KUTSU

1 (2)

7.10.2016

Julkinen

Pilkahduksia tulevaisuudesta – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet -seminaari
Millainen tulevaisuus meitä odottaa? Miten teknologia valjastetaan paremmin toimintaamme tukevaksi?
Mitkä ovat keskeiset muutostekijät – miten ne käännetään mahdollisuuksiksi?
Valtiovarainministeriön JulkICT-osasto koostaa yhteistyössä kotimaisten asiantuntijoiden kanssa ”Pilkahduksia tulevaisuudesta – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet” -raporttia. Raportissa nostetaan esille teknologian
kiihtyvän kehittymisen mahdollistamia uusia keinoja tehostaa julkisen hallinnon
ja sitä kautta koko yhteiskunnan toimintaa.
JulkICT julkaisee raportin 22.11.2016 järjestettävässä seminaarissa, joka lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Seminaarissa pidetyt asiantuntijaesitykset julkaistaan tilaisuuden jälkeen erillisinä videoina tekstitettynä suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
Ajankohta: 22.11.2016 klo 8.30–11.45
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki
Seminaarin ohjelma
8.30 Kahvi
9.00 Tervetuloa
ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
Raportin ja toimintamallin esittely
Erityisasiantuntija Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö
9.15 Asiantuntijaesitykset:
Kymmenen teknologiakehityksen osa-aluetta – julkishallinnon rooli käyttäjänä ja mahdollistajana
Tulevaisuudentutkija Risto Linturi, R. Linturi Oyj
Mitä robotisaatio on - mitä se ei ole? Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa?
Mistä pikavoitot?
Visionääri Cristina Andersson sekä Valttu-robotti, Develor Productions Oy
Lohkoketjut – millainen Pandoran lipas aukeaa?
Futuristi Sari Stenfors, Augmented Leadership Institute
10.30 Tauko ~ 15 minuuttia
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Toiminnan digitalisaatio – miten sudenkuopat vältetään?
Toimitusjohtaja Timur Kärki, Gofore Oy
Digitaalisen turvallisuuden aikakausi
Erityisasiantuntija Kimmo Rousku
Miten tästä eteenpäin – kuinka sinä ja organisaatiosi voitte valmistautua
seuraaviin työpajatilaisuuksiin?
Erityisasiantuntija Kimmo Rousku
11.45 Tilaisuuden päätös
Ilmoittautuminen paikan päälle tai verkkolähetykseen
Tilaisuus on tarkoitettu paikan päällä seurattavaksi julkisen hallinnon henkilöstölle. Tilaisuutta on mahdollista seurata samanaikaisesti verkossa. Toimitamme linkin verkkolähetykseen tilaisuuteen ilmoittautuneille sähköpostitse.
Voit ilmoittautua paikan päälle tai verkkolähetyksen seuraajaksi tästä linkistä.
Ilmoittaudu viimeistään 15.11.2016, paikkoja on rajattu määrä.
Kannustamme yrityksiä ja muita sidosryhmiä ilmoittautumaan ja seuraamaan
tilaisuutta verkossa ja tutustumaan raporttiin sekä siinä kuvattujen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Lisätietoja raportista ja tilaisuudesta:
Erityisasiantuntija Kimmo Rousku, kimmo.rousku@vm.fi, puh. 02955 30140

Tervetuloa tutustumaan uudenlaiseen pilkahdukseen tulevaisuudesta!

Anna-Maija Karjalainen
ICT-johtaja, ylijohtaja

