
TULEVAISUUDEN DIGIMAAILMA

Miten elämämme muuttuu



LUENNON AIHE ON LAAJA

• Mitä kaikkea on jo olemassa

• Mitä kaikkea tulee olemaan

• Osa aiheista liittyy yksityisyyteen ja sen hämärtymiseen

• Spekuloidaan arvoihin liittyviä ajatuksia, jotka herättävät monissa 
vahvoja tunteita

• Teknologia ja kehitys etenee halusimme tai emme



KUKA?

• Jan Stoltzenberg

• Työväenopistossa töissä ~8-vuotta (2009-2017)

• Tietotekniikan vertaisohjaajana 6-vuotta (2011-2017)

• Juuri vaihtanut Nordealle, osana projektia jossa kehitetään 
tulevaisuuden pankkia ja palveluita

• Opiskellut Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietotekniikkaa



VERTAISOHJAUS
• Kuinka moni tietää mitä vertaisohjaus on?

• Kuinka moni on käynyt vertaisohjauksessa?



ONKO DIGITALISAATIO ON HYVÄKSI?
• Tilastokeskuksen mukaan ihmiset pitävät digitalisaatiosta

ja sen kehityksestä (Yle 19.12.2016 tilastokeskus)
• Helppous (75%)
• Ajansäästö (25%)

• Mitä hyviä digitaalisia palveluita sinä käytät?

• Oletko huomannut eroja palvelujen hinnoissa?

• Onko jotain mitä et missään nimessä haluaisi hoitaa 
digitaalisesti?



ONKO DIGITALISAATIO ON PAHASTA?
• Tilastokeskuksen mukaan moni suomalaisista ei ole koskaan 

käyttänyt internetiä

• 65% 74–89-vuotiaista

• 25% 65–74-vuotiaista

• Suomessa on 63 kuntaa, joissa vähintään puolet yli 75-vuotiaista 
asuu syrjäkylillä, kaukana tukipalveluista



TUNTUUKO SILTÄ, ETTÄ JÄÄT 
DIGIMAAILMAN JALKOIHIN? 
• Kaikki täytyy osata itse

• Kaikki täytyy tehdä itse

• Vai täytyykö?

• Onko sinulla sähköpostiosoitetta? Käytätkö sitä?



• Tiedätkö Skypen?

• Käytätkö Skypeä?



TEKNOLOGIAKAMMO, PELKO JA 
ITSENÄISYYDEN MENETYS

• Suomen täytyy saada seniorit aktivoitumaan ja mukaan digitaalisen 
yhteiskunnan toimintaan

• Ikääntyvien näkökulma usein unohtuu

• Ikääntyvien näkökulma jää pieneen rooliin

• "Suunnittelussa tulisi huomioida se, miten teknologia asettuu osaksi 
senioreiden arkea, eikä edellyttää, että he sopeuttavat toimintojaan 
ja elämäänsä uuden teknologian ympärille". 



TUOTTAVUUS LISÄÄNTYY JA 
KUSTANNUKSET VÄHENTYVÄT
• Palveluiden saatavuus lisääntyy sijainnista riippumatta

• Onko kaikilla mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita?

• Onko varaa hankkia laitetta ja yhteyksiä?

• Onko varaa hankkia koulutusta?

• Mitä mieltä sinä olet?



EURO SOSIAALISEEN HYVINVOINTIIN 
TUOTTAA VIISI EUROA YHTEISKUNNALLE.

• Tanskassa on tutkittu kirjastojen positiivisia vaikutuksia 
yhteiskunnalle

• Lukutaidon lisääntymisellä olevat vaikutukset vastasivat jo kirjastojen 
kustannuksia

• Lisätään laskelmien päälle kansalais- ja digitaidot

• Sosiaaliset vaikutukset, kuten syrjäytymisen estäminen

• Mielenterveyden edistäminen

• Lopputulokseksi saatiin euron sijoitus kirjastoon antaa viisi takaisin



SUOMI JA SIVISTYSTYÖ
• Saman tyylinen tutkimus kuin Tanskassa

• Manninen tutki kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellista 
merkitystä

• Positiivisia vaikutuksia oli hyvinvointi

• Uuden oppiminen

• Fyysinen ja henkinen kunto

• Laskettiin, että yksi euro kansalaisopistoihin tuo 4-5 euroa takaisin 
yhteiskunnalle 

• Pääosin säästöt tulevat muiden julkisten palveluiden tarpeen vähenemisellä



IHMISTEN VÄLISTÄ KOHTAAMISTA 
EI SAA UNOHTAA
• Laurea ammattikorkeakoulu oli mukana tekemässä tutkimusta 

sosiaali- ja terveysalasta

• Ihmiset eivät kohtaa yhtä usein kuin ennen

• Emme kohtaa yhtä syvällisesti kuin ennen

• Digitaaliset palvelut eivät tarjoa yhtä laadukasta kohtaamista, mitä 
kasvokkain kohtaaminen tarjoaa

• Tärkein löydös oli, että emme saa unohtaa tärkeintä: ihmistä



VIISAAT IHMISET, VIISAS YHTEISKUNTA 
JA VIISAAT KAUPUNGIT
• Kestävän kehityksen tärkeys korostuu

• Tavoitteena jättää vihreämpi maailma tuleville sukupolville, mitä 
meillä on ollut

• On älypuhelimia, älytelevisioita, älykkäitä autoja, kaikista tärkein on 
älykäs kansalainen.

• Viisas yhteiskunta ja viisaat kaupungit



• Viisaat kaupungit ovat tarkoituksella vihreitä, turvallisia, nopeita ja 
ystävällisiä

• Nämä ovat samantyylisiä, kuin nykyiset kaupungit kuitenkin 
huomioiden ja käyttäen uusinta viisasta teknologiaa

• Niiden toiminta perustuu teknologisten innovaatioiden käyttöön:
• Viisas yhteiskunta, viisas hallintotapa, viisas koulutus, viisas 

turvallisuus, viisas terveydenhuolto, viisaat rakennukset, viisas 
infrastruktuuri, viisas liikenne ja viisasta energiaa



ONKO SINULLA MIELEKKÄÄMPÄÄKIN 
TEKEMISTÄ, KUIN NETISSÄ OLEMINEN? 
• Onko netissä oleminen pakollista?

• Osittain on pakko, jos haluaa olla mukana nuorempien sukupolvien 
elämässä





ONKO SINULLA MIELEKKÄÄMPÄÄKIN 
TEKEMISTÄ, KUIN NETISSÄ OLEMINEN? 
• Netissä oleminen on lähes pakollista

• Ikääntyville pakko, jos haluaa olla mukana nuorempien sukupolvien 
elämässä

• Työelämässä pakko, jos haluaa päästä helpommalla ja eteenpäin

• Nuorten elämässä pakko, jos haluat kuulua joukkoon





PANKKIMAAILMA TULEE MUUTTUMAAN
• Pankeilla on ollut pitkään asema missä pankit ovat voineet sanella 

palvelut ja niiden ehdot

• Finanssivalvonta myöntää lupia uusille yrityksille käyttää pankkien 
tietoja

• Vuoden kahden päästä pankit voivat jäädä uusien kilpailijoiden 
jalkoihin, jotka saattavat tarjota samaa mitä pankit mutta paremmin, 
halvemmin ja joustavammin

• Asiakkaan suostumuksella tietenkin – uskaltaisitko sinä antaa tietosi 
uudelle yritykselle, joka helpottaisi sinun elämää? 



MITÄ TEKOÄLY ON JA MITEN SE VAIKUTTAA 
JA TULEE VAIKUTTAMAAN SINUN ELÄMÄÄSI? 

• Hissien kehitys – ennen hisseissä oli aina kuljettaja, totuimmehan 
mekin tähän muutokseen





ROBOTIT & TEKOÄLY 
TERVEYDENHUOLLOSSA
• Tuntuuko siltä että lääkärien osaaminen on hävinnyt?



TEKOÄLY JA IHMISTEN JA 
KASVOJEN TUNNISTUS
• Lapsi hukassa

• Kiinassa

• Estää henkilöllisyyden väärinkäytökset tehokkaammin, kuin koskaan 
aikaisemmin esimerkiksi väärennetty passi ei kelpaa mihinkään

• Eroon passeista ja henkilökorteista kokonaan, jota jo kokeillaan 
Australiassa

• Vuodesta 2018 alkaen kasvojentunnistus tulee yleistymään ja 
korvaamaan paljon vanhempia tekniikoita



TEKOÄLY
• Puheentunnistus – enää ei tarvitse osata kieliä, kuulokkeet korvissasi 

kääntävät melkein kielen kuin kielen

• Tekoäly auttaa meitä tulemaan paremmin toimeen keskenämme

• Kone oppii nopeasti eri ihmisten eri merkitykset samoille sanoille

• Esimerkiksi ”oikeudenmukaisuus” 

• Sotien estäminen?

• Terroritekojen estäminen?





SUPERTIETOKONEET
• Tietokoneet ovat kehittyneet tasaisesti tähän vuoteen asti

• Kehitys melkein lakkasi koska tietokoneet on kehitetty jo atomitasolla 
lähes maksimiinsa

• Tarvitaan uutta teknologiaa, uusia yhdistelmiä ja kenties uusia 
alkuaineitakin täytyy löytää, jotta pääsemme merkittävästi eteenpäin

• Uutta teknologiaa on tulossa ja olemassa kvanttitietokoneiden 
muodossa



LENTÄVÄT AUTOT?
• Onko niitä olemassa?

• Dubaissa niitä on ainakin poliisien käytössä – ei autoja, mutta 
lentävä kulkuneuvo kuitenkin

• Saman tyylinen toinen vaihtoehto



• Siivousrobotit siivoavat nopeammin, tehokkaammin ja halvemmin

• Lajittelurobotit postiin

• Sopimusten laatijat (lakimiehet) tarvitaanko heitä tulevaisuudessa?

• Kuljettajat, rekkakuskit, tarvitaanko heitä tulevaisuudessa?



DIGITAALINEN OPPIMINEN
• Oppiminen tulee kokemaan suuren muutoksen

• Nykyinen koulujärjestelmä on jo yli 100-vuotta vanha ja suunniteltu 
1. teollistumista varten

• Tekoäly ja digitaalisuus tehostavat ja helpottavat opiskelua

• Jokainen ihminen oppii eri tavoin, toinen kuuntelemalla, toinen 
tekemällä ja kolmas näkemällä.

• Ennen mentiin oppimaan, nykyään ja tulevaisuudessa oppi tulee 
luoksemme



VIRTUAALITODELLISUUS
• Mietitään oppimista, voit mennä esimerkiksi ranskaan opiskelemaan 

ranskaa





VOIKO TALON 3D TULOSTAA?
• https://youtu.be/zb3zuk1qNDk?t=2m14s

• https://youtu.be/ow5TgVTTUdY?t=1m41s



MUU KEHITYS
• Elimet kasvatetaan sinun omista geeneistä, ei hylkimisreaktiota

• Ruoka esimerkiksi lihaa voidaan jo kasvattaa laboratoriossa



MUU KEHITYS
• Elimet kasvatetaan sinun omista geeneistä, ei hylkimisreaktiota

• Ruoka esimerkiksi lihaa voidaan jo kasvattaa laboratoriossa

• Vuonna 1988 Kodak palkkasi tulevaisuustutkijan Faith Popcornin





MAAT JA MAIDEN RAJAT
• Onko tulevaisuudessa tarvetta rajoille?

• Tarvetta on ainakin eri lainsäädännöille ja direktiiveille

• Onko kansalaisuuden käsite katoamassa?



KAUPUNGIT
• Tähän asti kaupungit ja kaupunkien asiat ovat olleet arkkitehtien, 

suunnittelijoiden, kaupunginhallituksen ja suurimpien yritysten 
vastuulla ja päätettävissä



KAUPUNGIT
• Tähän asti kaupungit ja kaupunkien asiat ovat olleet arkkitehtien, 

suunnittelijoiden, kaupunginhallituksen ja suurimpien yritysten 
vastuulla ja päätettävissä

• Ihmiset huomasivat, etteivät nämä tahot aina aja heidän etuaan

• Ihmiset haluavat osallistua kaupunkinsa kehitykseen

• Ihmiset vaativat osallistua kehitykseen

• Ihmiset ovat mukana kehityksessä



AVOIMET RAJAPINNAT
• Valtio ja kunta tarjoaa paljon ilmaista dataa muiden käytettäviksi

• Tiedon jakamista, siitä ei kannata enää pitää kovasti kiinni

• Uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja, uusia veronmaksajia

• Uusia ideoita, innovaatioita, säästetään aikaa, rahaa ja parannetaan 
elämänlaatua

• Pankit avaavat ensiksi rajapintoja ja tarjoavat dataa

• Kaupat tulevat seuraamaan pian perässä kuten K- ja S-ryhmä

• Älykkäiden kaupunkien ja rajapintojen markkinoiden arvo on arvioitu 
olevan 1 250 000 000 000 eli 1.25 biljoonaa euroa.



UHKAKUVAT JA PELOT
• Maailmassa ei tule olemaan töitä kaikille

• Taksikuskit ja rekkakuskit



ONKO TEKNOLOGIA KAIKILLE?
• Kuka päättää ketkä voivat käyttää teknologiaa?

• Kuka päättää sen hinnan?

• Kuka päättää mitä tietoja tarvitaan ja kuka tiedot omistaa? 



EMME HALUA USKOA TAI AJATELLA 
TULEVAISUUTTA
• Moni idea ja asia kuulostaa todella pelottavalta tai jopa naurettavalta

• Ihmiset äänestävät entistä vähemmän

• Populismin kannatus on noussut ympäri maailman

• Maailma tuntuu olevan sekaisin

• Trump? Brexit?

• Ihmiset haluavat ymmärtää muuttuvaa maailmaa

• Ihmiset haluavat parantaa asemaansa

• Ihmiset haluavat muutosta parempaan





KIITOS




