TEKOÄLYN TIEKARTTA SUOMELLE
– Mitä pitää tapahtua, jotta tekoälyteknologioita voidaan
hyödyntää nykyistä laajemmin ja merkityksellisemmin?

1 .4.

VASTUULLISUUS ON
SISÄÄNRAKENNETTU KAIKKIIN
KEHITYSVAIHEISIIN
Su om a l a i s et
t e koäly ratka i s ut
ovat lu o tettavi a
j a t u r va l l i s i a

1.2.

Koneoppimisen turvallisuus ("security
of machine learning") on huomioitu
järjestelmien kehityksessä [1.1.b]

4.4.

Suomalaiset
tekoälyratkaisut
ovat hyödyllisiä ja
hyväksyttäviä [1.2.b]

Organisaat io t rake nt avat
teko älykyv ykkyyksiä
ta sap ain o ise st i:
teknol og ia-liike t o imint a k u lttuu ri- vast u u llisu u s

Käsitetään, että
on kysymys
muutoksesta,
joka vaikuttaa
koko yrityksen
tapaan toimia
[4.3.c]

Suo mes s a teko älyllä
ratko taan kes tävän
yhtei s k unnan kannalta
merk ityk s elli s i ä
h aas teita

4#

Organisaatioissa tunnistetaan
teknisesti toteuttamiskelpoisia
sovelluskohteita tekoälylle [4.1.c]

4.3 .

Yrityksillä on perustason digikyvykkyydet
kunnossa (datahallinta, pilvipalvelut jne.) [4.3.d]

Yrityksillä on rahaa
investointeihin [2.4.a]

SAMAISTUTTAVIA
TEKOÄLYTARINOITA
LUODAAN JA JAETAAN

Julkaiseminen kannustaa
muita investoimaan [2.4.b]

2.1.

Suomessa on
tekoälytutkimuksen
valovoimaisia huippuosaamiskeskittymiä
[3.3.a]

Suo mi “i m e e” ma a ilma lt a
teko älyi nve st oint e j a ,
-o s aaji a j a -ide oit a

Suomen hyvät puolet
tunnetaan globaalisti:
turvallisuus, onnellisuus,
koulutus, palkkataso
suhteessa elinkuluihin
jne. [3.3.b]
Suomalaiset organisaatiot
löytävät helposti
tietoa, jolla korostaa
Suomen vahvuuksia
työskentelymaana [3.3.c]

Suome ssa on
inspiroiv ia j a
j ulkisia t e koä lyn
käyt t öe sime rkke j ä
e ri a loilt a

Sujuvat prosessit
maahantulijoille
ja täällä oleville
ulkomaalaisille
[3.3.d]
Olemme
kansainvälisesti
hyvin verkottuneita
(tiedonvaihto) ja
meillä on hyvä maine
[3.3.e]

3. 2 .

3.4.

Synt yy
ka nsa invä lise st i
t unne t t uj a t e koä lyn
me ne st yst a rinoit a

Suomalaiset
yritykset
antavat julkisia
referenssejä [2.1.a]
Myös inspiroivia
epäonnistumisia
jaetaan [2.1.b]

Suomessa otetaan
nopeasti käyttöön
huipputuotteita
ja teknologioita
maailmalta [3.4.a]
Suomalaiset
tekoäly-yritykset
saavat merkittäviä
asiakkuuksia [3.4.b]

Tutkimustuloksia jalkautetaan nopeasti
käytäntöön yrityksissä [3.4.c]

3#

Inno s tuneet i h mi s et
o rgani s aati o i s s a s aavat
mandaati n to i mi a s ekä
us ko ttavuutta ja res urs s eja
Return on Learning “ROL”
-ajattelu arkipäivästyy [4.1.b]

Orga nisa at iot
inve st oivat rohke a st i
dig iin j a t e koä lyyn
j a j ulkist avat
inve st oint e j a a n

2#

4 .1.

ORGANISAATIOT UUDISTUVAT
JA TEKOÄLY ON OSANA
JATKUVAA KEHITYSTÄ

O rgan is a ati o i s s a
t u n n ist e t aan j a a r vi o i d a a n
liike t oiminta l ä htö i s es ti
t e ko älyn sovel l u s kohteita

Te kolyst ä ke skust e lla a n
joht a j ie n ve rkost oissa ,
j oht or yhmissä j a
me dia ssa

3.3.

Ensimmäiset innostujat saavat
työkaluja ja ohjausta tekoälyn
tuomiseksi organisaatioon (esim.
laadukas maksuton verkkokurssi) [4.1.a]

Suomalaisten organisaatioiden
tekoälyvalmius on huippuluokkaa [4.4.a]

2.2.

2.4.

Tekoälystä tulee digiä “business as
usual” – hypen laantuminen ei lopeta
toimintaa [2.3.b]

Ihmisen ja koneen
yhteistyö kukoistaa [1.2.a]

1.1.

Riskienhallinta on kunnossa erityisesti
EU-määritelmän mukaisesti
korkeariskisillä sektoreilla. [1.1.c]

Tekoäly siirtyy teknologiasta
ihmistasolle, jokapäiväiseksi
pohdinnaksi [4.3.b]

Teko älys tä käytävä
yhtei s k unnalli nen
kes k us telu o n
p o s iti ivi s ta

1#

Julkinen sektori
hyödyntää laajasti ja
oikein kohdennetusti
tekoälyratkaisuja [1.4.b]

Tekoälyhankkeet eivät jää
vain kokeiluiksi [4.3.a]

Suomessa on useita
henkilöitä, jotka
edistävät omalla
esimerkillään julkista
keskustelua [2.2.a]

1.3 .

Te ko älyrat kaisut
ovat laaj assa
käyt ö ssä

Suomalaiset yritykset ovat digital divide
-ilmiön paremmalla puolella [4.4.b]

Joht a j at ymmä rt ävät
t e koä lyn ma hdollisuude t ,
ra j oit t e e t j a pysyvä n
luont e e n

Tekoälyratkaisut kaventavat
digitaalista kuilua niin
kansalaisten kuin organisaatioiden
keskuudessa (esim. toimiva
puheteknologia) [1.3.b]

Kestävä yhteiskunta ei edellytä
kansalaisiltaan raskaita toimenpiteitä [1.4.a]

On olemassa
alan parhaita
käytäntöjä (vrt.
ohjelmistometodiikan
agile, testaus, design)
[1.1.a]

2.3.

Positiivisten esimerkkien kautta
Suomi myötävaikuttaa näkyvästi
keskusteluun ja sääntelyyn myös
EU:ssa [1.3.a]

Johtajat kannustavat organisaatioitaan
olemaan aktiivisesti mukana
kansallisessa tekoälyekosysteemissä
[2.3.a]

SUOMESSA ON
MONIMUOTOINEN JA AVOIN
TEKOÄLY-EKOSYSTEEMI

Y htei s t yö t oimii
yritys ten, yliopist oj e n,
julk i s h alli nn on j a muide n
to i mi jo i de n vä lillä

Suomi on houkutteleva tekoälyosaajille,
joita rekrytoidaan tänne onnistuneesti
yliopistoihin ja yrityksiin [3.4.d]

3.1.

Te koä lyosa a j ie n
t a rj ont a Suome ssa
on ma a ilma n
huippuluokka a

4 .2.

Tuodaan karvalakkiversiot
organisaation sisällä
näkyviksi [4.2.a]

Ymmär ys teko älys tä
p aranee s oveltami s en
läp i näk yvyyden kautta

Jaetaan ajatuksia, saavutuksia ja
tekemistä esimerkeistä inspiroituen [4.2.b]

Suomalaiset tekoälytoimijat tuntevat
toisensa, tekevät yhteistyötä ja
jakavat tietoa [3.2.a]

Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia,
syyt toimia ekosysteemissä ovat selkeät
[3.2.c]

Työkierto ja tuplaroolit akateemisen
Yhteisistä päämääristä syntyy
maailman ja teollisuuden sekä eri
suurempia hankkeita, jotka edesauttavat
sektorien välillä ovat arkipäivää [3.2.b] ekosysteemin syntymistä [3.2.d]

Suomessa tekoälyn
parissa työskentelee
taustoiltaan
monimuotoinen
osaajajoukko – ei vain
datatieteilijöitä [3.1.a]

Koulutustasomme on
korkea, ja koulutus vastaa
ketterästi (tutkintoja
suppeammat moduulit,
jatkuva oppiminen)
tekoälyajan tarpeisiin [3.1.b]

Yritysten osaaminen
pysyy ajantasaisena,
jolloin on mahdollista
tarttua ketterästi
markkinoiden
tarpeisiin [3.1.c]

TEKOÄLYN TIEKARTTA SUOMELLE – NELJÄ POSITIIVISTA KEHÄÄ

KOPIOI TEKSTIT TÄÄLTÄ

Suomen tekoälyn tiekartta koostuu neljästä toisiaan kiihdyttävästä positiivisesta kehästä: 1# vastuullisuus ja yhteiskunnallinen keskustelu, 2# esimerkit ja samaistuttavat tarinat, 3# monimuotoinen
ekosysteemi sekä 4# organisaatioiden kyvykkyydet. Y hdessä nämä käsittelevät monipuolisesti teknolog ian leviämisen keskeisiä tekijöitä

ja antavat kattavan työkalupakin tekoälyn hyödyntämiseen yrityksissä ja
muissa organisaatioissa Suomessa. Tiekartta pohjautuu asiantuntijatyöryhmän* tunnistamiin kehitystarpeisiin sekä aiempaan tutkimukseen innovaatioiden ja teknolog ioiden leviämiseen vaikuttavista tekijöistä A .

1#
VASTUULLISUUS ON SISÄÄNRAKENNETTU KAIKKIIN KEHITYSVAIHEISIIN

2#
SAMAISTUTTAVIA TEKOÄLYTARINOITA LUODAAN JA JAETAAN

Positiivinen kehä: Tekoäly ei ole itseisarvo – Suomessa tekoälyllä ratkotaan sosiaalisesti ja ekologisesti
kestävän yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä haasteita, mikä ruokkii positiivista keskustelua ja
edesauttaa tekoälyratkaisujen käyttöä (yleinen mielipideilmasto, poliittinen tuki jne.).

Positiivinen kehä: Päättäjät yrityksissä ja muissa organisaatioissa tuntevat tekoälyn
mahdollisuudet ja investoivat uuteen teknologiaan. Investointien myötä syntyy uusia esimerkkejä,
jotka julkisen keskustelun ja verkostojen kautta leviävät ja inspiroivat muita investoimaan.

Edistävät tekijät: Tekoälyn hyödyntäminen tärkeiden yhteiskunnallisten ja ekologisten haasteiden
ratkaisemiseen lisää teknologian yhdensuuntaisuutta olemassa olevien arvojen, normien ja yhteiskunnan
eri toimijoiden strategisten tavoitteiden kanssa. Yhdensuuntaisuus vähentää vastustusta uutta
teknologiaa ja muutosta kohtaan. Parhaat käytännöt tekoälyn riskien vähentämiseen lisäävät luottamusta
ja uskottavuutta. Näitä vaikutuksia voidaan vahvistaa julkishallinnon esimerkeillä tekoälyn vastuullisesta
hyödyntämisestä.

Edistävät tekijät: Jokainen yritys ja organisaatio on osa laajempia verkostoja. Verkostoissa
syntyvät ja välittyvät oivallukset toimivat voimakkaina vaikuttajina ja voivat joko estää tai rohkaista
tekniikan leviämistä. Mitä enemmän on uskottavia, selkeitä ja rohkaisevia julkisia esimerkkejä
tekoälyn käytöstä erilaisissa organisaatioissa, sitä nopeammin ja laajemmin tekoälyn käyttö leviää.
Mielipidejohtajat voivat vahvistaa näitä vaikutuksia osallistumalla julkiseen vuoropuheluun, joka
keskittyy tosiasioihin, käyttötapauksiin ja seurauksiin pikemminkin kuin hypeihin tai yleistyksiin.

3#
SUOMESSA ON MONIMUOTOINEN JA AVOIN TEKOÄLY-EKOSYSTEEMI

4#
ORGANISAATIOT UUDISTUVAT JA
TEKOÄLY ON OSANA JATKUVAA KEHITYSTÄ

Positiivinen kehä: Toimivaa tekoäly-ekosysteemiä kuvaa mm. tiivis ja kaikille hyödyllinen yhteistyö
tutkimuksen, teollisuuden, startuppien ja julkishallinnon välillä. Vilkas ekosysteemi houkuttelee
motivoituneita ja taustoiltaan monipuolisia osaajia, mikä puolestaan synnyttää lisää innostavaa
tekemistä, investointeja ja onnistumisia.
Edistävät tekijät: Tämä positiivinen kehä perustuu yksittäistä organisaatiota laajemman
toimintaympäristön tekijöihin, jotka tukevat ideoiden leviämistä. Ekosysteemin kasvu ja
monimuotoisuus yhdistettynä rikkaisiin ja kaikkia osapuolia hyödyttäviin yhteyksiin eri rooleissa
olevien henkilöiden ja organisaatioiden välillä helpottavat ideoiden kulkua, innovaatioita ja
arvonluontia. Tämä parantaa organisaatioiden kykyä saada ja hyödyntää uutta tietoa ja siten auttaa
organisaatioita ymmärtämään, arvioimaan ja ottamaan tekoälyteknologioita käyttöön.

TYÖRYHMÄ JA LÄHTEET
* Tekoälyn tiekarttaa Suomelle on ollut luomassa joukko toimijoita: Suomen
tekoälykiihdyttämö FAIA, Teknologiateollisuus, Vake, TEM, Business Finland, AI Tampere
tekoälyn tutkimusorganisaatiot FCAI, VTT ja Aalto-Yliopisto sekä Reaktor ja Silo AI.
Työryhmään voi liittyä www.faia.fi:n kautta. Tiekartta on osa State of AI in Finland -raporttia.

Positiivinen kehä: Innostuneet ihmiset organisaatioissa saavat luvan toimia, uskottavuutta ja
resursseja. Syntyy ensimmäisiä onnistumisia, joita tehdään näkyväksi organisaatioiden sisällä,
ja ymmärrys tekoälystä leviää. Organisaatioissa opitaan arvioimaan tekoälyn sovelluskohteita
liiketoimintalähtöisesti ja panostetaan tekoälykyvykkyyksien kehittämiseen tasapainoisesti.
Edistävät tekijät: Ylimmän johdon ymmärrys tekoälystä on merkittävä tekoälyn käyttöönottoon
vaikuttava tekijä. Lisäksi kehitys on nopeampaa, mikäli organisaatiossa on mahdollisuus viedä
tekoälyaloitteita käytäntöön myös alhaalta ylöspäin ja kuilu tekoälyn soveltamisen vaatimusten
ja organisaatiossa työskentelevien henkilöiden tavoitteiden, taitojen ja tiedon välillä on
mahdollisimman pieni. Tekoälyn hyödyntämisen läpinäkyvyys vähentää monimutkaisuutta ja
mahdollistaa tekoälytiedon jakamisen organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä.

Uusien teknologioiden leviäminen tuottavaan käyttöön yrityksissä ja muissa organisaatioissa on monitahoinen ilmiö B. Tiekartalle on
valittu sellaisia edistäviä tekijöitä, joihin suomalaisten tekoälytoimijoiden on mahdollista vaikuttaa ja jotka tutkimustiedon perusteella
voisivat auttaa meitä edistämään käyttöä Suomessa yhteiskunnan ja talouden hyödyksi. Teknologian käyttöönottoa edistävät tekijät
voidaan ryhmitellä neljään ryhmään. Ensimmäinen liittyy teknologiaan itseensä ja siihen, miten ihmiset organisaatioissa hahmottavat
sitä A, D. Seuraavat kaksi ryhmää kattavat tekijät, jotka liittyvät yksilöihin ja organisaatioihin, jotka ottavat tekniikan käyttöön A, C, D.
Viimeiseen ryhmään kuuluvat organisaatioiden laajempaan toimintaympäristöön liittyvät tekijät C, D.

A – Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. Simon and Schuster.
B – Rogers, E. M., Medina, U. E., Rivera, M. A., & Wiley, C. J. (2005). Complex adaptive systems and the diffusion of
innovations. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 10(3), 1–26.
C – Tornatzky, L. G., Fleischer, M., & Chakrabarti, A. K. (1990). Processes of technological innovation. Lexington books.
D – Fichman, R. G. (2000). The diffusion and assimilation of information technology innovations. Framing the
Domains of IT Management: Projecting the Future through the Past, 105127, 105–128.

