
Tulevaisuuden kevätpolku  
 



Tervetuloa! 

Erityisasiantuntija, VAHTI-pääsihteeri Kimmo 

Rousku 



Ohjelma 

13:00 The Naked Approach – pohjoismainen näkökulma 

hyperkytkeytyneeseen yhteiskuntaan 

- Toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki 

 

13:40 Salin vaihto ja jaloittelutauko 

13:50 Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation 

mahdollisuudet 

Teknologian kehittymisen virstanpylväät – minne olemme matkalla? 

- Erityisasiantuntija Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö  

Julkinen hallinto uuden teknologian hyödyntäjänä ja mahdollistajana 

- Tulevaisuudentutkija Risto Linturi 
3 Keväthumaus - tulevaisuuden kevätpolku 28.3.2017 



Pilkahduksia tulevaisuuteen – 

digitalisaation ja robotisaation 

mahdollisuudet 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79260/Pilkahduksia_tulevaisuuteen.pdf?sequence=1


Teknologian kehittymisen virstanpylväät – 

minne olemme matkalla? 

Kimmo Rousku  



Case Kimmon tuottavuus 

Olen tuottanut aktiivisesti kirjallista 

materiaalia, kirjoja, koulutus-

materiaalia, artikkeleita, tällaisia 

esityksiä 31,2 vuoden – tarkemmin 

11364 päivän ajan ja olen teknologian 

suurkuluttaja; otan uusia hilavitkuttimia 

– tai koiramme Iisakki ottaa käyttöön 

kun niitä on järkevää hankkia 
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Case Kimmon tuottavuus 

‒ Kimmon kotitietokoneen suorituskyvyn kehittyminen – 1986 vs. 2017. 

Jos tekniikan suorituskyky on kehittynyt 31 vuodessa keskimäärin 

176 000 kertaisesti, kuinka paljon Kimmon tuottavuus on parantunut 

nykyaikaisen PC-tietokoneen, ohjelmistojen ja palveluiden avulla?  
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Tuottavuus on palveluissa, 

joita uusi teknologia on 

mahdollistanut 
 

Kun kerrot luvut 60:lla saat käyttömäärät 

per tunti. Ja sen kun kertoo 24:llä, niin 

saadaan käyttömäärä vuorokaudessa. 

Joka vuorokausi esimerkiksi lähetetään 

216 miljardia sähköpostiviestiä ja 

yhdessä vuorokaudessa katsotaan 99 

999 360 eli lähes sata miljoonaa tuntia 

Netflixiä – luku vastaa 11 415 vuotta!  
 

Kuvalähde: 

http://wersm.com/one-minute-on-the-internet-in-2016/ 

http://wersm.com/one-minute-on-the-internet-in-2016/


Miten me saadaan teknologia palvelemaan meitä 

paremmin ja Kimmon tuottavuus nousuun? 
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Super-Kimmo 

vuonna 2030 

 

Aivan 

uudenlaiset 

palvelut 

https://openclipart.org/detail/12755/evolution-steps
https://openclipart.org/detail/276010/brain-tree


Uudenlaisia palveluita 

‒ Keinoäly auttaa, ohjaa ja suojelee – se 

tulee olemaan yhä enemmän läsnä – 

aluksi vapaa-ajalla ja myös 

työtehtävien hoitamisessa 

‒ Tietoa tullaan keräämään lukuisilla 

uusilla keinoilla, esineiden Internet-

verkon laitteet mahdollistavat, että 

kaikki tieto mikä kannattaa kerätä, se 

tullaan keräämään 
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           Nano & kvantti? 

                  AR/virtuaalitodellisuus 

   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


Pilkahduksia tulevaisuuteen raportti 
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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 –Kimmo Rousku 

3. Teknologiamurroksesta hallinnon toimenpiteiksi – Risto Linturi 

4. Kestävästi kehittyen kohti tulevaisuutta – Cristina Andersson 

5. Lohkoketjuteknologian mahdollisuudet – Graalin malja vai 

Pandoran lipas? – Sari Stenfors 

6. Digitalisaation seuraava aalto FinTech-myrskyssä – case 

finanssitoiminta – Ilkka Lähteenmäki 

7. Toiminnan digitalisaatio – miten sudenkuopat vältetään? – 

Timur Kärki 

8. Digitaalinen turvallisuus kehityksen ja toiminnan 

mahdollistajana – Jarno Limnéll ja Kimmo Rousku 

14 Keväthumaus - tulevaisuuden kevätpolku 28.3.2017 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79260/Pilkahduksia_tulevaisuuteen.pdf?sequence=1


Miksi ripottelemme tuhkaa päällemme? 

 

 

 

    #suomi_on_numero_1 
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Meillä on edelleen edellytykset 

kehittyä ja toimia maailman 

parhaimpana valtiona ja 

yhteiskuntana, kunhan 

pystymme paremmin ottamaan 

teknologian tuomat 

mahdollisuudet hallintaa – siis 

puheista toimintaan! 

Keväthumaus - tulevaisuuden kevätpolku 28.3.2017 

http://www.stat.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa.html


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. ” 



Kimmo Rousku 

Erityisasiantuntija, VAHTI-pääsihteeri 

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

 

mailto:Kimmo.rousku@vm.fi

