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AuroraAI – kansallinen tekoälyohjelma
• Kehittäminen jakautuu 3 tasoon:

• Yhteiskunnallinen muutos (esim. asenteet, kulttuuri, 
etiikka)

• Toiminnallinen muutos (esim. hyvä hallintotapa, 
lainsäädäntö tai rahoitusmekanismit)

• Mahdollistava teknologia (AuroraAI-verkko ja 
tekoälyratkaisut)

• Tuotokset ohjelmakauden aikana 2020-2022
• Toimintamalli
• AuroraAI-verkko
• Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma

• Valtiovarainministeriö koordinoi verkostojen verkostoa, 
jotta tarpeelliset asiat tapahtuvat oikea-aikaisesti eri tasoilla.

• Kehittämistyö tehdään alustavasti valittujen 
elämäntapahtumien kautta.
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AuroraAI-ohjelma parantaa organisaatioiden 
edellytyksiä vahvistaa ihmisten kokonaisvaltaista 

hyvinvointia tukemalla ihmisiä 
ymmärtämään omaa hyvinvointiaan sekä 

kohdentamaan palvelukokonaisuuksia suoraan elämän 
eri tilanteisiin ja tapahtumiin. Ohjelmakauden 2020 –

2022 aikana rakennetaan kansallinen digitaalinen 
infrastruktuuri mahdollistamaan palveluiden älykäs 

vuorovaikutus ja kohdentaminen suoraan elämän eri 
tilanteisiin ja tapahtumiin. Samalla luodaan uudet 
ihmiskeskeiset toimintamallit kaikkien sektorien 

yhteistyönä.
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SääntelyYhteiskunta ”Asiakaslähtöiset palvelut”

potilaskuntalainenoppilashuollettava

Iida



Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi?

Ihmisen hyvinvointia voidaan 
kuvata mm. Euroopan komission 

hyödyntämän Stiglitzin mallin 
mukaisesti, jossa ihmisen 

hyvinvointi kuvataan 
kahdeksan

hyvinvoinnin varannon 
kokonaisuutena. 

Terveys

Koulutus

Henkilö-
kohtainen 
toiminta 

ja työ

Ääni 
kuuluville 
yhteis-

kunnassa
Sosiaaliset 
yhteydet ja 

suhteet

Ympäristö

Turvallisuu-
den tunne

Aineellinen 
elintaso



Mikä on elämäntapahtuma?
• Elämäntapahtumat ovat tilanteita, joissa ihmisen elämässä tapahtuu siirtymä johonkin uuteen. 

• Usein ihmisellä on elämäntilanteesta riippumatta käynnissä monta samanaikaista elämäntapahtumaa. Eri elämäntapahtumat eivät 
välttämättä ole kovin tarkkarajaisia. Käytännössä jokaisella meistä on jatkuvasti käynnissä joukko pienempiä ja suurempia 
elämäntapahtumia. Elämäntapahtumat eivät ole usein ole aivan samanlaisia kahdella yksilöllä.

• Elämäntapahtumiin liittyy usein 1) velvollisuuksia viranomaista kohtaan sekä 2) palveluita, joiden pariin ihminen voi 
vapaaehtoisesti hakeutua. Näiden palveluiden tarkoitus on yleensä helpottaa elämäntapahtumaa tai auttaa ihmistä voimaan siinä 
niin hyvin kuin mahdollista.

Lapsen syntyminen

Opintojen aloittaminen

Läheisen kuolema

Talon rakentaminen

Päivähoidon aloittaminen

Eläkkeelle siirtyminen

Työpaikan menettämienSairastumien

https://www.suomidigi.fi/ryhmat/laheisen-kuolema
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Mitä toiminnan muutos tarkoittaa organisaatioille?5.10.2020

Toiminta muutoksen jälkeen: Ihmiskeskeinen ja ennakointikykyinen yhteiskunta: 
1) Jaettu tilannekuva ja ymmärrys ihmisten, organisaatioiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin 

tilasta valitussa elämäntapahtumassa tai liiketoimintatapahtumassa
2) Tiedolla johtamisen kyvykkyydet vahvistuvat organisaation kaikilla tasoilla 
3) Toimintaa kehitetään yhteisenä toimijaekosysteeminä

Toiminta nyt: Tehokas hallinto
1) Valta, vastuu ja resurssit jaetaan eri organisaatioille 
2) Organisaatiot huolehtivat tehtäviensä tehokkaasta toimeenpanosta
3) Asiakaslähtöisyys palvelu-/organisaatiokohtaista

Valtionhallinnon virasto

Ihminen itse (vain ihminen 
itse tietää, mihin 

segmenttiin kuuluu)

Kunta

3.Sektorin toimija

Ministeriö

Yritys

Maakunta

Muu toimija

Valtionhallinnon 
virasto

Ihminen itse

Kunta

3.Sektorin toimija

Ministeriö

Yritys

Maakunta

Muu toimija

13-16-vuotiaat (yläkouluikäiset)
Turku, Espoo, Mikkeli, Oulu

Ø Ihmisten, organisaatioiden ja 
yhteiskunnan kokonaisvaltainen 
hyvinvointi ei aidosti ohjaa 
toimintaa

Ø Yhteinen tilannekuva ja ymmärys
rakennetaan tapauskohtaisesti 

Ø Yhteinen ymmärrys puuttuu



Ihmiskeskeinen ja ennakoiva 
yhteiskunta perustuu yhteisille 
tulevaisuuskuville 
(Case: Yläkouluikäiset)
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Nyky-
hetki

+3v

+10v +20v

Siirtymän suunnittelu:
Päätökset ja toimenpiteet, joilla organisaatio käynnistää oman 
muutoksensa kohti ihmiskeskeistä ja ennakoivaa yhteiskuntaa

Polut tulevaisuudesta 
tähän päivään



9 Kannattaa tutustua! https://www.eoppiva.fi/koulutukset/mika-on-auroraai/

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/mika-on-auroraai/
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Lisätietoja:
https://www.suomidigi.fi/ryhmat/auroraai
aleksi.kopponen@vm.fi
+358 50 592 6457




