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Hallinto- ja infrastrukt. 

• Sähköverkko 

• Verotus 

• Valtio ja kunta 

• Raha 

• Tiede 

• Valvontavirastot 

• Laki ja oikeus 

• Eläkeikä 

• Työntekijän asema 

• Rekisterinpito 

 

Haastaa yhteiskunnan kaikki rakenteet – mitkä siis esimerkiksi? 
Ammatit & toimialat 

• Maatalous 

• Erikoistuminen 

• Pankkijärjestelmä 

• Vakuutusjärjestelmä 

• Koulu ja opetus 

• Teollisuus 

• Matkailu 

• Terveydenhuolto 

• Media 

• Urheilu 

Yleiset ja yhteisölliset 

• Suuruuden ekonomia 

• Kauppa ja vaihdanta 

• Parisuhde 

• Omistusauto 

• Paikka ja etäisyys 

• Yksityisyys 

• Aineeton oikeus 

• Sota & maanpuolustus 

• Yhteiskuntarauha 

• Ihmisyys 



Mitä arvoja ja vapauksia yhteiskunta puolustaa? Miten nopea 
teknologiakehitys voi näitä uhata tai uhkia vähentää. 
Teknologiajäsennys on Sitran raportista 103 ja uhkakuvat 
pääosin Tulevaisuusvaliokunnan raportista Suomen sata uutta 
mahdollisuutta 

Henki ja 
fyysinen 
omaisuus 

Aineet- 
tomat 
oikeudet 

Päätösten 
vapaus 
(uhasta) 

Tiedon 
luotet- 
tavuus 

Tiedon 
yksityi- 
syys 

Lakien ja 
sopimus- 
ten voima 

Tuotanto-  
ja palvelu- 
kyky 

Transaktio- 
infra- 
struktuuri 

Alueen 
louk- 
kaamat- 
tomuus 

Elinympä- 
ristön 
vaarat- 
tomuus 

1.       Tiedon digitointi ja virtualisointi ++/- +/--- +/--- ++/-- +/--- ++/-- +++/--- ++/-- +/--- ++/-- 

2.       Keinoäly, konehahmotus ja päättely +++/--- ++/--- ++/--- +++/--- +/--- ++/-- +++/- ++/-- ++/--- +++/- 

3.       Kaiken instrumentointi ja mittaus +++ +/- ++/- +++ +/--- +++ +++ ++/- +++/--- +++ 

4.       Robotisoitu tavara&henkilölogistiikka +++/--- +/- +/--- + ++/-- +++/-- +++/--- ++/--- +/--- +++/--- 

5.       Robotisoitu tuotanto ja palvelu ++ ++/--- +/- ++/-- ++/- ++/- +++ ++/-- +/--- ++/- 

6.       Nanomateriaalit +/--- +/- +/--- +/- +/-- +/- ++/-- +/- +/--- ++/-- 

7.       Bioteknologia & farmakologia +++/--- +/- +/--- +/- +/-- ++/--- +++/--- +/-- ++/--- +/--- 

8.       Energiateknologia +++/--- +/- +/-- +/- +/- +/-- +++/-- ++/-- ++/--- +/--- 

9.       Digitaaliset joukkoistusalustat ++/- +/--- ++/- +++/--- +/--- +/- ++/-- +++ +/-- ++ 

10.    ICT-rakenteiden globalisaatio +/-- +/-- ++/--- ++/-- +/--- ++/-- ++/--- ++/--- +/--- +/- 

Teknologiariskien uhkat/mahdollisuudet 2020 
Sitra Studies 103: Technology as an enabler of sustainable well-being in the modern society 



Osa robotisaatioselvityksestä LVM&TEMmille. Käytetty Radikaalien 

teknologioiden nelitasomallia, joka on kuvattu Tulevaisuusvaliokunnan 

julkaisussa "Suomen sata uutta mahdollisuutta", Linturi, Kuusi, Ahlqvist,2013. 

Tämän taulukon ovat laatineet Risto Linturi ja Ossi Kuittinen. Osa riviotsikoista 

kuvaa arvonluontiverkostonsa suurinta muutostekijää.

robotisoitu 

tieliikenne

robotti- 

lennokit

robotisoitu 

tavaroiden 

tunnistus ja 

siirtely

robotisoitu 

työstö ja 

valmistus

sosiaaliset 

robotit ja 

etiäiset

diagnostiikka- 

ja valvonta- 

robotiikka

kauko-

ohjattavat 

robotti-
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biotalouden 
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ympäristön  

robotisaatio

robotti- 
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proteesit
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1.       Henkilöautoliikenteen automatisointi 20 1 3 3 3 5 1 36

2.       Tavaraliikenteen automatisointi 10 10 10 5 5 3 3 46

3.       Lähivalmistus ja teollisen rakenteen murros 3 3 3 20 1 5 5 5 3 3 51

4.       Kaupan ja palveluiden virtualisoituminen 5 10 5 5 3 5 5 3 1 3 45

5.       Lähiruoka ja funktionaalinen ravinto 3 3 5 1 5 3 10 3 3 36

6.       Etäläsnäolo ja työkalujen kauko-ohjaus 5 3 3 3 10 5 10 5 3 3 50

7.       Oppimisen ja opastuksen yksilöllistyminen 3 1 1 10 1 1 3 5 3 28

8.       Toimintakykyä tukeva omatoiminen ja yksilöllinen terveydenh. 1 1 3 3 5 3 1 5 5 27

9.       Toimintakyvyn lisääminen toimintakykynsä menettäneille 5 1 3 3 3 3 1 3 20 3 45

10.   Tietoisuutta toimintaympäristöstä lisäävät välineet 3 5 3 3 5 5 5 10 10 49

11.   Toiminnalliset materiaalit ja uudet materiaaliteknologiat 5 1 5 10 21

12.   Tavaran älykkyyden toiminnalliset lisäarvot 1 1 3 5 5 5 3 1 5 29

13.   Kestävän kehityksen energiateknologiat 5 3 1 3 5 17

14.   Raaka-aineet hyödyntämättömiltä alueilta ja avaruudesta 3 3 5 5 1 17

15.   Viihteen, kulttuurin ja vaikuttamisen osallistuvat muodot 1 1 3 1 10 3 1 1 5 5 31

16.   Maanpuolustus  ja terrorismin torjunta 1 3 5 3 1 10 10 5 10 48

17.   Tilojen ja rakenteiden toiminnallistuminen 10 3 3 1 5 5 5 5 37

18.   Itseorganisoituvat  yhteisölliset toimintatavat 3 3 3 3 3 5 3 1 24

19.   Identiteettien ja sosiaalisten rakenteiden virtualisoituminen 1 1 1 5 1 1 1 11

20.   Demokratia, vapaus ja sosiaalinen koheesio 3 1 1 3 5 5 1 3 5 27

Summa 79 53 53 64 62 80 76 66 65 77

Robotisaatioteknologioiden vaikutusarvio 
Raportista LVM 2/2016, Robotiikan taustaselvityksiä, osa Digitaalinen tietopohja ja robotisaation vaikutukset: Risto Linturi ja Ossi Kuittinen 



Top 10 – yhteiskuntarakenteiden murrosaluetta 
 

Valtiovaraininisteriön JulkICT-osaston ”Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet” raportista. 

Nämä vaativat erityistä hallinnon huomiota ja yhteiskuntarakenteiden muutosta 

1. Henkilö- ja tavaraliikenteen robotisaatio 
2. Aurinkoenergia/polttokenno, energiamurros 
3. Yksilöllinen 3D-tulostus ym. lähivalmistus 
4. Kerrosviljely ym. biomateriaalien lähivalmistus 
5. Itsediagnostiikka/biohakkerointi 
6. Jakamis- ja alustatalous, transaktiot, luottamus 
7. Laajennettu todellisuus & asioiden Internet 
8. Etäläsnäolo ja palvelurobotiikka 
9. Keinoälypalvelut, crowd data ja superaistit 
10. Käänteinen- ja robottiopetus & osaamisen näyttö 



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 luominen 

Tienpito, kartat  

Ilmatilan valvonta 

Kaavoitus ja 

palveluiden sijainti 

• Logistiikkakustannusten lasku 

• Kaupunkirakenteet paraneminen Mahdollisuudet 

• Teknologiariskit, terrorismi 

• Virheinvestoinnit vanhaan Uhkat 

•Kontit, rekat 

•Purku/last. 

•Nouto vs. 
toimitus 

• Sijainti 

• Liikennekaari 

• Sovellukset 

• Joukkoliik. 

•Reittiliikenne 

•Vuokra-auto 

•Taksi 

Henkilö- 
liikenne 
robotti- 

palveluna 

Integrointi 
digitaalisiin 
palveluihin 

Robotisoitu 
materiaali- 
logistiikka 

Palveluiden, 
rakenteiden 
optimointi 



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 osaksi 
siirtoverkkoa 

Julkishallinto käyttäjänä 

Aurinkoenergian & 
varastoinnin lisäys 

Off Grid –kokeiluja 
suosittava 

Kirjanpitolaki 
otettava vakavasti 

Alustan luominen 

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 
suoja-alueelta 
sama määrä 

Suora 
aurinko- 

energia (PV) 

Ylimääräinen 
sähköenergia 
polttoaineiksi 

Lämmitys, 
sähkö poltto- 

kennoihin 

”Off Grid” 
toiminta 

kannattavaksi 



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 ja 
käytännöt – 
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 ja 

palveluiden 
osaksi 

Tavallisten 
tavaroiden 
3D-mallien 

kirjasto 

Yksilölliset 
mittatiedot 

MyData- 
normeiksi 

Kunnat 
lähivalmis- 

tuksen 
veturiksi 



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 

Biomateriaalituotanto CRISPR-GMO-autotalleissa 

• Lääkkeet, huumeet, tarveaineet GMO-bakteereilla ja hiivoilla 

• Jopa toimiva aurinkopaneeli ja akku kasvatettu elatusmaljassa Hallinnon toimet 

Pientuotannon 
mahdollistaminen 

LED-viljely tukien 
piiriin tai tuet 
vanhoilta pois  

Julkkishallinto käyttäjänä 

Tutkimustoiminnan 
suuntaaminen 

Hankintatoimen 
suuntaaminen 

Huoltovarmuus- 
kysymykset 

Alustan luominen 

LED-viljely opetus 

LED-viljelyn ohjeistus 

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 

Viljely 
autotallissa 
yhteisölle 

Jakamis- 
talouden 

alusta 

Yksilöllinen 
lihan kas- 
vatus ym. 

Yksilöllinen 
materiaali- 
valmistus 



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 

Soluaineenvaihdunnan 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 
tulekaan itsediag- 
nostiikkaa ja 
etähoitoa 

Väestön DNA-testaus 

Alustan luominen 

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-
vaihdunnan 

selvitys 

Omien 
tautien 
selvitys 

Ravinnon & 
lääkkeiden 

säätö 



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 

Luottamusalustat 
normitettava 

Jakamistalouden 
transaktiot 
normitettava 

Julkishallinto käyttäjänä 

Rekisterinpito… 

Mydata normitus 

Geneeriset alustat, 
esim. Thing2Data 

Alustan luominen 

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 
hajautetaan 

Hierarkiat 
purkautuvat 

Luottamus- 
alustat 

korvaavat 
brändit 

Jakamis- 
talouden 

transaktiot 
avoimiksi 



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 pilvipalvelun hoidossa (Thing2Data) 

Paikkojen pilvipalvelut, some-tieto silmien edessä 

• Big Data/AI varoittaa ruuhkista, maanjärist., huonosta vedestä 

• Kiinnostava 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, jota 
kunnat käyttämään 

Alustan luominen 

Julkishallinnon 
toimet sidottava 
tavaroiden ja 
asioiden ID’hen 

Tavaran tiedot 
digitalisoitava 

• Tietoisuus, osaaminen 

• Laitteiden pelkistyminen 
Mahdollisuudet 

• Hidas omaksuminen 

• Putoaminen markkinoilta 
Uhkat 

•AR/IoT jo yli 
100MRD 2021 
globaalisti 

•Pilvi yhä 
tärkeämmäksi 

• Laki joustaa 

•Markkina 
kypsyy 

• Standardointi 

• Siirtymäaika 

•Tehokkuus 

Hallinta-
laitteiden 

katoaminen 

IoT-tiedon 
standardit, 
tavara-ID 

Kaiken 
käsittely 
lisätyssä 
todessa 

Pilvipalvelu, 
AI, BigData 
aina läsnä 



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, suoritt. 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 luominen 

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 



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 luominen 

Superaisteille testit 

Keinoälyille kurssi- 
materiaaleja 

Vertaisverkoille 
virallista asemaa 

• Osaamisen nopea kasvu 

• Itseorganisoituvuus 
Mahdollisuudet 

• Yksityisyyden suoja 

• Vastuiden hämäryys 
Uhkat 

•Kaikki keräävät 
tietoa kaikesta 
ja jakavat sen 

•Vaihdanta 
ja valvonta- 
tarve vähenee 

• Siri, Cortana, 
Google Now, 
assistentit 
kehittyvät pian  

•Mittaamalla 

• IoT-tiedoista 

•P2P-tiedoista 

Saamme 
tiedon 

kaikesta 

Neuvon- 
antaja AI 

auttaa 

Vertais- 
verkko 
auttaa 

Erikoistu-
mista ei 
tarvita 



10. Oppimisen digitalisaatio 

Käänteinen opetus, Khan Academy -malli 

•Opetus kuunnellaan/katsellaan itsenäisesti 

•Harjoittelussa opettaja, kaverit avustamassa 

MOOC, oppimisen pelillistäminen 

•Esim. MIT Open CourseWare – kaikki MIT-kurssit vapaasti 

•Esim. Sovelto Channel – 4.000 nanopalaa jo verkossa 

Keinoäly, robottiopettajat, simulointi 

• Fyysinen tai virtuaalinen AI opettajana ja opitun tenttijänä 

• Simulaattorit/pelit opitun harjoittajina, motivointina, testinä Hallinnon toimet 

Oppimateriaali on 
nyt opetusta, 
opetus avattava 

Osaamisen näyttö 
irti opetuksesta 

Julkishallinto käyttäjänä 

Julkinen opetus 
käänteiseen 

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

Alustan luominen 

Kaikki julkinen 
opetus MOOC- 
saataville 

Kaikki peruskurssit 
ja koulukurssit 
videomuotoon 

• Kuka tahansa oppijaksi 

• Minkä tahansa voi 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 



Potentiaaliset lisäarvot ja uhkat taulukoituna 

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 ++/- +++/- +/- ++/- + ++/-- ++ +++ ++/- +++



Suomi 2057 – minä täytän sata! 

• Ihmisten elinikäodote kasvanut 40 vuotta vuodesta 2017. Pakonopeus!!! 

• Pääkaupunkiseudun väkiluku ylittää viisi miljoonaa. Turku, Tampere, Lahti ja 
muut suuret seudun lähiöt ovat 10 minuutin hyperloop-yhteyden päässä 

• Aurinkopaneelit kaikkiin pintarakenteisiin. Kesän energia lämpövarastoihin, 
metaaniksi polttokennoihin. Pääkaupunki on energiaomavarainen, kuten 
useimmat sen kiinteistöt. Valtakunnallinen sähkönsiirtoverkko on purettu.  

• Helsinki tuottaa itse lähes kaikki tarvitsemansa ruoan ja useimmat tavarat. 
Robotit hoitavat kaikki arkiset (perinteiset) työt, ihmiset johtavat robottejaan.  

• Virtuaalitodellisuus on korvannut koulut ja useimmat muut fyysisiä 
kokoontumisia vaativat tilat. Etiäisrobotit ovat korvanneet sairaalat.  

• Kauppoja ja asiointipalveluita ei juurikaan ole. Kaupunki on paikka, jossa 
atomit muuttuvat biteiksi ja bitit atomeiksi. Kaupunki on hyperloop-solmu. 

• Ihmisen ajettavia autoja on enää kilparadoilla. Tiheimmillä asuinalueilla on 
köysiratoja ruuhkien välttämiseksi. Lentävät autot ovat tavallisia. 

• Läpinäkyvyys on normi. Yksityisyyttään ei kukaan voi enää valvoa. 

• Mars ja Kuu on asutettu ja ilmastonmuutos onnistuttu perumaan 


