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… se luo uskoa tulevaan



… se osoitetaan suoraan kohteelleen
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Elämäntapahtumapiloteilla kohti ihmiskeskeistä ja 

ennakointikykyistä yhteiskuntaa

25.6.2018

1 2 3 4Ihmiskeskeinen ja 
ennakointikykyinen 
yhteiskunta

Paremmat edellytykset huolehtia 
omasta ja läheisten hyvinvoinnista eri 
elämäntapahtumissa.



Ihmiskeskeinen digitaalinen 

muodonvaihdos

Toiminta muodonvaihdoksen jälkeen: Ihmiskeskeinen ja 

ennakointikykyinen yhteiskunta, jossa eri organisaatiot 

yhdessä työskennellen mahdollistavat sujuvia 

elämäntapahtumia ihmisen elinkaaren kaikissa vaiheissa, 

mikä johtaa kokonaisvaltaisen elämänlaadun 

paranemiseen. Toimintaa johdetaan ihmisten 

elämäntapahtumien näkökulmasta.

Toiminta nyt: Tehokas hallinto, jossa valta, vastuu ja 

resurssit jaetaan eri organisaatioille. Organisaatiot 

huolehtivat tehtäviensä tehokkaasta toimeenpanosta, 

mikä johtaa organisaatiotehokkuuteen.
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Elämä koostuu lukuisista elämäntapahtumista

25.6.2018

Lapsen syntyminen

Opintojen aloittaminen

Perheen perustaminen

Oman talon 
rakentaminen

Päivähoidon 
aloittaminen

Eläkkeelle siirtyminen

Kiinni työelämässä 
osaamisen kehittymisen 

kautta
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Älykkäät palvelut järjestyvät elämäntapahtumien ympärille

25.6.2018

Kiinni työelämässä 
osaamisen kehittymisen 

kautta

Autan hyödyntämään 

omadataa personoitujen 

palvelujen mahdollistamiseksi

Aurora / digitaalinen 

kaksonen

Ennakointi Tapahtuma Jälkihoito

Vero & 

PRH

Yrityksen 

rekrypalvelu

TEM AI & 

OKM AI

Älykkäiden palveluiden 

muodostama verkko



VN.FI
10

politiikkamuotoilun välineenä

25.6.2018

Avain ihmiskeskeiseen maailmaan

Sana avain viittaa siihen, että 

Ekosysteemifoorumin toimintamalli on 

valtioneuvoston ja ekosysteemien käytössä 

oleva työkalu, joka mahdollistaa 

ekosysteemien pullonkaulojen avaamisen 

ja ihmiskeskeisen maailman rakentamisen 

ilmiölähtöisten ratkaisutyöpajojen kautta.

Ihmiskeskeisyys on keskeisin arvo ja 

tavoite, johon ekosysteemifoorumilaiset 

ovat sitoutuneet. Ihmiskeskeisyys vaihtaa 

toiminnan lähtökohdaksi kansalaisten 

näkökulman hallinnon lähtökohtien sijaan. 

Se on myös palveluiden järjestämisen 

voittava logiikka sekä julkisella että 

yksityisellä ja kolmannella sektorilla. 

Ekosysteemifoorumissa tuotetaan eettisesti 

kestäviä ratkaisuja suomalaisen 

yhteiskunnan lisäksi globaaleihin 

haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Ekosysteemifoorumi toimintamallina ja sen 

edustama arvomaailma tuovat Suomelle 

poikkeuksellista kilpailuetua kansainvälisillä 

markkinoilla.
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Elämäntapahtumapiloteilla kohti ihmiskeskeistä ja 

ennakointikykyistä yhteiskuntaa

25.6.2018

Opiskelijan muutto opiskelupaikkakunnalle

Lasten ja vanhempien hyvinvoinnin turvaaminen 

erotilanteessa ja sen jälkeen

Kiinni työelämässä jatkuvan oppimisen avulla

Muodonvaihdoksen tuki
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Elämäntapahtumapiloteilla kohti ihmiskeskeistä ja 

ennakointikykyistä yhteiskuntaa

25.6.2018

Perhe-

neuvola

Perhe-

terapia

Erosta 

sopiminen

Oikeudelliset 

palvelut
Uusi elämä 

alkaa!

Haasteita 

parisuhteessa
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Elämäntapahtumapiloteilla kohti ihmiskeskeistä ja 

ennakointikykyistä yhteiskuntaa

25.6.2018

Opiskelijan muutto 

opiskelupaikkakunnalle

Lasten ja vanhempien 

hyvinvoinnin turvaaminen 

erotilanteessa ja sen jälkeen

Kiinni työelämässä 

jatkuvan oppimisen avulla
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Kohti tekoälyn aikakautta

25.6.2018

Yksilö tuottajana ja kuluttajana hyvinvointitiedon arvovirrassa

Elämäntapahtumatiedon tuottaminen Koneoppivien mallien kouluttaminen Palveludialogi Kuluttajakäyttö

Satojatuhansia malleja = Aurora-verkko
Auroraan 

kytketyt 

mallit oppivat 

tiedoistani.

Tiedon epäsymmetria muuttuu. Tiedon jakamistalous syntyy. 

Tulovirta, joka kannustaa relevanttien laajasti käyttökelpoisten koneoppivien mallien kehittäjiä ja datan tuottajia 
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Kohti tekoälyn aikakautta

25.6.2018

Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus 
rakentaa aivan erityistä, epäreilun 
kilpailuedun omaavaa 
ihmiskeskeistä tekoälyä.
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Kohti yhteisjohtamista

25.6.2018

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

Turvallisuuden 

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

kokonaisuus

Sote-tiedot
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Kohti yhteisjohtamista

25.6.2018

Terveys

Koulutus

Henkilö-

kohtainen 

toiminta 

ja työ

Ääni 

kuuluville 

yhteis-

kunnassa

Sosiaaliset 

yhteydet ja 

suhteet

Ympäristö

Turvallisuuden 

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

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
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25.6.2018

Terveys

Koulutus

Henkilö-

kohtainen 

toiminta 

ja työ

Ääni 

kuuluville 

yhteis-

kunnassa

Sosiaaliset 

yhteydet ja 

suhteet

Ympäristö

Turvallisuuden 

tunne

Aineellinen 

elintaso

Valtio

Yksityinen 

palvelun-

tarjoaja

Yhteisö

Muu

Maakunta

Kunta

Järjestö

Sinun elämänlaatusi 

Muutto opiskelupaikkakunnalle 

-elämäntapahtumassa

Hyvinvointisi elementit

Palvelun tarjoajat

Hyvinvointitieto palvelun laadun edellytys

Kohti yhteisjohtamista, case: Turkuun muuttava 

opiskelija (työstö 24.8.)

Opiskelija-asuntosäätiö

Oppilaskunnat

Työmarkkinajärjestöt

Muutto-

yritykset

Oppilaitokset
Harrastus-

toiminta

Työnvälitys



Kokonaiskuva

Turku

• Datalähteiden määrä 
vaihtelee voimakkaasti 
varantojen välillä

• Yritysten toiminnasta 
kertovat tietolähteet 
ovat sijoittamatta 
varantokarttaan
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Ratkomme aikamme suurimpia 

julkisen hallinnon haasteita 

organisaatiomuutoksilla, kun 

oikea ongelma on työskentely 

yli organisaatiorajojen. 



Voisiko 
yhteisjohtaminen 

toimia?



Kiitos <3

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


