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Presidentti Toomas Hendrik Ilves ehdottaa perusteellista selvitystä Suomenja Viron uusista
yhteistyömahdollisuuksista.

      

Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves ehdottaa, että Suomen ja Viron poliittiset johtajat
tarttuvat härkää sarvista ja teettävät kattavan selvityksen maiden uusista
yhteistyömahdollisuuksista. Ilveksen mukaan Suomi ja Viro voivat näyttää muille Euroopan
maille mallia muun muassa siinä, miten tietojärjestelmät saadaan toimimaan saumattomasti.

  

"Palveluiden sovittamisessa yhteen voimme olla todellinen huippu Euroopassa. Yhdessä
voimme näyttää käytännössä, miten asiat sujuvat niin, etteivät muut Euroopassa osaa edes
kuvitella", Ilves sanoo Kauppalehden haastattelussa.

  

"Meidän tulee aika ajoin luoda katsaus siihen, missä olemme ja kehittää uusia yhteistyön
muotoja - oli sitten kysymys tietotekniikasta, sen soveltamisesta hallintoon tai infrastruktuurista
ja palveluista sekä siitä, miten palvelut sopivat keskenään yhteen."

  

Suomen ja Viron pääministerit ovat teettäneet tähän mennessä kaksi kertaa yhteisen
selvityksen siitä, miten Suomi ja Viro voivat laajentaa yhteistyötään. Vuonna 2003 Suomen
Pankin
entinen johtaja Esko Ollila ja Viron entinen Suomen-suurlähettiläs Jaak Jõerüüt tekivät
selvityksen 
Suomi
ja 
Viro Euroopan unionissa
. Selvitykseen sisältyi 40 suositusta, joista suurin osa myös toteutui.

  

Vuonna 2008 ex-suurlähettiläs Jaakko Blomberg ja Pohjoismaiden Investointipankin virolainen
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ex-johtaja Gunnar Okk puolestaan julkaisivat selvityksen siitä, miten Suomi ja Viro vastaavat
yhdessä globalisaation haasteisiin.

  

"Ensi vuonna on jo kahdeksan vuotta edellisestä selvityksestä. Tänä aikana asiat ovat
muuttuneet dramaattisesti", Ilves sanoo.

  

"Vielä tuolloin Viro ei ollut sellainen it-osaamisen keskus eikä e-hallinnon voimanpesä, mikä se
on nyt. Olemme olleet myös 12 vuotta EU:n jäsen ja kuulumme euroalueeseen. Myös
turvallisuustilanne on muuttunut."

  

"Asiat, jotka Viroa ja Suomea kiinnostavat, ovat täysin toisia kuin viime vuosikymmenellä. Sen
takia, että maamme ovat niin läheisiä toinen toisilleen, meidän kannattaisi katsoa jälleen, mitä
voimme tehdä yhdessä. Olen varma, että löydämme uusia alueita yhteistyölle."

  

Ilves saapuu ylihuomenna Suomeen ja esiintyy Slush-tapahtumassa sekä tapaa presidentti
Sauli Niinistön.

  

Viro ja myös Suomi ovat edelleen tietotekniikan kehittämisen edelläkävijämaita Euroopassa.
Tämä ei kuitenkaan riitä. Ilves on hyvin huolestunut siitä, että lainsäädännön kehittäminen
Euroopassa laahaa pahasti teknologian kehittämisen jäljessä.

  

"Ellei meillä ole digitaalisten palvelujen yhteismarkkinoita Euroopassa, jäämme yhä pahemmin
jälkeen muun maailman kehityksestä."

  

Hän huomauttaa, että Yhdysvalloissa on 330 miljoonan ihmisen yhteismarkkinat digitaalisille
palveluille. Euroopan unionissa on 500 miljoonaa ihmistä, mutta tällä on 28 erilliset markkinat.

  

"Suurimmillakin markkinoilla, Saksassa, on vain 82 miljoonaa ihmistä - neljännes siitä mitä
Yhdysvalloissa."
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Jokaisella maalla on omat lakinsa, sääntönsä, alv:nsa ja tekijänoikeussäädöksensä.
Yhteismarkkinat puuttuvat.

  

"Jos emme hoida tätä asiaa, tulemme putoamaan todella korkealta", Ilves varoittaa.

  

"Tilastot osoittavat, että maailman 20 parhaasta it-yhtiöstä 14 on amerikkalaisia, loput ovat
kiinalaisia. Yhtään eurooppalaista ei ole joukossa."

  

"Jos jatkamme tällä tiellä, tulemme näkemään merkittävää aivovuotoa. Koska täällä ei ole sen
kummemmin palvelumarkkinoita kuin yleiseurooppalaisia pääomamarkkinoitakaan eikä
startup-yrityksiin investointeja suosivaa ilmapiiriä, niin kaverit, joilla on hyviä ideoita ja jotka
saavat rahoitusta, muuttavat Amerikkaan.

  

"Tämä ei koske vain Viroa vaan yhtä hyvin esimerkiksi Portugalia ja Espanjaa."

  

Ilves muistelee kuinka hän itse luki neljä vuotta sitten virolaisesta kaverista, jolla oli hyvä idea ja
joka oli saanut 300 000 dollaria rahoitusta hankkeelleen.

  

"Pyysin hänet teelle. Hän vastasi: 'kiitos vaan herra presidentti, mutta olen muuttamassa
Yhdysvaltoihin'. Kysyin miksi. 'Koska markkinat ovat siellä niin paljon suuremmat ja koska siellä
on helpompi saada lisää rahoitusta.'"

  

"Kuusi kuukautta myöhemmin hän oli kerännyt neljä miljoonaa dollaria ja vuosi sitten hän myi
yhtiönsä 100 miljoonalla dollarilla."

  

"Näin ei ikimaailmassa olisi voinut tapahtua Virossa eikä Suomessakaan, ehkä sentään
Saksassa. Mutta jos markkinat olisivat 500 miljoonan ihmisen kokoiset, näköala olisi aivan
toinen."
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"Tästä syystä yritän ajaa digitaalisten palvelujen yhteismarkkinoita Eurooppaan niin
voimakkaasti kuin pystyn."

  

Ilves uskoo, että sähköisten palvelujen kehittämisessä Viron ja Suomen kesken voitaisiin edetä
käytännönläheisesti askel askeleelta.

  

Esimerkiksi sähköisen reseptin toimivuutta voitaisiin lisätä helposti. Kun suomalainen turisti
huomaisi lääkkeensä loppuneen Tallinnassa, hän soittaisi Suomeen omalle tohtorilleen ja tämä
laittaisi sähköisen reseptin. Uusi resepti toimisi heti tallinnalaisessa apteekissa.

  

Rajat ylittävät digitaaliset palvelut kehittyisivät askel askeleelta.

  

Toomas Hendrik Ilves

  

Toinen kausi: Viron tasavallan presidentti vuodesta 2006.
Ura: Aiemmin muun muassa Euroopan parlamentin jäsenen (2004-2006), Viron ulkoministeri
(1996-1998, 1998-2002) ja maan Yhdysvaltojen suurlähettiläs (1993-1996).
Tausta: Syntynyt 26.12.1953 Tukholmassa, jonne perhe pakeni vuonna 1944 Neuvostoliiton
miehitettyä Viron. Asui lapsuudessaan ja nuoruudessaan Yhdysvalloissa.
Opinnot: Tutkinnot Columbian yliopistosta New Yorkista vuonna 1976 ja Pennsylvanian
yliopistosta 1978.
Kiinnostus: Useissa merkittävissä ict:hen liittyvissä luottamustehtävissä EU:ssa.
Julkaisut: Lukuisia kirjoituksia eri teemoista ulottuen Viron historiasta, äidinkielestä ja
kirjallisuudesta kansainväliseen politiikkaan ja kyberturvallisuuteen.
Eronnut, kolme lasta.

  

Original article on the Kauppalehti webpage .

 4 / 4

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/toomas-hendrik-ilves-suomen-ja-viron-suhde-kaipaa-syventamista/s5tL7VJN

