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Maria01 - Euroopan suurin startup-kampus



Helsinki on ollut alusta vuodesta 1550
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Yritykset Asiakkaat

Infrastruktuuri Hallinto Luottamus &
Turvallisuus

(Tuottajat) (Kuluttajat)



4

q Pääomasijoittajat
q business-enkelit

q Asiakkaaat
q Kumppanit

Informaatio ”Match-making” Rahoitus

Helsinki innovaatio- ja kokeilualustana

Infra

q Yliopisto q Startupit
q Yritykset



Kaupunki alustana

• Infra: kadut, rakennukset, puistot, mobiiliverkko, joukkoliikenne
• Digitaaliset alustat, avoin data ja rajapinnat
• Koulutus
• Rahoitusinstrumentit
• Yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa

• Avoimmuus ja läpinäkyvyys
• Asiakaslähtöisyys, osallistaminen
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Palvelut

Palvelut

Palvelut
24/7

Maailman toimivin ja parhaiten
digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki



Kuka on asiakas ja mikä on hänen tarpeensa ja
elämäntilanteensa?
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Kaupungin
Palvelut

> 500

Kuntalaiset

Omat
Työntekijät

Matkailijat

Yritykset



REAKTIIVISESTA PROAKTIIVISEEN
TOIMINTAAN

”Olemme matkalla kohti palvelutarvetta
ennakoivaa yhteiskuntaa, joka pystyy
vastaamaan entistä paremmin ja
tehokkaammin jokaisen kansalaisen
tarpeeseen ja elämäntilanteeseen”
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja • Ministeriö • 41/2017 Suomen tekoälyaika



Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelma:
Palvelutarvetta ennakoiva kaupunki

Maailman
toimivin

ja parhaiten
digitalisaatiota

hyödyntävä
kaupunki

Kaupunkistrategia Strategiset tavoitteet Kehittämisen kulmakivetVaikutus eri asiakasryhmille
Miksi? Mitä? Kenelle? Miten?

Kärkihankkeet

Automaatio ja itsepalvelukanavat
mahdollistavat palveluiden 24/7
saatavuuden ja skaalautumisen

Digitaalinen kaksonen:
Helsinki tuottaa, hyödyntää ja jakaa

maailman parasta avointa dataa

Kaupunkilainen vaikuttaa siihen,
miten hänestä kerättyä dataa

hyödynnetään

Proaktiivinen ja kohdennettu
asiakkaan palveleminen

Kaupunki hyödyntää alustatalouden
mahdollisuuksia, palvelut tuotetaan

ekosysteemin avulla

Kaupunkilaiset saavat halutessaan palvelua
proaktiivisesti ja henkilökohtaisemmin, usein

ilman lomakkeiden täyttöä. Digitaaliset
palvelut ja niiden tuki ovat saatavilla 24/7.

Työntekijöillä on enemmän aikaa ihmisten
kohtaamiseen, koska rutiininomaiset tehtävät

on automatisoitu. Toimintaa voidaan
kohdentaa sinne missä on suurin

palvelutarve.

Johdolla on käytössään reaaliaikainen
tilannekuva päätöksenteon tukena.

Toiminnan vaikutuksia voidaan ennustaa
datan avulla

Yritykset ja yhteisöt ovat saumattomampi
osa kaupungin palvelutuotantoa.

Matkailijat löytävät helpommin kaupungin
palvelut, myös virtuaalisesti

Data, tekoäly ja
robotisaatio

Asiakaslähtöinen
ketterä kulttuuri

Digitaalinen perusta

Digitaaliset
kaupunkilaispalvelut

Arvot: Asukas- ja käyttäjälähtöinen, avoin, osallistava ja läpinäkyvä

Edellytykset: Henkilöstön osaamistason nostaminen, kulttuurin uudistuminen, uudet toimintatavat ja toimivat työkalut
Päällekkäisen tekemisen karsiminen ja fokusointi.

Datavetoinen kaupunki:
Johtaminen, päätöksenteko ja

palvelukehitys datan avulla

Digitaalisten
palveluiden

johtamisjärjestelmän
uudistaminen

A1: Esiopetuspaikka proaktiivisesti
A2: Proaktiivinen terveyshyötyarvio
A3: Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
A4: Tila- ja resurssivarauspalvelut ja Helsinki
App
A5: Digitaaliset osallistumispalvelut
A6: Kaupunkilaisprofiili ja oma.helsinki
A7: Alusta-arkkitehtuuri
A8. Kanavastrategian ja domain-politiiikka
B1: Asiakaskokemuksen kehittämisen tuki
B2: Kokeilukulttuurin edistäminen
C1: Datastrategia
C2: Datan ja tekoälyn eettiset periaatteet
C3: Data- ja IoT-alustat ja tavoitearkkitehtuuri
C4: Api-linjaukset ja hallinta
C5: Analytiikka ja mitttaaminen ja datan hy
C6: Digitaalinen kaksonen
C7: Robotisaation hyödyntäminen
D1: Yksi turvallinen verkko ja infrastruktuuri
D2: Modernit pilvipohjaiset toimistotyövälineet
jokaiselle työntekijälle
D3: Sovellusportfolion rationalisointi
D4: Yhteinen palvelukanava työasematuelle
D5: Monikanavainen asiakastuki
E1: Digitalisaatio-osasto
E2: Digitaalinen johtoryhmä
E3: Yhteiset infra- ja tukipalvelut keskitetysti
E4: Muutostoimisto ja muutosjohtamisohjelma
E5: Kustannusseuranta ja raportointi
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Mikä on kaupungin rooli
ekosysteemin
kehittämisessä?

Esimerkiksi 5G



Mikä on kaupungin rooli
alustana ja niiden
hyödyntäjänä?

Esimerkiksi WeChat, Parkman ja
EasyPark



Minkälaista apua ja mitä dataa
yritykset tarvitsevat?
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Kiitos!

Mikko Rusama
Helsingin Digitalisaatiojohtaja
Chief Digital Officer @ City of Helsinki
mikko.rusama@hel.fi

Twitter: @mikkohr
Blog: https://cdofromhel.fi



Verottaja tekee
henkilökohtaisen
veroehdotuksen.

Kaupunki tekee…
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HS 15.3.2019

”Näiden ihmisten tunnistaminen ennakolta ja
hoitaminen hyvin olisi järkevää valtion talouden
kannalta”



Kohdunkaulan syövän seulonnan ansiosta vältetään yli
250 syöpäkuolemaa
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Lähde: HS 17.5.



Digitalisaatio-ohjelman tavoitellut hyödyt
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Kaupunkilaiset
§ Tietoa  ja palveluita

tarjotaan
proaktiivisesti ja
henkilökohtaisemmin,
usein ilman
lomakkeiden täyttöä.

§ Saavutettavat ja
helppokäyttöiset
digitaaliset palvelut ja
itsepalvelukanavat
24/7

§ Mahdollisuuksia
osallistua palveluiden
kehittämiseen

Työntekijöillä
§ Paremmat työkalut
§ Toimiva verkko
§ Datan avulla toimintaa

voidaan kohdentaa
sinne missä
palvelutarve on suurin

§ Turhauttavia
manuaalisia tehtäviä
on automatisoitu,
enemmän aikaa
ihmisten
kohtaamiseen

Johdolla
§ Paremmat päätökset

reaaliaikaisen
tilannekuvan avulla

§ Päätösten vaikutuksia
ja eri ratkaisuvaihto-
ehtoja voidaan
simuloida

Yritykset ja yhteisöt
§ Uusien palveluiden ja

liiketoiminnan
kehittäminen
kaupungin tarjoamien
rajapintojen ja
avoimen datan päälle

§ Saumattomampi osa
kaupungin
palvelutuotantoa.

§ Toimivat
itsepalvelukanavat.

Matkailijat
§ Löytävät helpommin

kaupungin palvelut,
myös virtuaalisesti

§ Asiakaslähtöisempi ja ketterämpi toimintakulttuuri mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutokseen
§ Enemmän yhteisiä tavoitteita ja parempi fokus. Vähemmän päällekkäistä tekemistä.


