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Julkisten palvelujen ja kaupunkien
strateginen digitaalinen murros on 

vasta alkamassa
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Edelläkävijät erottuvat
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Kaupunkien tulevaisuuden
elinvoima ratkaistaan

kiertotalouden, tiedon ja
digitalisaation avulla.
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Strategiset ajurit

• Kaupunki toimintaympäristönä
kiertotaloudessa:
– Tulevaisuuden investoinnit ja data
– Kaupungin omat toiminnot ja

kilpailuetu: kiertotalous, kestävä
kehitys ja rerurssiviisaus

• Kansainvälisyys ja yliopistoyhteistyö
• ESG tulee ja tiedonkeruun

järjestämisestä tulee kaupungeille ja
niisä toimiville yrityksille kilpailuetuvaltti

• Muutos on mahdollista kun strategiasta
alkaen ajatellaan “toisin”kaikessa
toiminnassa kytkien kiertotalous- ja
digitalisaatio niihin.
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Kiertotalous, kestävä kehitys
ja digitalisaatio kulkevat käsi
kädessä
Haasteita
• Keskitytään realisoituneiden haasteiden 

ratkaisuun 
• Realisoituneen haasteen taustalla

vaikuttavat kuitenkin haasteen todelliset, 
korjaamista odottavat juurisyyt sekä
pahimmillaan myös realisoitumista
odottavat, kasaantuvat tulevaisuuden
haasteet

• Digitalisaatiota ei koeta relevantiksi 
aiheeksi vaan se jätetään IT-
organisaation huoleksi ja irrotetaan 
helposti asiayhteydestään.
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Kilpailuetu
kiertotaloudessa
edellyttää dataa, 
analytiikkaa ja
digitaalisia
ratkaisuja
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Muutama esimerkki
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Liikepaikka-analyysi 
kertoo optimaalisen 
sijainnin palvelulle

SOK:lle toteuttamassamme projektissa 
yhdistimme dataa alueen ostovoimasta, 
kulkuyhteyksistä ja kilpailutilanteesta. 
Aluetietopalvelu auttaa löytämään 
potentiaaliset asiakkaat, kohdentamaan 
markkinointitoimenpiteet sekä 
ennakoimaan tulevaa. 
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Reittilokin avulla 
kätevimmät reitit 
kädenkäänteessä
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Olemme rakentaneet TransitLog-alustan, 
jota HSL käyttää Reittilokin pohjalla. 
TransitLog tuo karttanäkymälle valittuja 
tietoja esimerkiksi liikenteestä ja sen 
avulla voidaan seurata ajoneuvoja ja 
optimoida reittejä. 
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Yrityspulssi tuo 
faktaa 
päätöksenteon 
tueksi
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Suomalaisten kuntien kanssa yhdessä 
toteuttamamme Kuntapulssi tuottaa 
ajantasaista tietoa kuntien ja kaupunkien 
ydintiedoista. Sen osana on saatavilla 
Yrityspulssi-työkalu, jolla voidaan 
visualisoida ja analysoida yritysten 
toimipaikkoja kartalla.
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When you lack data you can’t take correct action. 
CGI’s role is to do the data infrastructure
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Raaka-aine-, sivuaine-, 
logistiikka- ja energiavirrat, 
sekä työvoiman saatavuus
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• Jos em. dataa voidaan ekosysteemin
omaisesti tuottaa kaupungin alueen
yrityksille ja ulospäin, voi syntyä
ennennäkemättömiä uusia
liiketoimintapotentiaaleja.

• Samalla moni kaupunki voi saada
merkittävää kansainvälistä etua
tulevaisuutta ajatellen.
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Miten saadaan
varmistettua onnistunut
muutos?

• Kokonaisuuden ymmärtäminen 
• Strateginen ydin – kiertotalousasia ei ole vain 

ympäristöosasto asia, eikä digitalisaatio IT-
osaston asia

• Uudenlainen private-public –yhteistyö 
paikallisesti

• Kunnianhimontason nostaminen
• Pyörää ei kannata keksiä joka paikkakunnalla 

uudelleen, tarvitaan kansallista yhteistyötä, joka 
auttaa omien vahvuuksien ja 
omaleimaisuuksien edistämisessä, vrt. esim. 
tiedonkeruu ja tietoaltaat.
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MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN TULEVAISUUS
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Insights you can act on

Sami Sulkko
sami.sulkko@cgi.com, p.040 661 4010

Twitter: @Sami_Sulkko
Linkedin: Sami Sulkko

Insights you can act on -iskulause edustaa sitoutumistamme ja kykyämme toimia

luotettavana neuvonantajana teille ja tiimeillenne. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, 

jotta voimme tarjota tietoa strategiseen työhön ja samalla luoda ja toimittaa innovatiivisia

palveluja ja ratkaisuja tavoitteidenne nopeuttamiseksi ja liiketoimintanne tulosten

ylläpitämiseksi. Katso video

Kiitos! Jatketaan keskustelua.

mailto:sami.sulkko@cgi.com
https://www.linkedin.com/in/sami-sulkko-95120037/
https://www.youtube.com/watch?v=oxcKFQn9G9E&feature=emb_title

