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• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Sed ac rhoncus dolor. 

• Donec non congue augue.

• Nulla facilisi. Sed molestie leo vel nulla dignissim aliquam.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sed ac rhoncus dolor. Donec non congue augue. Nulla facilisi. 

• Leo vel nulla dignissim aliquam.
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Esimerkki: Yksipalstainen tekstikalvo

29.8.2019
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Digitalisaatioanalyysi Antti Rinteen 

hallitusohjelmasta

29.8.2019

https://www.linkedin.com/pulse/digitalisaatioanalyysi-antti-rinteen-aleksi-kopponen/?trackingId=0vIIu1vvSICNaXDL7RyKiw%3D%3D
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Hallituksen lupaukset kansalaisille

politiikan uudistamisesta

29.8.2019

Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta

Lupaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta

Lupaus pitkän aikavälin politiikasta

Lupaus tietopohjaisesta politiikasta

Lupaus syrjimättömyydestä

✓ Tarvitsemme enemmän poikkihallinnollista asioiden 

valmistelua ja päätöksentekoa.

✓ Kehitämme tapoja tuoda yhä laajemman joukon osaksi 

yhteiskunnan uudistamista.

✓ Uudenlainen vuorovaikutus tarkoittaa sekä ihmisten 

osallistumista julkisen hallinnon toimintaan huomattavasti 

nykyistä vahvemmin että uusien vuorovaikutusmenetelmien 

etsimistä ja kokeilemista.
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Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen 

eläköitymisen yhteydessä on mahdollisuutemme 

tuottavuuden kasvuun / htp julkisessa hallinnossa

29.8.2019

Henkilöstömäärä

Aika

Vuosien 2020 – 2030 välillä eläköityvien määrä:

➢ Valtionhallinnosta eläkkeelle 30 000 henkilöä kymmenen 

vuoden aikana

➢ Kunta-alalta eläkkeelle lähes 170 000 henkilöä kymmenen 

vuoden aikana (Kevan ennuste)

Chatbotit

Koneoppiminen

Virtuaalitodellisuus (Virtual reality)

Lisätty todellisuus (Augmented reality)

Data-analytiikka

Prosessien digitalisoiminen

Autonominen päätöksenteko

Älykkäiden sovellusten keskinäinen 

vuorovaikutus ihmisten ja 

organisaatioiden hyväksi (#AuroraAI)

Kognitiivinen automaatio
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Lähde: https://edri.org/von-der-leyen-ambitious-agenda-for-digital-rights/

Attribution: Sandro Halank, 

Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0
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POLICY AND INVESTMENT RECOMMENDATIONS 

FOR TRUSTWORTHY AI

29.8.2019

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-

recommendations-trustworthy-artificial-intelligence
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Teknologia puhututtaa 

osana isompia teemoja

29.8.2019
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Ihmiskeskeinen ja 
ennakointikykyinen yhteiskunta

Vahvistetaan ihmisten omaa kykyä 
huolehtia omasta ja läheisten 
kokonaisvaltaisesta (360-)hyvinvoinnista



Terveys

Koulutus

Henkilö-

kohtainen 

toiminta 

ja työ

Ääni 

kuuluville 

yhteis-

kunnassa

Sosiaaliset 

yhteydet ja 

suhteet

Ympäristö

Turvallisuuden 

tunne

Aineellinen 

elintaso

Kokonaisvaltainen (360-)hyvinvointi

Kunta edistää 

asukkaidensa hyvinvointia 

ja alueensa elinvoimaa

sekä järjestää asukkailleen 

palvelut taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja 

ympäristöllisesti kestävällä 

tavalla.

Kuntalaki 1§ 2 mom



Sinun elämänlaatusi

Hyvinvointisi elementit

Tietoa elämänlaadustasi

Mitattu hyvinvointitieto sinusta

Sinulle tarjottava palvelu

Hyvinvointitieto palvelun osana

Palvelun tarjoajat

Hyvinvointitieto palvelun laadun edellytys

Hyvinvointitiedon varannot

Eri osapuolten käytössä

Terveys

Koulutus

Henkilö-

kohtainen 

toiminta 

ja työ

Ääni 

kuuluville 

yhteis-

kunnassa

Sosiaaliset 

yhteydet ja 

suhteet

Ympäristö

Turvallisuude

n tunne

Aineellinen 

elintaso

Siviilisääty

Muu tieto

Terveystieto

Ajoneuvo

Kauppa-

rekisteritiedot

Koulutustieto

Verotiedot

Kotikunta

Kiinteistöt
Äidinkieli

Uskontokunta

Valtio

Yksityinen 

palvelun-

tarjoaja

Yhteisö

Muu

Maakunta

Kunta

Järjestö

KOSKI

Muu 

tietovaranto

Muu 

tietovaranto

Palvelu-

tietovaranto

Muu 

tietovaranto

Muu 

tietovaranto

Kanta

Digitaaliset 

palvelut

Muut 

palvelut

Asiointi-

palvelut

Digitaaliset 

palvelut

Suomi.fi

Ihminen on kuitenkin 

kokonaisuus

Opintotiedot

Kokonaisvaltainen (360-)hyvinvointi
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Tiedätkö, mitä kuntalaisillenne 

kuuluu tällä hetkellä?



Tekoäly parantaa 

ymmärrystä ihmisten 

hyvinvoinnista

Vanhempia 
ikäluokkia

Generalistinen
koulutus 
korostuu

0
0

68

1
87

22
23

3

3
40

4
160

5

5
89

6

6
29

77
114

Ammatillinen 
koulutus korostuu

Nuorempia
ikäluokkia

”huolien 
kuormittavat 
sinnittelijät”

”ihmissuhteissaan ja 
urallaan aktiiviset 
(naiset)” 

”henkisen 
hyvinvoinnin 
tukea kaipaavat”

”työelämän ja yhteiskunnan 
aktiiviset työmyyrät”

”itsenäistymässä 
olevat nuoret”

”yliopistoelämää
n kotiutuneet 
sosiaaliset 
nuoret”

”lapsiperheiden 
arkea 
pyörittävät”

”niukkuudessa elävät 
motivoituneet opiskelijat”
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Tekoälyn avulla voidaan luoda merkittävästi parempi 

asiakasymmärrys, mikä vähentää luukulta toiselle juoksemista

29.8.2019

Luukulta toiselle 

juoksemisen 

määrä

Asiakasymmärrys

tarkoituksenmukaisemmin palveluita voidaan kohdistaa

Hallintokeskeisessä yhteiskunnassa ihminen on objekti –

pieni, alaspäin katsottava ihminen, laskennan kohde ja 

kustannus. Hallinto valvoo ja ohjaa. Valta, vastuu ja 

resurssit jaetaan eri organisaatioille. Organisaatiot 

huolehtivat tehtäviensä tehokkaasta toimeenpanosta omina 

palveluinaan, mikä johtaa organisaatiotehokkuuteen.

Luukulta toiselle juoksemisen määrä kasvaa tekoälyaikana.

Ihmiskeskeisessä yhteiskunnassa ihminen on subjekti – suuri 

ihminen ja toiminnan uudistamisen lähtökohta. Organisaatiot 

yhdessä työskennellen mahdollistavat sujuvia elämäntapahtumia 

ihmisen elinkaaren kaikissa vaiheissa, mikä johtaa 

kokonaisvaltaisen elämänlaadun paranemiseen. Toimintaa 

johdetaan ihmisten elämäntapahtumien näkökulmasta.

Luukulta toiselle juoksemisen määrä vähenee tekoälyaikana.
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Miksi AuroraAI-verkko?

AuroraAI-verkko yhdistää eri palvelut toisiinsa tekoälyn avulla ja 

tarjoaa kansalaisille ja yrityksille räätälöidysti oikeat palvelut 

oikealla hetkellä. Näin parannetaan julkisten palveluiden 

kohtaantoa ja kustannusvaikuttavuutta merkittävästi. 

29.8.2019

Hallitusohjelman kirjaus s.106:

Jatketaan arjesta ja liiketoiminnasta sujuvampaa tekevän 

AuroraAI-verkon kehittämistä tietoturvallisesti ja eettisesti 

kestävällä tavalla menokehyksen sen salliessa
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29.8.2019

Asiakaslähtöisyys

Ihminen Organisaatio (esim. yritys asiakkaana)
T

A
V

O
IT

T
E

E
T

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta Ekologisesti kestävä yhteiskunta Taloudellisesti kestävä yhteiskunta

3.1 Hiilineutraali ja 
luonnon 

monimuotoisuuden 
turvaava Suomi

3.2 Suomi kokoaan 
suurempi maailmalla

3.3 Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi

3.4 Elinvoimainen 
Suomi

3.5 Luottamuksen ja 
tasa-arvoisten 

työmarkkinoiden 
Suomi

3.6 
Oikeudenmukainen, 
yhdenvertainen ja 

mukaan ottava Suomi

3.7 Osaamisen, 
sivistyksen ja 

innovaatioiden Suomi

Tavoite 3.4.0.1: Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Tavoite 3.4.0.2: Suomen menestystä rakennetaan alueiden ja kaupunkien vahvuuksien ja erityispiirteiden ympärille eri toimijoiden yhteistyöllä

4.2 Maatalous

Keino 3.4.0.3.1: Varmistetaan kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimivuus kasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja tavoitellaan kotimarkkinoiden kilpailullisuuden vahvistumista.

Keino 3.4.0.3.2: Nostetaan julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Keino 3.4.0.3.3: Lisätään innovatiivisten hankintojen käyttöä ja kehitetään sitä kautta palveluja, luodaan kasvua ja mahdollistetaan referenssimarkkinoiden kehittymistä.

Keino 3.4.0.3.3.1: Korjataan hankintalain puutteet

Keino 3.4.0.3.4: Tehdään Suomesta yhteiskuntavastuun edelläkävijämaa.

Keino 3.4.0.3.5: Vahvistetaan kokeilukulttuuria poikkihallinnollisesti.

Toimenpide 3.4.0.3.2.1: Rakennetaan digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä.

Toimenpide 3.4.0.3.2.7: Jatketaan arjesta ja liiketoiminnasta sujuvampaa tekevän AuroraAI-verkon kehittämistä tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla menokehyksen sen salliessa.

Toimenpide 3.4.0.3.2.13: Varmistetaan yksityisyyden suojaa, tietosuojaa ja tietojen julkisuutta koskevien lakien toimivuutta kokonaisuutena tietosuoja-asetuksen rajoissa.

…

…

Tavoite 3.4.0.3: Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Tavoite 3.4.2.1: Ilmasto- ja ympäristöystävällinen ruokajärjestelmä

Tavoite 3.4.2.2: Elinvoimainen ja kannattava elintarviketalous

Tavoite 3.4.2.3: Kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista

Hallitusohjelma

K
E

IN
O

T
T

O
IM

E
N

-

P
IT

E
E

T

4.1 Liikenneverkon kehittäminen

Tavoite 3.4.1.1: Toimiva liikenteen infrastruktuuri

Tavoite 3.4.1.2: Vähäpäästöinen liikenne

Tavoite 3.4.1.3: Toimiva viestintä ja tiedonvälitys

Tavoite 3.4.1.4: Liikenteen valtionyhtiöiden asema

3 Strategiset kokonaisuudet
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Älykäs ja viisas Suomi palvelee ihmisiä 

elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa

29.8.2019

Me välitämme!

Työstä työhön ilman 
työttömyysjaksoa!

Palvelut yhdistää AuroraAI

Palveluekosysteemin 
ankkuriorganisaatio

Personoin palveluita 
DigiMinäni avulla
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Älykäs ja viisas Suomi palvelee ihmisiä 

elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa

29.8.2019

Me välitämme!
Palvelut yhdistää AuroraAI

Palveluekosysteemin 
ankkuriorganisaatio

Ihmiskeskeiset palveluekosysteemit luovat suuren potentiaalin 
ratkoa kompleksisia, makrotaloudellisia kysymyksiä.Työstä työhön ilman 

työttömyysjaksoa!
Personoin palveluita 

DigiMinäni avulla
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Digitaaliset kaksoset 

auttavat ihmisiä 

ymmärtämään omaa 

hyvinvointiaan.

Palvelut Tiedon hallinta Osaaminen Investoinnit

Digitaalinen luottamus Johtaminen Lainsäädäntö

24

Ihmiskeskeisyys on paljon muutakin kuin pelkkää teknologiaa…

29.8.2019

Elämäntapahtuma, esim. Kiinni työelämässä osaamisen kehittymisen avulla

Alustat 

(digitaalinen ja fyysinen)
Yhteentoimivat tietovarannot

Älykkäät palvelut tekevät yhteistyötä
ihmisten hyvinvoinnin eteen eri
elämäntapahtumissa.

E
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DigiMinä

Organisaatio 

(esim. yritys 

asiakkaana)

Tarvekartoitus
1. Luodaan hyvinvoinnin tilannekuva

a. Mitä kuuluu?

b. Mitä tarvitset?

c. Onko kaikki hyvin?

2. Haetaan vertailuryhmä ja siinä 

hyödynnettävät palvelut 

segmentoinnin/klusteroinnin avulla

Palvelut
- Erityisosaaminen

- Aktivoidaan tarvekartoituksen perusteella

Hyvinvoinnin tila
- Ihminen ja organisaatio subjektina

- Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Mitä kuuluu? 

(Welcome to 

Finland –botti)

Elämäntapahtuma-esim: 

Yrityksen perustaminen 

Suomeen ulkomaisen 

henkilön toimesta
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Ihminen

Organisaatio 

(esim. yritys 

asiakkaana)

2 Palveluekosysteemi
2.1. Ihmis- ja yrityskeskeisen palveluekosysteemin 

(PPPP) muodostaminen valitun elämän- ja 

liiketoimintatapahtuman, -tilanteen tai ilmiön 

ympärille.

2.2. Muodostaa tapahtumaan/ tilanteeseen/  ilmiöön 

soveltuvimman, jaetun ja kehittyvän tilannekuvan 

ihmisten/yritysten todellisista tarpeista (segmentit)

2.3. Vastuuorganisaation tehtävänä on huolehtia 

palveluekosysteemin elinvoimaisuudesta 

ihmisen/yrityksen parhaaksi sekä osallistua 

ohjelmaryhmän toimintaan

2.2.

2.1.

2.3.

2.2.
2.1.

2.3.

2.2.
2.1.

2.3.

…

3 Kansalais- ja yritysyhteistyö
Luodaan ihmisille ja yrityksille edellytykset osallistua 

palveluekosysteemien kehitystyöhön

1 Ihmisen ja yrityksen hyvinvointi
Ihmisen ja yrityksen hyvinvointia tarkastellaan 

kokonaisvaltaisesti (mm. Stiglitz)

Muutoksen tuki –tiimi
✓ Lainsäädäntö ja tietosuoja
✓ Eettiset toimintaperiaatteet
✓ Johtaminen
✓ Tukee strategisten tilannekuvien 

muodostamista
✓ Palveluekosysteemin pelisäännöt
✓ Valmennus
✓ Varmistaa kansalais- ja 

yritysyhteistyön
palveluekosysteemeissä

AuroraAI-verkon tuki –tiimi (VRK)
✓ AuroraAI-verkon palveluarkkitehtuuri
✓ Yhteisen palvelut
✓ Teknologinen tuki
✓ AuroraAI-verkon liittymissopimukset
✓ AuroraAI-verkon tilannekuva
✓ Tuki Yhteentoimivuusalustan käyttöön

3

1
2

4 Toimeenpanon tuki
Vahvistetaan palveluekosysteemien toimeenpanoa 
toiminnan muutoksen ja AuroraAI-verkon tuki –tiimeillä 
sekä ohjelma- ja johtoryhmillä.

Ohjelmaryhmä
✓ Koostuu palveluekosysteemien 

vastuuorganisaatioiden ja 
muutoksen tuen tiimien edustajista

✓ Johtaa ohjelmapäällikkö (VM)
✓ Vastaa strategisista tilannekuvista ja 

palveluekosysteemien 
kehkeytymisestä ihmisten ja 
yritysten parhaaksi

✓ Valmistelee investointiesitykset
✓ Raportoi päätöksenteon tueksi

Johtoryhmä
✓ Päättää ja/tai puoltaa rahoitusta
✓ Raportoi hallitukselle
✓ Koordinoi muiden keskeisten 

investointien suhteen
✓ Ohjelmapäällikkö (VM) raportoi 

johtoryhmälle
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Mitä toiminnan muutos tarkoittaa organisaatioille?

29.8.2019

Toiminta muutoksen jälkeen: Ihmiskeskeinen ja ennakointikykyinen yhteiskunta: 

1) Jaettu tilannekuva ja ymmärrys ihmisten, organisaatioiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin 

tilasta valitussa elämäntapahtumassa tai liiketoimintatapahtumassa

2) Tiedolla johtamisen kyvykkyydet vahvistuvat organisaation kaikilla tasoilla 

3) Toimintaa kehitetään yhteisenä toimijaekosysteeminä

Toiminta nyt: Tehokas hallinto

1) Valta, vastuu ja resurssit jaetaan eri organisaatioille 

2) Organisaatiot huolehtivat tehtäviensä tehokkaasta toimeenpanosta

3) Asiakaslähtöisyys palvelu-/organisaatiokohtaista

Valtionhallinnon virasto

Ihminen itse (vain ihminen 

itse tietää, mihin 

segmenttiin kuuluu)

Kunta

3.Sektorin toimija

Ministeriö

Yritys

Maakunta

Muu toimija

Valtionhallinnon 

virasto

Ihminen itse

Kunta

3.Sektorin toimija

Ministeriö

Yritys

Maakunta

Muu toimija

Asiakastiedon segmentointi

➢ Ihmisten, organisaatioiden ja 

yhteiskunnan kokonaisvaltainen 

hyvinvointi ei aidosti ohjaa 

toimintaa

➢ Yhteinen tilannekuva ja ymmärys

rakennetaan tapauskohtaisesti 

➢ Yhteinen ymmärrys puuttuu
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Verkostojohtamisen 

tilannekeskus (AuroraAI)
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1. Kiinni työelämässä osaamisen ja hyvinvoinnin kehittymisen avulla

2. Työperäinen maahanmuutto

3. Syrjäytymisen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy

30

Alustavat elämäntapahtumat

29.8.2019
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Lisätietoja:

Aleksi Kopponen
Erityisasiantuntija
Puh. 050 592 6457
aleksi.kopponen@vm.fi
www.vm.fi/digitalisaatio
Twitter: @kopponen


