidennes on pitkälle digitalisoituneita. Pk-yrityksiä on 
kannustettava digitalisoimaan työprosessinsa, sillä näillä yrityksillä ei useinkaan ole tarvittavia 
resursseja, joilla ne kykenisivät yksinään vastaamaan digitalisaation haasteeseen. 

Komissio ja jäsenvaltiot ovat viime vuosina käynnistäneet useita aloitteita, joilla pyritään luomaan 
digitaaliset sisämarkkinat ja digitalisoimaan Euroopan teollisuutta. Toimet koskevat tietotaloutta, 
esineiden internetiä ja pilvipalveluita.  

Vuonna 2016 komissio käynnisti Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen, jolla 
vauhditettiin digitaali-innovointikeskittymien luomista. Näillä älykeskuksilla on viimeisin 
digitalisaation edellyttämä taitotieto ja teknologia, ja ne auttavat yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä 
ja aloittavia yrityksiä, toteuttamaan digitaalisen muutoksen. Keskukset myös pitävät yhteyksiä 
digitaalisista muutoksista kiinnostuneisiin sijoittajiin ja tuovat digitaalisten innovaatioiden 
tekijöitä yhteen mahdollisten käyttäjien kanssa. 

Aloitteen rahoitus, jonka määrä on 11,5 miljardia euroa, tulee EU:n Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Komissio arvioi, että aloitteella 
saadaan liikkeelle lähes 40 miljardin euron julkiset ja yksityiset investoinnit vuoteen 2020 
mennessä. Komissio suunnittelee, että digitaalisen innovoinnin rahoittamista jatketaan myös 
kaudella 2021–2027. 

Tarkastajat tutkivat, kuinka komissio on tukenut jäsenvaltioita näiden kehittäessä ja pannessa 
täytäntöön digitalisointistrategioitaan ja toteuttaessa niiden jatkotoimia. Lisäksi tarkastajat 
arvioivat digitaali-innovointikeskittymille annetun tuen tasoa eri puolella Eurooppaa. Tarkastajat 
tutkivat myös, onko komissio pyrkinyt luomaan oikeudellisen ympäristön, joka sopii digitaaliseen 
aikaan ja digitaalitekniikkaan perustuvaan liitettävyyteen. 

Toimittajille tiedoksi 

Tarkastajat analysoivat joukon hankkeita ja voivat tehdä tarkastuksia paikalla tietyissä maissa 
(Saksa, Unkari, Puola ja Portugali). Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuonna 2020.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on aiemmin laatinut useita kertomuksia aiheista, jotka 
liittyvät digitalisaatioon. Kertomuksissa on käsitelty esimerkiksi EU:n tukea yrityshautomoille, 
verkkokaupalle, internetin laajakaistayhteyksille ja kyberturvallisuudelle.  

Ennakkoesittelyä koskevat tiedustelut: 
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