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Esityksen lukuohjeet

• Seuraavissa dioissa kommentit ja pohdintaa alue-
ennakoinnin 19.5 puheenvuoroista. 

• Kunkin dian otsikossa on mainittu, mitä puheenvuoroa 
kommentit ja pohdinta koskevat
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Mika Aaltonen: Uljas Uusi Maailma

• Well being hyvien olosuhteiden luomista: olemme samaa mieltä: 
pitää luoda olosuhteet ja edellytykset jotka mahdollistavat hyvän 
tekemisen toisille esim. Kainuussa on vapaus ja mahdollisuudet 
hyvään ja merkitykselliseen elämään. 
• Alueet ja joukkueet menestyvät, joita luonnehtii hyvän tekeminen toisille ei 

osa optimointi ja oman edun tavoittelu. Inhimilliset tarpeet pysyneet 
samoina, osa niitä on tarve tehdä hyvää toisille. Digitalisaation ja 
rakenteiden pitää mahdollistaa ei estää tätä. 

• Digitalisaatio mahdollistaa myös pahan tekemisen, autoritaarisen 
vallankäytön ennennäkemättömän tehokkaalla ja kattavalla tavalla – esim. 
Kiina ja Venäjä. Väärinkäytöksiin pitää vastata korkealla osaamisen tasolla 

• Kestävä kehitys käsitteellinen hybridi, kelluva käsite joka on 
kokenut käsitteellisen tyhjenemisen, joustava sisältö on 
mahdollistanut sen pitkän elämän, mutta samalla 
ympäristötietoisuuden syventymisen joka on nyt elämän ja 
kuoleman kysymys ihmiskunnalle - kestävillä ratkaisuilla on kiire!
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Mika Aaltonen: Uljas Uusi Maailma

• Huomisen taistelukentät: Globalistit vs nationalistit; 
Tulevaisuus vs. Menneisyys; Keskus vs. Alueet
• Taisteluja lisää: 

• Nationalismi ja populismi vs. ekosentrinen maailman 
ymmärrys sekä globaali- ja ilmastovastuullisuus 

• Ideologioiden taistelu sosialismi (Kiina ja KGB – Putinin 
Venäjä) & moniarvoinen demokratia ja avoin yhteiskunta

➢Demokratian kehittämisen välttämättömyys, jonka 
ajurion globaali kriisi ja keskeinen väline digitalisaatio
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Kimmo Koski: Supertietokone Lumi

• Sähköinfra isokilpailutekijä datakeskusten 
sijaintikammpailuissa

• Dataintensiivinen laskenta yleistyy – miten saataisiin 
yritykset enemmän hyödyntämään data-analytiikkaa

• CSC – tutkimustoimija – tarvitaan toimijoita 
yritysrajapintaan – mahdollisuus BtoB start upeille

• Tämä on temppu, mutta miten se tehdään? Ks. seur. 
dia
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Marko Jäntti: DigiHubista
dataekosysteemiin: Case AIKA

• AIKA-ekosysteemistä osaamiskeskittymä (digitaalinen 
innovaatiokeskittymä, Digital Innovation Hub, DIH), jossa 
ekosysteemin toimijat tuottavat verkostomaisesti palveluja 
yrityksille ensi vaiheessa Pohjois- ja Itä-Suomessa ja myöhemmin 
kansallisesti ja kansainvälisesti.

• Pilotoidaan ekosysteemin palveluja valittujen yrityspilottien kautta 
ja pilottien myötä kehitetään palveluja edelleen yritysten 
(erityisesti PK-yritykset) tarpeisiin.
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Aino Sipari: Suomen digikompassi

• Suomen digitaalinen kompassi – tavoitteet 
digitalisaatiolle ja datataloudelle vuoteen 2030

• Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi 

• 4.sektori? Miten näkyy ohjelmassa?

• Osaaminen nousi äänestyksessä tärkeimmäksi, siihen 
kuuluvat, taidot, osaaminen ja sivistys

• Kansalaiset: digisivistynyt, myös vihapuheen 
ehkäisy ja positiivisuuden kannustaminen
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Laura Halenius: Reilun datatalouden 
tiekartta

• Reilu datatalous on Sitran luoma malli Euroopan datastrategian 
toimeenpanon vauhdittamiseen

• Datatalouden malli, joka on ihmislähtöinen, perustuu eurooppalaisiin 
arvoihin sekä tarjoaa toimivan vaihtoehdon vallitseville malleille (vrt. 
Kiina, Yhdysvallat)

• Tuottaa arvoa kaikille toimijoille datataloudessa tasavertaisesti: 
yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle

• Datatalouden 3. aalto – dataa keskenään jakavia 
ekosysteemejä: valmistavassa teollisuus siirtymässä 3. 
vaiheeseen; teolliset ekosysteemit edellyttävät datan 
liikkumista ja hyödyntämistä ekosysteemin sisällä

➢Tämä on kehitys, jota me aluekehittäjät voidaan tukea
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Ari Mure: Hybridivaikuttaminen

• Hybridivaikuttaminen osa maanpuolustusta, 
reaalipolitiikkaa ja ideologioiden taistelua; digitalisaatio 
luo ennen näkemättömät keinot
• Tiedonvälityksen murros – sosiaalisen median alustajätit 

(toimivat ilman tiedotusvälineiden lakiin ja etiikkaan 
perustuvia rajoitteita) – hyväksikäyttö poliittisten päämäärien 
saavuttamiseen – vaalivaikuttaminen (Trump – brexit –
euroviisut) – some ja tiedotuskuplat ja somejättien algoritmit 
vahvistavat mielipiteiden polarisaatiota (Venäjä vs. Ukraina; 
USAn poliittinen tilanne – Capitol kukkulan valtaus)

• Miten tähän voidaan vastata? Koulutus, sivistys – valistuneet 
kansalaiset; varautumisyhteistyö; resursseja digiuhkien 
torjuntaan (EU, demokraattiset kansallisvaltiot….)
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