
Pilkahduksia tulevaisuuteen -seminaari 

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto 

22.11.2016 Kimmo Rousku 



Tervetuloa! 

ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen 



Ohjelma 
9.00     Tervetuloa 

              ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö 

 

             Raportin ja toimintamallin esittely  

              Erityisasiantuntija Kimmo Rousku, VM  

9.15       Asiantuntijaesitykset 

  

 Kymmenen teknologiakehityksen osa-aluetta– julkishallinnon rooli käyttäjänä ja 

 mahdollistajana  

 Tulevaisuudentutkija Risto Linturi, R. Linturi Oyj 

  

 Mitä robotisaatio on? - mitä se ei ole? Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa? Mistä 

 pikavoitot? Visionääri Cristina Andersson, Develor Productions Oy 

  

 Lohkoketjut - Graalin malja vai Pandoran lipas? 

 Futuristi Sari Stenfors, Augmented Leadership Institute 

10.30    Tauko  
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10.45        Toiminnan digitalisaatio - miten sudenkuopat vältetään?  

 Toimitusjohtaja Timur Kärki, Gofore Oy  

 

 Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuva 

 Erityisasiantuntija Kimmo Rousku 

  

11.35   Digitalisaation vaatimat osaamiset –kyselyn tulokset ja tulevat 

 työpajat  

 Neuvotteleva virkamies Marjaana Laine, valtiovarainministeriö 

 Miten tästä eteenpäin - kuinka sinä ja organisaatiosi voitte 

 valmistautua seuraaviin työpajatilaisuuksiin?  

 Erityisasiantuntija Kimmo Rousku 

  

11.45       Tilaisuus päättyy 
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Raportin ja toimintamallin esittely 



Muistutus:  

Meidän täytyy pitää mielessä, että tämän kaiken 

digitalisaation, keinoälyn ja robotiikan 

mahdollistaja on - teknologian kehittyminen –
kehitysvauhti tulee entisestään nopeutumaan, 

miten me käännetään tämä eduksi ja miten 

mahdollistamme menestymisen eri tasoilla?  

 

                 #jotaintarttistehdä 
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   ??? 

   Robotisaatio 

  
ATK – automaattinen 

tietojenkäsittely 

MTK – manuaalinen  

tietojenkäsittely 

            
Toiminnan 

digitalisaatio 

    ICT 
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Nykyinen 

kyvykkyytemme 

teknologian 

hyödyntämiseen 

 

Teknolgiset mahdollisuudet 

https://openclipart.org/detail/243821/swan-silhouette-3


Miten toteutamme tämän teknologian 

tehokkaamman hyödyntämisen? Mikä 

tämän raportin taustalla oleva malli on? 
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Toiminnan digitalisaatio 

 

                                 

Lohkoketjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotisaatio 

Kymmenen 

teknologiakehityksen 

osa-aluetta  
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Raporttimme – olkaa hyvä! 

1. Johdanto 

2. MTK | ATK | ICT | digitalisaatio & robotisaatio – 

lyhyt historia ja pala tulevaisuutta 

3. Teknologiamurroksesta hallinnon toimenpiteiksi 

4. Kestävästi kehittyen kohti tulevaisuutta 

5. Lohkoketjuteknologian mahdollisuudet – Graalin 

malja vai Pandoran lipas? 

6. Toiminnan digitalisaatio – miten sudenkuopat 

vältetään? 

7. Digitaalinen turvallisuus kehityksen ja toiminnan 

mahdollistajana 
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Miksi ripottelemme tuhkaa päällemme? 

 

 

 

    #suomi_on_numero_1 
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”Jos meillä asiat sisältä päin 

näyttävät olevan välillä 

todella huonosti, kuinka  

huonosti ne ovat oikeasti  

muissa maissa?” ;-)  
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http://www.businessinsider.com/legatum-institute-17-best-governed-countries-in-the-world-2016-11?r=US&IR=T&IR=T/#2-new-zealand-the-island-nation-in-the-pacific-ocean-is-runner-up-for-the-second-year-in-a-row-it-also-ranked-highly-for-its-open-market-freedom-and-strong-sense-of-society-16
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Kymmenen teknologiakehityksen osa-

aluetta– julkishallinnon rooli käyttäjänä ja 

mahdollistajana  

– Risto Linturi 



”Pärjäämme hyvin vain, jos etenemme 

muita ketterämmin ja ennakoimme 

globaalin muutoksen. Tämän luvun 

tarkoituksena on osoittaa ne kymmenen 

osa-aluetta, joihin hallinnon olisi nyt 

tärkeää kiinnittää huomionsa.” 



”Teknologia kehittyy nyt nopeasti suuntaan, joka 

voimaannuttaa yksilöitä. Yksittäinen ihminen tai 

pieni ryhmä voi uusien teknologioiden avulla 

saada aikaan tuloksia, joihin suurikaan yritys tai 

valtiollinen toimija ei aiemmin ole kyennyt. ” 



Sosiotekninen kolmio, R. Linturi 

 

 

Yksilön 

identiteetti 

ja ihmisyys 

 

 

Yhteiskunta 

ja yhteistyö 

 

 

Teknologia 

Tarina 

Merkitys Tunteet 

Erikois-

tuminen 

Valta-

rakenteet 
Vaihdanta 

Tietämys 

Tuottavuus 
Riskit 

/ Uhat 

TEKNOLOGIA 

KEHITTYY YHÄ 

NOPEAMMIN 

YHTEISKUNNAN 

SOPEUDUTTAVA 

YHÄ NOPEAMMIN 
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1. Robottiliikenne 

Kuljettajaton maantieliikenne 

•Autot, bussit – henkilöliikenne palveluna 

•Tavaraliikenne, palvelurobottien kuljetus 

Nelikopterit ja muut dronet 

•Tavarankuljetus, mittaus, valvonta, huolto- ja rakentaminen 

•Henkilöliikenne, poliisi- ja pelastustoimi 

Hyperloop, vesiliikennedronet 

•1200km/h, jatkuvatoimiset sukkulat yhdistävät kaupungit 

•Vesiliikenteen kustannusten lasku, aluskoon pieneneminen Hallinnon toimet 

Liikennekaari 

Robottiliikenteen 
vapauttaminen 

Alustarajapinnat 

 

Julkishallinto käyttäjänä 

Joukkoliikenteen 
järjestäminen 

Logistiikan 
järjestäminen 

Alustan luonti 

Tienpito, kartat  

Ilmatilan valv. 

Kaavoitus ja 

palveluiden 
sijainti 

• Logistiikkakustannusten lasku 

• Kaupunkirakenteet paraneminen Mahdollisuudet 

• Teknologiariskit, terrorismi 

• Virheinvestoinnit vanhaan Uhkat 

• Kontit, 
rekat 

• Kuormaus 

• Nouto vs. 
toimitus 

• Sijainti 

• Liik.kaari 

• Sovellukset 

• Joukkoliik. 

• Reittiliikenne 

• Vuokra-auto 

• Taksi 

Henkilö- 
liikenne 
robotti- 

palveluna 

Integrointi 
digitaalisiin 
palveluihin 

Robotisoitu 
materiaali- 
logistiikka 

Palveluiden, 
rakenteiden 
optimointi 
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2. Energiamurros 

Aurinkoenergian hinta puoliintuu 10v välein 

•Siirtyminen ohutkalvoihin, integrointi katto&seinäpintoihin 

•Grafeenin, perovskiitin ym. edullisten materiaalien käyttö 

Aurinkoenergian konversio polttoaineiksi 

•Metaani, propaani, etanoli, vety – hyötysuhde 40-70%, pääoma 

•Sähkön hinnan lähetessä nollaa hyötysuhde epärelevantti 

Polttokennotekniikka kehittyy/halpuu nopeasti 

•Vety, metaani, propaani, metanoli --- säätövoima, varavoima 

•Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon hyötysuhde jopa yli 90% Hallinnon toimet 

Siirtoverkon purku 
mahdollistettava 

Polttonesteiden 
säilytys 
reguloitava 

Sähkövarastot osa 
siirtoverkkoa 

Julkishallinto käyttäjänä 

Aurinkoenergian & 
varastoinnin lisäys 

Off Grid –kokeiluja 
suosittava 

Kirjanpitolaki 
otettava vakavasti 

Alustan luonti 

Energiavarastoille 
liikennekaarta 
vastaava rajapinta 

Sähkön myynti 
mahdolliseksi 
ilman VK-
sähköverkkoa 

• Sähköverkko tarpeettomaksi 

• Haavoittuvuus pistemäiseksi Mahdollisuudet 

• Suuria alaskirjaustarpeita 

• Kotien polttonestevarastot Uhkat 

•T&K nopeaa 

•Käyttö voim. 
kasvussa 

•Kannattavaa 
jo usein ellei 
sääntely estä 

•Hyötysuhde 
jo tyydyttävä 

 

•Ydinvoimalan 
suojaalueen 
PV-teho sama 

Suora 
aurinko- 
energia 

(PV) 

Ylimäär. 
sähkö 
poltto-
aineiksi 

Lämmitys, 
sähkö 
poltto- 

kennoihin 

”Off Grid” 
toiminta 
kannat-
tavaksi 
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3.Yksilöllinen lähivalmistus 

3D-tulostus monipuolistuu ja kasvaa nopeasti 

•350 miljoonaa yksityiskohtaa sekunnissa, alle 200KE investointi 

•Muovit, nanohiilikomposiitit – monimutkaisuus ei maksa mitään 

Robottivalmistus yhä joustavammaksi 

•Rakennusten ja rakenteiden 3D-tulostus ja robottivalmistus 

•Kunnossapidon, mittauksen ja suunnittelun robotisaatio 

Yksilöllinen 3D-mallinnus, mittaus, kopiointi 

•Tarkka skannaus ja 3D-mallinnus edullisin välinein 

•Parametroitavat mallit kuluttaja-appseiksi, miljoonia malleja Hallinnon toimet 

Tuotevastuut ja 
IPR- kysymyksen 
selviksi 

Hankintalaki, 
yksilölliset 
tuotteet, MyData -
normitus 

Julkishallinto käyttäjänä 

Armeija, kunnat, 
sotesektori 3D-
tulostuksen 
käyttöön 

Ostajien 
osaaminen 
ajantasalle 

Infrastruktuuri 

Avoimeen alustaan 
10.000 tavallisen 
esineen 3D-mallia 

Opetustoimeen 
laajasti mukaan 
robottiosaaminen 

• Kauppatase, työllisyys 

• Yksilöllinen lisäarvo 
Mahdollisuudet 

• Viennin vaikeutuminen 

• Tavaroiden turvallisuus 
Uhkat 

•Markkinan 
luonti 
vakioinnilla 

•Kunnilla  
valtava infra, 
tavaramäärä 

•Avoin wiki- 
tyyppinen 

•Mittaus 

•Neuvot 

•Tulostus 

Valmistus 
kaupan & 
palveluid. 

osaksi 

Tavallisten 
tavaroiden 
3D-mallien 

kirjasto 

Yksilölliset 
mittatiedot 

MyData- 
normeiksi 

Kunnat 
lähivalmis- 

tuksen 
veturiksi 
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4. Urbaani biotuotanto 

Kerrosviljely LED-tekniikalla ympärivuotisena 

•100* tuotanto peltoviljelypintaan verrattuna, suljettu kierto 

•Yhden ihmisen ravinto 80m2 aurinkopaneeleilla 4m2 kellarissa 

Synteettinen liha, kasvisperäinen lihaimitaatio 

•Uudet elämysinnovaatiot, eläinsuojelu, terveellisyys, kustannus 

•Soluviljely tai aminohappotasapaino, maku, rakenne kasviksista 

Biomat.tuotanto CRISPR-GMO-autotalleissa 

•Lääkkeet, huumeet, tarveaineet GMO-bakteereilla ja hiivoilla 

•Jopa toimiva aurinkopaneeli ja akku kasvatettu elatusmaljassa Hallinnon toimet 

Pientuotannon 
mahdollistaminen 
(regul. kevennys) 

LED-viljely tukien 
piiriin tai tuet 
vanhoilta pois  

Julkkishallinto käyttäjänä 

Tutkimustoiminnan 
suuntaaminen 

Hankintatoimen 
suuntaaminen 

Huoltovarmuus- 
kysymykset 

Alustan luonti 

LED-viljely opetus 

LED-viljelyn ohjeet 

Pientoiminnan alusta 

Synteettisen lihan 
normitus kasvikseksi 

• Kestävä kehitys, luontoarvot 

• Ravinnon tuore yksilöllisyys Mahdollisuudet 

• Bioterrorismi, huumeet 

• Valvonnan mahdottomuus Uhkat 

•Dodopihvi 

•Testatut 
laitteet 

•Tuettu, ehkä 
valvottu 
biotehdas  

•Normitettu 
”torikauppa” 

•Autotallit 
vapautuvat 

•Satoa riittää 

Autotalli-
viljely 

yhteisölle 

Jakamis- 
talouden 

alusta 

Yksilöll. 
lihan ym. 
kasvatus 

Yksilöll. 
materiaali- 
valmistus 
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5. Sote-hakkerointi 

Halpa DNA-sekvensointi 

•Genomi nyt noin 1.000 euroa, tulevaisuudessa vain euroja 

•Halvin DNA-sekvensseri nyt 1.000 euroa, jatkossa kännykän osa 

Soluaineenvaihd. mittaus, Tricorder X-Prize 

•Kuvan laite tutkii 170 tuhatta molekyyliä ja kertoo, mitä ne ovat 

•Tricorder X-Prize; diagnosoi jo 13 eri tautia lääkäriä paremmin 

Materiaalitutka, yksilöllinen ravinto, SOME, AI 

•Näemme, mitä aineita edessämme on; AI neuvoo ja varoittaa 

•Potilasyhdistykset tekevät ihmiskokeita ja kertovat tulokset Hallinnon toimet 

Itsediagnostiikan 
laajentaminen 

Lääkärin, potilaan, 
apteekin vastuut 

Laitevalmistajan 
vastuun määritys 

Julkishallinto käyttäjänä 

Julkinen 
terveydenhuolto 
tukee itsediag- 
nostiikkaa ja 
etä&itsehoitoa 

Väestön DNA-
testaus 

Alustan luonti 

Lääkäreiden 
tietolähteiden 
avaaminen 

Itsediagnostiikan 
ohjeistus ja 
laitteiden 
testaaminen 

• Kansanterveys, tietoisuus 

• Sotekulujen lasku Mahdollisuudet 

• Yksityisyyden katoaminen 

• Huuhaalääketiede Uhkat 

•Keinoäly 

•Potilasyhdist. 

•Etälääkäri 

•Etälääkäri 

•Keinoäly 

•Apteekki 

•Taudit, 
ravinto 

•Elintavat 

•Taipumukset, 
taudit, suku 

•Ruokavalio 

Oman 
perimän 
selvitys 

Aineen-
vaihdunn. 
selvitys 

Omien 
tautien 
selvitys 

Ravinnon& 
lääkkeiden 

säätö 
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6. Jakamis&alustatalous 

Lohkoketjuteknologia (Blockchain) 

•Hajautettu luotettava rekisteri, mm. Bitcoin-järjestelmä 

•Tavoitteena rekisterinpidon/transaktiokirjanpidon hajautus 

Transaktio&luottamusalustat 

•Peukutus&transaktioalustat liiketoimintana, freelancer-työ 

•Nykyisten hierarkioiden tehokkuuden haastaminen 

Jakamistalous & alhainen käyttöaste 

•Alustaosuuskunnat, avoimet alustat, oman pääoman ja ajan jako 

•Omistusyhteiskunnassa esim. autojen käyttöaste vain 4% Hallinnon toimet 

Luottamusalust. 
normitettava 

Jakamistalouden 
transaktiot 
normitettava 

Julkishallinto käyttäjänä 

Rekisterinpito… 

Mydata normitus 

Geneeriset 
alustat, esim. 
Thing2Data 

Alustan luonti 

Verotus 

Organisaatiot 

Vastuut ja 
velvoitteet 

• Resurssitehokkuus, sujuvuus 

• Tuloerojen pieneneminen Mahdollisuudet 

• Pyramidihuijaukset 

• Globaalit alustat vs. laki Uhkat 

•AirBnB vs. 
Hilton Hot. 

•Verotus 

•Luottamus 

•Osuuskunnat 

•Hallinto 
pelkistyy 
alustaksi 

•Blockchain 
-lahjomaton 

•Kaatumaton 

Rekisterit 
hajau-
tetaan 

Hierarkiat 
purkau-

tuvat 

Luottam. 
alustat 

korvaavat 
brändit 

Jakamis- 
talouden 

transaktiot 
avoimiksi 
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7. Lisätty todellisuus & IoT 

AR-lasit, hahmontunnistus 

•Lasit kiinnittävät huonetilaan virtuaalisia animoituja 3D-esineitä  

•Lasit tunnistavat tilat, eleet ja objektit, toimivat niiden mukaan 

IoT, kaiken anturointi, yksilöllinen identiteetti 

•Älykkäät laitteet – anturit, kännykät, robotit – mittaavat kaiken 

•Yksilölliset tyhmätkin tavarat pilvipalv. hoidossa (Thing2Data) 

Paikkojen pilvipalvelut, some-tieto esillä 

•Big Data/AI varoittaa maanjäristyksistä, huonosta vedestä ym. 

•Kaikki verkon tieto yhdistyy paikkoihin keinoälyn avulla Hallinnon toimet 

Tavaran tunniste 
ja tiedot vakioitava 
koneluettavaksi 

Paperisista 
pakkoetiketeistä 
luovuttava 

Julkishallinto käyttäjänä 

Asia- ja tavara –
hallinta rooleihin ja 
MyData –normiin 

Tavaroille ja tiloille 
yksilöllinen ID,  
kunnat käyttäjiksi 

Alustan luonti 

Julkishallinnon 
toimet sidottava 
tavaroiden ja 
asioiden ID’hen 

Tavaran tiedot 
digitalisoitava 

• Tietoisuus, osaaminen 

• Laitteiden pelkistyminen 
Mahdollisuudet 

• Hidas omaksuminen 

• Putoaminen markkinoilta 
Uhkat 

•AR/IoT yli 
100MRD  
v. 2021 
globaalisti 

•Pilvi hyvin 
tärkeäksi 

•Laki joustaa 

•Markkina 
kypsyy 

•Standardit 

•Siirtymäaika 

•Tehokkuus 

Hallinta-
laitteet 

katoavat 

IoT-tiedon 
standardit, 
tavara-ID 

Kaiken 
käsittely 

AR-
todellisena 

Pilvipalv., 
keinoäly, 
BigData 

aina läsnä 

Pilkahduksia tulevaisuuteen-seminaari 22.11.2016 23 



8. Etiäis&palvelurobotiikka 

Itsenäisesti liikkuvat robotit 

•Robotit kävelevät, pyöräilevät, lentävät, väistävät esteet 

•Joustavat pehmeät robotit, herkät manipulaattorit tulossa 

VR-lasit ja robottien kauko-ohjaus 

•Robotin kauko-ohjaus muuttumassa luonnollisen kaltaiseksi 

•VR-laseihin robotin näkökenttä, tunto, liikkeet datakäsineillä 

Robottien AI ja itsenäinen palvelukyky 

•Robotit oppivat toisiltaan, tekevät askareita, tunnistavat hahmot 

•Keinoäly oppii nyt nopeasti itse, vaikkapa TV:n kokkiohjelmista Hallinnon toimet 

Itsenäisen robotin 
vastuu, 
liikkuminen 

Kauko-ohjatun 
robotin vastuu 

Robotin erehdytys 
kriminalisoitava 

Julkishallinto käyttäjänä 

Tienpito, valvonta, 
yms. robotisoitava  

Robottiliikenne 

Etäläsnäolona 
saapuminen 

Alustan luonti 

Etäläsnäolona 
saapuminen 
mahdollistettava 

Robotisaation 
digitaalinen alusta 
luotava 

• Palvelut kattavasti kaikkialle 

• Palveluiden tehokkuus Mahdollisuudet 

• Tuhojen aiheuttaminen etänä 

• Vastuukysymysten hämäryys Uhkat 

•Etiäisiä jo 
paljon  
käytössä 

•Mallioppi 

•Asiakkailta, 
ohjaajilta 

•Kotona 

•Kaikkialla 

•Muutama 
AI-alusta 

Robotteja 
opetetaan 

Robotit 
palvelevat  

Robottien 
avulla 

etäläsnä 

Robotit 
oppivat 

itsekseen 

Pilkahduksia tulevaisuuteen-seminaari 22.11.2016 24 



9. Superkykypalvelut 

Lidar, Spektrometri, yms. superaistit 

•Tarkat paikkatiedot, materiaalikoostumukset, etäisyydet 

•Eleiden ja ilmeiden merkitys, identiteetti, perimä, taudit 

Vertaisverkkojen ja big datan ”äly” 

•Juorut, tilastot, faktat aina sormenpäissä 

•Vertaisverkon havainnot yhteiskäytössä 

Keinoäly, ja hahmontunnistus 

•Keinoälyn päättely, kielenkääntö, asiantuntemus, laskenta 

•Hahmontunnistustaidot, eri alojen asiantuntemus käytössä Hallinnon toimet 

Vastuurajoja 
siirrettävä 

Keskitettyä 
säätelyä 
vähennettävä 

Luotetuille laitteille 
vastuuta tai P2P 

Julkishallinto käyttäjänä 

Valvonnassa 
otettava uudet 
keinot käyttöön 

Päätöksenteossa 
siirrettävä valtaa 
keinoälylle, P2P:lle 

Alustan luonti 

Superaisteille 
testit 

Keinoälyille kurssi- 
materiaaleja 

Vertaisverkoille 
virallista asemaa 

• Osaamisen nopea kasvu 

• Itseorganisoituvuus 
Mahdollisuudet 

• Yksityisyyden suoja 

• Vastuiden hämäryys 
Uhkat 

•Kerätään ja 
jaetaan tietoa 
kaikesta 

•Vaihdanta 
ja valvonta- 
tarve 
vähenee 

•Siri, Cortana, 
Google Now, 
AI-assistentit 
kehittyvät  

•Mittaamalla 

•IoT-tiedoista 

•P2P-
tiedoista 

Saamme 
tiedon 

kaikesta 

Neuvon- 
antaja AI 

auttaa 

Vertais- 
verkko 
auttaa 

Erikoistu-
mista ei 
tarvita 
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10.Oppimisen digitalisaatio 

Käänteinen opetus, Khan Academy -malli 

•Opetus kuunnellaan/katsellaan itsenäisesti 

•Harjoittelussa opettaja, kaverit avustamassa 

MOOC, oppimisen pelillistäminen 

•Esim. MIT Open CourseWare – MIT-kurssit vapaasti 

•Esim. Sovelto Channel – 4.000 nanopalaa jo verkossa 

Keinoäly, robottiopettajat, simulointi 

•Fyysinen tai virtuaalinen AI opettajana & tenttijänä 

•Simulaattorit/pelit harjoittajina, motivointina, testinä Hallinnon toimet 

Oppimateriaali on 
jatkossa opetusta, 
julkinen opetus 
avattava kaikille 

Osaamisen näyttö 
irti opetuksesta 

Julkishallinto käyttäjänä 

Julkinen opetus 
käänteiseen 

Oppimateriaali 
vapaaksi, harjoitus 
opettajan, AI:n ja 
simuloinnin avulla 

Alustan luonti 

Kaikki julkinen 
opetus MOOC- 
saataville 

Kaikki 
peruskurssit ja 
koulukurssit 
videomuotoon 

• Kuka tahansa oppijaksi 

• Mitä tahansa saa oppia Mahdollisuudet 

• Tutkinto-opetus jää jälkeen 

• Instituutiot menettävät arvon Uhkat 

•Jatkuva 
harjoitus ja 
testaus 

•Opetusta ei 
tarvitse 
rajoittaa 

•Testit AI &  
simulaattori 

 

•Mestareiden 
opetukset 
videolla 

Opitaan 
sekin, mitä 
opettaja ei 
osaa itse 

Opetus ja 
osaamisen 

näyttö 
erotettava 

Harjoitus: 
AI, pelit ja 
simulointi 

Opetus ei 
maksa 
mitään 
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Potentiaaliset lisäarvot ja uhkat taulukoituna 
Lisäarvot saavutetaan vain, jos niihin tartutaan ja uhkat, jos niitä ei aktiivisesti torjuta! 

10 radikaalin toimintamallin 

potentiaali, Risto Linturi

Resurssi- 

tehokkuus

Henkilötyön 

tuottavuus

Kauppatase/ 

palvelutase

Tuloerot / 

työttömyys

Hyvinvointi 

/ terveys

Koheesio 

/ merkitys

Kestävä 

kehitys

Alueiden 

tasa-arvo

Hallinnon 

tehokkuus

Vapaus / 

demokratia

Robottiliikenne +++/-- +++ +++/-- +/-- +++/- +/- +++/-- +++ ++/- +++/--

Energiamurros +++/-- +/- +++/-- ++/- +/- ++/-- +++ +++ ++/-- ++/-

Yksilöllinen lähivalmistus ++/- +/- +++/--- +++/-- +/- +++/- ++/- +++ ++/--- +++/-

Urbaani biotuotanto +++/-- +/-- ++/- ++/- +++/--- +++/-- +++/-- -- +/--- ++/--

Sote-hakkerointi +/- +++/--- +/-- +/- +++/--- ++/- +/- ++/- +++/--- +++/--

Jakamis&alustatalous +++/- +++/-- ++/--- +++/--- +/- +++/-- ++/- +/-- +++/--- +++/---

Lisätty todellisuus & IoT +++/- +++ ++/-- ++/--- ++/- ++/-- ++/- +/-- +++/-- +/--

Etiäis&palvelurobotiikka +/-- +++/-- ++/--- +/--- ++/- ++/--- +/- ++/- ++/-- ++/---

Superkykypalvelut + ++/- +/- +++/--- ++ ++/-- ++/- ++ +++/--- ++/--

Oppimisen digitalisaatio ++/- +++/- +/- ++/- + ++/-- ++ +++ ++/- +++Pilkahduksia tulevaisuuteen-seminaari 22.11.2016 27 



Pilkahduksia robottien tulevaisuuteen 

- Cristina Andersson 



”On kuitenkin hyvä muistaa, että robotiikka 

on läpileikkaava teknologia, joka tulee 

koskemaan jokaista yhteiskunnan, 

elinkeinoelämän ja elämän aluetta. 

Robotisaatio ilmiönä mullistaa yhteiskunnan 

rakenteita sekä tapaa, jolla tehdään työtä.” 



”Suomella on paljon voitettavaa. World 

Economic Forumin UBS pankilla teettämä 

tutkimus kertoo, että Suomella on 

neljänneksi parhaat mahdollisuudet olla 

voittaja robotisaatiossa. ” 



Hyvinvoinnin väsymätön apulainen ja uuden 

elinkeinoalan ajuri 

” The challenge for Japan is 

twofold: provide an answer to an 

aging population but also make 

robotics a lever for economic 

growth.” Robotics Strategy for Japan 
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Puhtaan maailman puolesta 

“Field robots and plane-based 

remote sensors can patrol the 

earth and the sky to monitor 

the gases that cause climate 

change.” 
Lars Bakken, University of 

Oslo 
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Ohjelmistorobotiikasta autonomisiin organisaatioihin  

“In a fully automated organisation All 

business decisions are made by 

artificial intelligence and humans 

have no say.” 

 Martin Hoffman VW 
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Lohkoketjut - Graalin malja vai Pandoran 

lipas? 
- Sari Stenfors 



”Yksi suurista ratkaistavista kysymyksistä 

on luottamuksen automatisointi. Vaikka 

harvoin pohdiskelemme luottamuksen 

olemusta sen syvällisemmin, niin luottamus 

on yhteiskuntamme toiminnan elinehto. 

Kaikki vaihtokaupat ihmisten ja erilaisten 

ihmisryhmien välillä vaatii luottamusta ” 



”Niin kutsuttu lohkoketjuteknologia (blockchain) on 

uudenlainen tietokanta-arkkitehtuuri, jonka 

protokolla automatisoi luottamuksen. 

Lohkoketjuteknologian lupaus tulevaisuuden 

teknologiana on todella merkittävä, sillä se ei 

ainoastaan tee kolmansia osapuolia tarpeettomiksi, 

vaan lisäksi se tuottaa innovatiivisen ratkaisun 

digitaalisen yhteiskuntamme tärkeimmän resurssin, 

tiedon, varastoinnille”  



Miten kyborgit ovat organisoineet yhteiskuntansa?

  
‒ Lähtökohtana tekoäly, mikrotalous- ja organisaatiotiede 

‒ Mitkä ovat peruskäsitteitä ja –tarpeita tulevaisuuden 

yhteiskunnassa 

‒ Ihmisten rooli yhteiskunnassa, jossa on erilaisia asioita ja esineitä 

yhteiskunnan jäseninä 

‒ Abundance (kaikkea on yltäkyllin) 
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Luottamus 
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Lohkoketjuteknologia 

‒ Kryptografinen teknologia 

luottamuksen koodaamiseksi 

‒ Satoshi Nakamoto 2008 (Bitcoin) 

‒ Hajautettu digitaalinen kirjanpito, joka 

kerää kaikki tapahtumat lohkoketjuun 

‒ Bitcoin lohkoketju avoimella P2P 

verkossa 

‒ Erilaisia lohkoketjuja: NXT, Ripple, 

Ethereum, Tendermint, Hyperledger… 
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TOIMINTAMALLIEN 

INNOVOINTI 
Hyvinvoinnin resurssivirrat 
• Kansalaisosallistuminen 

• Ennustusmarkkinat 

• Vaihdantamuodot ja -säännöt  

EKOSYSTEEMI-

TEHOKKUUS 
Julkishallinnon rutiinit 

• Kolmannet osapuolet pois 

• Omistusoikeudet 

• Identiteetti 

IoT JA 

ÄLYSOPIMUKSET 
Arvoketjuun lisäarvoa 

• Infrastruktuurin hallinta 

• Sosiaaliset sopimukset 

• Turvallisuus 

Luottamuksen automatisointi 
Sovelluskategoriat: 
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Tehokkuus 
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‒ Verifiointi, lisenssit, todistukset, luvat, transaktiot, prosessit, 

tapahtumat, reguloitujen aineiden seuranta, ruoan 

valmistusaineketju, autentisointi.  

‒ Identiteetti, luottotieto, maineenhallinta, äänestysjärjestelmä. 

Esimerkiksi e-henkilökortti, jolla pääsisi äänestämään e-

vaaleissa ja johon voi liittyä jotain muitakin palveluita.  

‒ Omistus ja rekisterit. Esimerkiksi kiinteistöomistuksen 

kirjaukset ja omistusten vaihdot.  

‒ Rahaliikenne. Kaikki, missä liikkuu raha tai muita taseen 

omaisuuseriä. Esimerkiksi maksusuoritus voisi lähteä heti, 

kun työ on suoritettu.  



IoT ja älysopimukset 
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‒ Infrastruktuurin hallinta ja huolto 

‒ Kiinteistöhuollon automatisointi ja hallinnointi 

‒ Yksityistalouksien aurinkoenergian myynti 

‒ Laitteiden väliset maksut 

‒ Koneiden keikkatyötehtävät eli yhteiskäyttö 

‒ Turvallisuus ja vartiointi 

 



Disruptio 
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‒ Yhteiskunnan muutos ja tarpeet 

‒ Uudenlaisia tulovirtoja 

‒ Missä valuutassa? 

‒ Totuus, oraakkeli ja ennustusmarkkinat 

‒ Joukko- ja mikrosovellukset 

‒ Alustatalouden haastaminen 



Hypekö? 
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‒ Innovatiivisia pilotteja paljon 

‒ Investoinnit €5 mrd 

‒ Investoinnit €17 mrd vuonna 2017 

‒ IBM Microsoft 

 

 

 

 

 



Mitä tehdään seuraavaksi? 
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‒ Etsitään vielä lisää tietoja lohkoketjusta ja pyritään 

ymmärtämään se todella hyvin.  

‒ Kerätään ryhmä ihmisiä kehittämään lohkoketju-strategiaa. 

‒ Aloita pilotointi. Vaikka ihan pienestä, mutta aloita.  

‒ Kehitä vieläkin parempia lohkoketjusovellusideoita, mieti 

olisivatko ne suomalaisille aivan mielettömän hieno juttu.  

‒ Ole se muutos, jonka haluat tapahtuvaksi.  

‒ Kasvata kapasiteettia. 

‒ Regulaatio. Olisi hyvä vähän odottaa, jotta tietäisimme 

oikeasti, mitä lohkoketjuteknologia voi saada aikaiseksi.  



Kiitos! 
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Augmented Leadership 

Institute 

 

Sari Stenfors 

sari@aulead.com 

+1 (650) 283 2631 

mailto:sari@aulead.com


Toiminnan digitalisaatio - miten 

sudenkuopat vältetään?  

- Timur Kärki 



”Elämme nyt uuden digitaalisen aikakauden 

ensimmäisiä vaiheita. Kuilu nykyisten 

toimintatapojemme ja teknologian 

mahdollistamien uusien toimintatapojen välillä 

on juuri tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri. ” 



”Uskon, että digitalisaation keinoin meillä kaikilla on 

todellinen mahdollisuus muuttaa maailmaa ja 

ratkaista yhteiskunnallisiakin ongelmia. Se on 

aidosti suuri mahdollisuus. Ja oikeastaan myös 

ainoa mahdollisuus, jolla voidaan parantaa 

nopeasti palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä 

tuottavuutta ja synnyttää uutta kilpailukykyä ja 

menestymisen paikkoja kansalaisille, yrityksille ja 

koko suomalaiselle yhteiskunnalle.”  



Digitalisaation edistäminen aiheuttaa 

organisaatioille eksistentiaalisen kriisin 
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Digitalisaatio edellyttää paljon sellaisia toimia, 

 joita laki ei vaadi ja joihin käytäntö ei ohjaa 
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Organisaatiolähtöisyys 

Lakisääteinen tehtävä 

Lineaarinen arvontuotto 

Hierarkkinen johtamismalli 

Suunnitelmallisuus 

Pitkät ja kankeat sopimukset 

LAKI JA 

KÄYTÄNTÖ 

OHJAA 

DIGITALISAATIO 

EDELLYTTÄÄ 

Asiakaskeskeisyys 

Disruptiiviset palveluinnovaatiot 

Verkottunut yhteistyö ja ekosysteemit 

Innostunut yhteisöllisyys 

Ketteryys ja kokeilut 

Joustavat hankinnat ja yhteistyö 



Ratkaisuja 

‒ Julkisten organisaatioiden ja lainsäätäjien vuorovaikutusta on 

parannettava. Lait muuttuvat jatkuvasti – ne eivät ole milloinkaan 

ns. ”valmiita”. Entistä parempi vuorovaikutus varmistaa, että suunta 

on oikea. 

‒ Lait pitää säätää lähtökohtaisesti nykyistä väljemmiksi. Tällä 

hetkellä lait säädetään monilta osin tarpeettomalla tarkkuudella, 

mikä jättää toiminnan aidolle kehittämiselle liian vähän 

liikkumavaraa. 

‒ Julkisten organisaatioiden tulee uskaltaa kehittää toimintaansa 

rohkeasti myös laajemmin kuin lain määrittämän tehtävän 

puitteissa. 
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Ratkaisuja 

‒ Sähköisten palvelujen kehittämisessä tulee huomioida 

asiakaskokemuksen kitkattomuus ja katkeamattomuus eri 

vastuutahojen yhteisessä palveluntuotannossa, jotta palvelupolut 

eivät törmää organisaatiorajoihin. 

‒ Palveluiden kehittämiseen tulee aina osallistaa käyttäjiä. Pelkkä 

ratkaisujen testaaminen loppukäyttäjillä ei riitä, vaan 

asiakasnäkökulman on hyvä olla mukana vahvasti jo palvelun 

ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. 

‒ Organisaation tarjoamien palvelujen muodostamaa 

asiakaskokemusta tulee jatkuvasti mitata ja kehittää. Kehittämiselle 

on hyvä nimetä johtaja, jonka tehtävä on selkeästi määritelty ja jolla 

on myös päätäntävalta.  
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Ratkaisuja 

‒ Julkisten organisaatioiden pitää tehdä saumatonta ja jatkuvaa 

yhteistyötä erityisesti startup-yritysten sekä muiden innovatiivisten 

ja innostuneiden yhtiöiden kanssa.  

‒ Julkisten palvelujen tuottamisessa tulee hyödyntää alustatalouden 

mekanismeja. Osa palveluista pitää jo tietoisesti tuottaa 

yhteistyössä yritysten kanssa ja uusia liiketoimintamalleja 

hyödyntäen. Julkisen palveluntarjoajan on osattava omaksua rooli 

palveluntuottamiseen tarjottavan alustan fasilitoijana. 

‒ Kansallisen palveluarkkitehtuuri ja sen osakokonaisuudet poistavat 

jo teknisiä esteitä ja antavat vauhtia kansalliselle alustataloudelle. 

KaPAn tarjoamista mahdollisuuksista pitää ottaa nyt 

täysimääräisesti kaikki hyöty irti muuttamalla toimintakulttuuria. 
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Ratkaisuja 

‒ Julkisen sektorin johtamisparadigmaa on muutettava tietoisesti, 

organisaatio kerrallaan. Hierarkkisessa mallissa jokainen 

organisaation jäsen asemastaan riippumatta pysyy ja toimii vain 

mukavuusalueellaan. Sieltä pitää uskaltaa murtautua ulos. Löyhästi 

johdettu ja innostunut organisaatio on tehokas ja tyypillisesti 

työteliäs. 

‒ Muutos tulee jalkauttaa kaikkialle organisaatiossa nimettyjen ja 

asiaan innostuneesti suhtautuvien muutosagenttien avulla. 

Muutosagenttiverkostot auttavat rakentamaan yhtenäistä käsitystä 

myös naapuriorganisaatioiden toimintatapamuutoksesta. 

Pilkahduksia tulevaisuuteen-seminaari 22.11.2016 59 



Pilkahduksia tulevaisuuteen-seminaari 22.11.2016 60 

Organisaatiolähtöisyys 

Lakisääteinen tehtävä 

Lineaarinen arvontuotto 

Hierarkkinen johtamismalli 

Suunnitelmallisuus 

Pitkät ja kankeat sopimukset 

LAKI JA 

KÄYTÄNTÖ 

OHJAA 

DIGITALISAATIO 

EDELLYTTÄÄ 

Asiakaskeskeisyys 

Disruptiiviset palveluinnovaatiot 

Verkottunut yhteistyö ja ekosysteemit 

Innostunut yhteisöllisyys 

Ketteryys ja kokeilut 

Joustavat hankinnat ja yhteistyö 



Ratkaisuja 

‒ Kehittämisessä kannattaa omaksua niin sanottu bimodal-malli eli se 

kannattaa jakaa tulevaisuuden haasteisiin vastaavaan kokeilukulttuuriin 

sekä nykyisen, jatkuvan palvelun vähittäistä kehittymistä tukeviin 

toimintamalleihin. 

‒ Organisaatioita tulee pitää vastuullisina tahoina uusien 

palveluinnovaatioiden synnyttämiseen. Innovaatiotoiminnan pitää olla myös 

julkisella sektorilla systemaattista. 

‒ Muutosta on johdettava pitkäjännitteisesti vahvan vision kautta, ei 

yksittäisillä toteutusprojekteilla. 

‒ Toimintakentän jatkuva muutos on hyväksyttävä ja ymmärrettävä, ja se 

pitää heijastaa palvelukehitykseen. Tässä onnistuu, kun reagoi nopeasti ja 

pienesti, ja on valmis korjaamaan suuntaa tarvittaessa. 
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Ratkaisuja 

‒ Kehittämishankkeisiin pitää saada mukaan parhaat mahdolliset 

ihmiset tavalla tai toisella. Muutos tapahtuu aina lopulta yksittäisten 

ihmisten kautta. 

‒ Isot hankintakokonaisuudet on pilkottava pieniksi ja kokonaisuutta 

on johdettava. Jos omassa organisaatiossa ei ole hanke- ja 

projektihallinnan osaamista, sitä on hankittava. 

‒ Isoja, monivuotisia ja kiinteähintaisia ratkaisuja ei yksinkertaisesti 

pidä hankkia. Se, että toimittaja maksaisi epäonnistumisen, on 

sopimusten muodostama illuusio. 
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Lohdullista on, että digitaalinen kehitys tulee joka 

tapauksessa olemaan huimaa, yksittäisestä 

henkilöstä tai organisaatiosta huolimatta. 

 

 

Muutos tapahtuu joka tapauksessa. 
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Mikä on sinun roolisi muutoksessa? 
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Digitaalinen turvallisuus kehityksen ja 

toiminnan mahdollistajana 

- Kimmo Rousku, Jarno Limnéll 



”Ilman turvallisuutta meidän ihmisten on 

vaikea elää onnellista elämää – tai elämää 

ylipäänsä. Sama periaate koskee valtioita, 

joiden yhtenä perustehtävänä on huolehtia 

kansalaistensa turvallisuudesta. Kuten 

uusimmassa Suomen Sisäisen 

turvallisuuden selonteossa hyvin todetaan: 

Turvallisuus on suomalaisen yhteiskunnan 

kivijalka.” 

 



” Tietoturvallisuus näkyy käyttäjälle tai 

asiakkaalle, kun hän käyttää itse palveluita 

tai kun hänen tietojaan käsitellään. 

Tietoturvallisuuden pitäisi näkyä käyttäjälle 

vain tunteena ja tietona, että hänen 

käytössään olevat palvelut ovat turvallisia ja 

myös että hänen tietojansa käsitellään 

vaatimustenmukaisesti. ” 



Turvallisuuden rooli on muutoksessa 

‒ Hallitusohjelma: 

• ”Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä.” 

‒ Suomen kyberturvallisuusstrategia: 

• ”Vuonna 2016 Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä 

kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien 

häiriötilanteiden hallinnassa.” 

‒ Tietoturvallisuusstrategia – LVM: 

• ”Maailman luotetuinta digitaalista liiketoimintaa” 
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Turvallisuuden rooli on muutoksessa 

‒ Tietoturvallisuus 

‒ Kyberturvallisuus 

‒ … 

70 

‒ Riskienhallinta ja 

mahdollisuuksien tunnistaminen 

‒ Toiminnan jatkuvuuden 

takaaminen 

‒ Luottamuksen rakentaminen 

‒ Myös uuden toiminnan - 

digitalisaation ja robotisaation 

mahdollistaminen 

=> Menestyminen 
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Miten hyvin olemme tässä onnistuneet? 

‒ VAHTI toteutti alkusyksystä henkilöstön ja johdon 

ensimmäisen tietoturvabarometrin (”VAHTI-barometri”) 

 

‒ 98 organisaatiota ja ~ 14 000 

vastausta! 

 

Kiitos kaikille vastanneille! 
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Miten me olemme onnistuneet? VAHTI-

tietoturvabarometri 
‒ Turvallisuudentunne päätelaitteilla työskennellessä 

72 

96,4% 
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60,8 % 

32,3 % 

6,7 % 

0,2 % 

Mahdollistaja

Tarpeellinen

Ymmärrettävä

Hankaloittaja

Miten me olemme onnistuneet? VAHTI-

tietoturvabarometri 
‒ Millaisena koet tietoturvallisuuden merkityksen? 
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93,1% 
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Miten me olemme onnistuneet? VAHTI-

tietoturvabarometri 
‒ Tietoturvallisuuden toteuttaminen vastaajien organisaatiossa 

74 

35,1 % 

61,1 % 

3,2 % 
0,5 % 

Erittäin hyvä

Hyvä

Huono

Erittäin huono

96,2% 
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Meidän tulee huolehtia, että voimme 

varmistaa tämän turvallisuuden tunteen 

säilymisen! 



Kehityskohde #1 
‒ Vastaajilta kysyttiin seuraavaksi, mihin tietoturvaan liittyviin 

asioihin he olivat saaneet ohjeita ja koulutusta.  
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Digitalisaatio, keinoäly, robotisaatio - kaikki 

edellyttävät mahdollisuuksien tunnistamisen 

ohella uhkien ja riskien tunnistamista ja 

niiden haltuunottoa. 

 

#riskinottokyky #riskinkantokyky 



Olemmeko tuudittautuneet liikaa turvallisuuden 

tunteeseen – ”Muumilaaksossa” kaikki hyvin? 

78 

Filippiinit 55 m Turkki 50 m Yahoo 500 m 
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http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001909043.html
http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001907984.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/09/ttn201609231341.html
http://downdetector.com/status/level3/map/


Niin, eihän täällä Pohjolan perukoilla mitään 

tapahdu? 
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https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/varoitukset/2016/varoitus-2016-03.html


Niin, eihän täällä Pohjolan perukoilla mitään 

tapahdu? 
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Niin, onko tällaiset poikkeamat ohimenevä 

ilmiö, jotka a) laantuvat b) yleistyvät 

 

#ongelmat_yleistyvät_vaikutus_kasvaa 



Mitä kaikkea digitaalisen turvallisuuden 

toteuttamiselta edellytetään? 
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Kimmon #kolme suositusta 



#1. Henkilöstö ja johto 

‒ 1. Henkilöstö on kuuluisa heikoin lenkki, kunnes 

henkilöstölle 

‒ on ohjeistettu, kuinka turvallisuudesta tulee huolehtia 

‒ on koulutettu tarvittavat toimintamallit 

‒ on tarjolla turvalliset palvelut 

‒ tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista uhista ja hyvistä käytännöistä 

‒ Sekä 

‒ organisaation johto toimii esimerkkinä, mikä mahdollistaa myös 

turvallisuuskulttuurin ja -asenteen syntymisen 

‒ Miten? VAHTI-tietoturvabarometrin raportti nostaa esille 

selkeitä kehittämiskohteita vuodelle 2017 
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https://openclipart.org/detail/219973/alert-phishing


#2. Riskienhallinta kuntoon 

‒ Me olemme jokainen oman elämämme 

riskienhallintapäälliköitä! 

‒ Riskienhallinta mahdollistaa niiden ottamisen! 

‒ Miten tämä toteutetaan? 

‒ VAHTI julkaisee uuden, kevennetyn riskienhallintamallin ja ohjeen ensi 

vuoden alkupuolella – voidaan soveltaa kaikkialle – myös vapaa-aikaan 

ja sukulaisiin! 
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#3. Ei kukaan yksikseen - vaan kaikki yhdessä  

‒ 1980-luvulla tietoturvallisuus oli helppoa kun kaikki toiminta tapahtui 

sen yhden ainoan PC-tietokoneen ääressä. 

‒ Nyt ajasta ja paikasta riippumaton työnteko mahdollistaa lähes 

kaiken mahdollisen missä tahansa 

‒ Kun siirrymme työpaikan ulkopuolelle, miten voimme varmistaa 

riittävän turvallisuuden? 

‒ Tämän takia annettuja ohjeita pitää *kaikkien* noudattaa 

‒ Olemme usein liian sinisilmäisiä – jatkossa enemmän harkintaa 

‒ Miten? Aina kun edes epäilet jotakin, ota yhteys organisaatiosi 

vastuuhenkilöihin sekä organisaatio tietoturvapoikkeamissa 

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen 
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https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/ilmoituksetjamuutlomakkeet/tietoturvailmoituksetja-hakemukset/ilmoitustietoturvaloukkauksesta.html
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Työpaikka, koti, 

vapaa-aika… 

kaikkialla 
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Digitalisaation vaatimat osaamiset –

kyselyn tulokset ja tulevat työpajat  

- Marjaana Laine 



Miten tästä eteenpäin? 



Tehtäväluettelo: 

‒ Vastaa palautekysely 

‒ Itse tilaisuus ja osaaminen (teemme yhteistyötä HAUSin kanssa) 

‒ Tutustu materiaaleihin – raporttiin – lisämateriaaleihin ja 

videoihin: 

‒ http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-

digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari  

‒ Jaa tietoa näistä materiaaleista & havainnoista – Twitter  #JulkICT  #Pilkahdus 

‒ Herätä keskustelua – vaikuta! 

‒ Oma organisaatio – sidosryhmät  

‒ Innovoi 
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Tehtäväluettelo 

‒ Palaamme asiaan alkuvuodesta 2017 toteutettavien 

työpajatilaisuuksien osalta – laitamme näistä tietoa osallistujille ja 

muiden kanaviemme kautta lähiviikkojen aikana: 

1. Kymmenen teknologiakehityksen osa-aluetta 

2. Robotisaation hyödyntäminen julkisessa hallinnossa 

3. Lohkoketjujen hyödyntäminen julkisessa hallinnossa 

4. Miten digitalisaation sudenkuopat vältetään? 

5. Millainen tulevaisuuden digitaalinen turvallisuus pitäisi olla?  
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Tervetuloa! 
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Kimmo Rousku 

Erityisasiantuntija, VAHTI-pääsihteeri 

kimmo.rousku@vm.fi, puh. 02955 30140 
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