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Haku EDIH-ehdokkaiden valitsemiksi
• EDIH:it ovat osa Tekoäly 4.0 –kokonaisuutta ja osa laajempaa digitalisaatioagendaa
tuottavuuden, työllisyyden, investointien, vahvempien ekosysteemien ja
kestävyyden lisäämiseksi.
1) Avoin kansallinen haku EDIH-ehdokkaiden valitsemiseksi 17.11.2020-15.1.2021.
Kysymyksiä voi esittää n. 24.11. saakka, TEM:n vastaukset viim. n. 30.11.
2) Komission rajoitettu haku esivalituille ehdokkaille alustavasti 28.1.-27.4.2021
• Rahoitus Suomen EDIH:eille Digitaalinen Eurooppa –ohjelmasta 2021-27
alustavasti n. 14,8 milj. € (50 % kustannuksista). 2-4 EDIH:iä Suomeen.
Näkemyksemme mukaan paras olisi 4 kpl, jos vastinrahoitus löytyy (kansallinen,
EAKR, RRF, yksityinen, paikallinen...). EDIH-hakuun ei sisälly rahoitusta
esivalituille.
• Tavoite on ehdottaa komissiolle 6-8 EDIH:iä. Määritellään EDIH-ehdokasvalintojen
yhteydessä.
• Alustavasti 14.-15.1. komission virtuaalinen verkottumistilaisuus EDIH-ehdokkaille.
Suomesta ilmoitetaan EDIH-hakuun osallistuvat.
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EDIH:ien erikoistuminen
• Kansallisessa haussa sekä hyödynnetään bottom-up-lähestymistapaa eli
annetaan hakijoiden esittää erikoistumisia että määritellään tavoiteltuja
erikoistumisia.
• Tavoitteena on, että valittavien Suomen EDIH-ehdokkaiden joukossa
kaikkien tulee pystyä tukemaan tekoälyn hyödyntämisessä ja
kyberturvallisuudessa.

• Tavoitteena on, että ensisijaisena sektorina/sovellusalueena on
edustettuina vähintään seuraavat (mutta valittavien ehdokkaiden
ensisijainen sektori/sovellusalue voi olla muukin):
• valmistava teollisuus
• terveys ja hyvinvointi
• yksityinen palvelusektori
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Työpajat: terveys ja hyvinvointi
• Nämä sektorit / sovellusalat on tunnistettu tärkeiksi ja aiekyselyn
perusteella mahdollisiksi EDIH:eille, minkä vuoksi niiden halutaan olevan
läsnä ehdokasjoukossa. Lisäksi on tunnistettu, että näillä aloilla on jonkin
verran päällekkäisyyksiä ja synergiamahdollisuuksia.
• Työpajan tarkoituksena on jakaa tietoa toimijoiden kesken, jotka ovat
kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä, auttaa tunnistamaan suunnitelmien
päällekkäisyyksiä ja synergiamahdollisuuksia sekä tukea suunnitelmien
kehittämistä, tarvittaessa myös yhdessä.
• Todennäköisesti vain yksi EDIH Suomessa erikoistuu terveyteen ja
hyvinvointiin. Työpaja on mahdollisuus katsoa terveyden ja hyvinvoinnin
kenttää kansallisesti ja laajemmasta eurooppalaisesta näkökulmasta, ja
jatkokehittää EDIH-ehdotuksia.
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Kiitos
Lasse Laitinen

Erityisasiantuntija
+358 50 359 9258
lasse.laitinen@tem.fi
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