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 Globalisaation: climate change, economic 

growth, population growth, service market change

Urbanization and aging:

People live on average longer and

healthier, 60+ markets, local services,

mobility and housing changes

Wellbeing and health: predictive and 

preventive health and wellbeing, digital and virtual care, 

precision treatments, nanomedicine, stem cell technology,

bio imageing

Ethical and ecological changes:
AI becoming human-like, nursing/ care robots,

virtual assistants and the presence as holograms

Socio-Cultural Changes:
Consumerization of health and well-being,

loneliness changes, new kind of communality,

the new professions in wellbeing and health,

changing media, transhumanism

Data change: Explosive increase of data, 

intelligent algorithms, MyData, genomics, 

body security 

Intelligent environment, digitalization

(IoMT): IoMT Hospital, IoMT care solutions, 

wearable solutions, personalized treatments and services, 

remote caret solutions 

Development of science and technology::

AI, 3D printing, robotics,virtuality, augmented reality,

real-time

Hyvinvointi ja terveyden Megatrendit 2018

Tieteen ja teknologian kehittyminen:

Keinoäly, 3D tulostaminen, robotiikka,

virtuaalisuus, täydennetty todellisuus, 

reaaliaikaisuus

Älykäs ympäristö (IoMT), digitalisaatio: 
IoMT sairaala, IoMT hoivaratkaisut, puettavat ratkaisut,

personoidut hoidot ja palvelut, etähoidon ratkaisut 

Tietosuhteen muutos: Räjähdysmäinen 

Datan lisääntyminen, älykkäät algoritmit, 

MyData, genomitieto, kehon tietoturva

Sosio-kulttuuriset muutokset:
Terveyden ja hyvinvoinnin konsumerisaatio, 

yksinäisyys muuttuu, uudenlainen yhteisöllisyys, 

hyvinvoinnin ja terveydenalueen uudet professiot, 

yksilölähtöinen hoitokulttuuri, muuttuva media, 

transhumanism

Globalisaatio: ilmastonmuutos, talous-

kasvu, väestönkasvu, palvelumarkkinoiden muutos

Kaupungistuminen : 
Ihmiset elävät keskimäärin pidempään ja 

terveempinä, 60+ markkinat, lähipalvelut, 

liikkumisen ja asumisen muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden murros: 
Sairauden hoidosta ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään

hyvinvointiin ja terveyteen, digitaalinen ja virtuaalinen 

hoito, täsmähoidot, nanolääketiede, kantasolu-Teknologia,

biokuvantaminen 

Eettiset ja ekologiset muutosilmiöt:

Keinoälyn ihmisenkaltaistaminen, hoivarobotiikka,  

virtuaaliset avustajat ja läsnäolo hologrammina

https://www.marketopportunities.fi/home?_3_formDate=1518775591026&p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_3_struts_action=/search/search&_3_cur=1&_3_format=&_3_keywords=&_3_marketArea=-1&_3_country=-1&_3_industryOrSection=-1&_3_itemType=2


Tekoäly ?

= täydennetty älykkyys







Tekoälyaika-ohjelma
Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa

Miten?

Miksi?



Jos vastustamme 

kehitystä

BKT per henki 

vuodessa:

+0,8%

Työpaikkojen määrä:

-0,5 %

BKT per henki 

vuodessa:

+3.0%

Työpaikkojen määrä:

+5 %

Lähde: McKinsey 2017

Tietoisilla päätöksillä voimme vaikuttaa myönteisesti talouskasvuun ja 

työpaikkojen syntymiseen. Jos uskallamme olla innovaattoreita ja kiihdyttää 

kehitystä, meillä on mahdollisuus merkittävästi parempaan Suomeen.

2017-2030

Jos kiihdytämme 

kehitystä

Joudumme tekemään valintoja



Suomi tekoälyajassa

Hyödynnämme kaikilla 

yhteiskunnan alueilla 

rohkeasti, eettisesti ja 

ennakkoluulottomasti tekoälyä 

aina terveydenhuollosta 

valmistavaan teollisuuteen.

Tulevaisuudessa tekoäly on aktiivisesti mukana jokaisen suomalaisen arjessa.

Suomi on tekoälyajassa 

turvallinen, demokraattinen ja 

maailman parhaita palveluja 

tuottava yhteiskunta.

Kansalaisten on hyvä elää ja yritysten on mielekästä kehittää ja kasvaa

Tekoäly uudistaa työtä sekä 

luo kasvun ja tuottavuuden 

kautta hyvinvointia.



Tekoälyaika-ohjelma
Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa

Miten?

Miksi?



Raportit 10/2017 – katso esim. www.businessfinland.fi/ai

www.tekoälyaika.fi

http://www.businessfinland.fi/ai


Tekoälyohjelman aikataulu

Toteutus

05/2017 1H/2018 2H/2018

Valmistelu Jatkoimpakti

1H/2019 2H/2019-2H/2017

Väliraportti

10/2017

Asettaminen

05/2017

Hall. strategiaistunto

01/2018

Kehysriihi

04/2018

SuomiAreena

07/2018

EU-PJ-kausi 2H2019 alkaa

07/2019

Loppuraportti ja eduskuntavaalit

04/2019

Budjettiriihi ja AI-huippukokous Suomessa

09-10/2018



TEHOKAS
JULKINEN SEKTORI

Asiakaslähtöiset
julkiset palvelut

Terveesti
kasvava talous

KILPAILUKYKYINEN
ELINKEINOELÄMÄ

ENNAKOINTIKYKYINEN
YHTEISKUNTA

Hyvinvoiva Suomi

Hyvinvoiva
ihminen
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Kasvatamme tekoälyn avulla 

yritysten kilpailukykyä

4 8

Hyödynnämme dataa 

kaikilla sektoreilla

Nopeutamme ja helpotamme 

tekoälyn käyttöönottoa

Varmistamme huippuosaamisen 

ja houkuttelemme huippuosaajia

Teemme rohkeita valintoja ja 

investointeja

Rakennamme maailman parhaat 

julkiset palvelut

Luomme uudenlaisia 

yhteistyömalleja

Nostamme Suomen tekoälyajan 

suunnannäyttäjäksi

Miten viemme tekoälyn luomia mahdollisuuksia käytäntöön?



HEALTHCARE

ELDERLY CARE

RESEARCH

PLAY

ENTERTAINMENT

LEARNING

EDUCATION

INDUSTRIES
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HOMECARE

COMMUNICATIONS

TRANSPORT

AI



Tekoäly kiihdyttää luovaa tuhoa

• 15% töistä häviää 15 vuodessa

• Häviää vaikka Suomessa ei otettaisi tekoälyä käyttöön

• Kolmannes työtehtävistä muuttaa muotoaan

• Uutta työtä tulee tilalle, mutta se on vaativaa

• Osaamisvinouma pahenee edelleen

• Uhka rakenteellisen työttömyyden kasvusta

• Paine palkkaeroihin kasvaa: 

• Sosiaalinen koheesio uhattuna

• Pohjoismaat paremmassa asemassa kuin esim. USA

Miljoona suomalaista tulee kouluttaa uudestaan.

”Terveydenhoito muuttuu 

seuraavan 20 vuoden 

aikana enemmän kuin 

viimeisen 200 vuoden 

aikana.” (Yle.fi)

- Pekka Sivonen, Business Finland



Meillä on jo useita tekoälyä soveltavia yritysvetoisia  
ekosysteemeitä eri aloilla

Smart Flexible energy system

• Mm. ABB, Empower, Nokia, Siemens, 

VTT 

OneSea – Autonominen meriliikenne

• Mm. Rolls-Royce, ABB, Tieto, Cargotec, 
Ericsson, Meyer, Wärtsilä

Älyliikenne (maalla)

• Mm. Transtech, Dynniq, Nokia, 

Vaisala, VTT

Biotalouden digitalisointi – Digital Fiber

• Mm. Siemens, VTT + 30 muuta yritystä

Älykäs rakennettu ympäristö

• Kone Oyj:n toimesta rakenteilla

AI for Health -ekosysteemi 

• mm. GE, HUS, IBM, VTT; THL, Orion, Nokia

Connected Industry Ecosystem

• Mm. Cargotec, Fastems, Konecranes, 

Ponsse, Nokia, Tieto

Digital Design & Manufacturing Excellence

• Mm. Sandvik, AGCO, Roima, Normet, 
Intopalo, Wabice, Creanex,  Futurice, Insta

Tarvitaan yhä lisää kansainvälisyyttä, tietoa muutoksen nopeudesta, 

mahdollisuuksista sekä konkreettisia esimerkkejä.



Avainasemassa on tehokas, ennakoitava innovaatio-
ja toimintaympäristö, joka kannustaa investointeihin

1) Suomen tulee profiloitua ja hakeutua merkittäviin 

kansainvälisiin verkostoihin.

2) Soveltaminen tulee olla yritysvetoista ja panostukset 

tulee kohdentaa alueisiin, joissa on merkittäviä 

datavarantoja sekä vahvaa osaamista.  

3) Nopea ja ennakoitava regulaatio tukemaan uuden 

liiketoiminnan syntyä.

4) Suomeen tulee luoda vahva osaamispohja tekoälystä ja 

sen soveltamisesta. 

5) Innovaatio- ja tutkimusrahoitus tulee stimuloida 

haastaviin ja uudistaviin tavoitteisiin.

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbqOyPk-HYAhVLYlAKHdA-C9IQjRwIBw&url=https://www.istockphoto.com/photos/finland-map&psig=AOvVaw2LsdX3X2EbL6TKOEu0FsD0&ust=1516352048316829


Finnish Center for Artificial 
Intelligence
Kansainvälinen tekoälytutkimuksen huippukeskittymä

• Viime vuoden lopulla julkistettu FCAI, Finnish

Center for Artificial Intelligence, on Helsingin 

yliopiston ja Aalto-yliopiston hanke. 

• 29 tekoälyprofessoria + 30 professoria 

tekoälyn sovellusaloilta FCAI:n piirissä.

• FCAI on Suomen Akatemian 

lippulaivarahoitushaussa toisella 

arviointikierroksella. 



Tekoälymestari ja AI MOOC 
-koulutushankkeet

• AMK:t lähteneet viemään eteenpäin väliraportin 

ajatusta Tekoälymestarin opinnoista. Metropolia 

suunnittelee pilottia.

• Aalto Executive Education ja HY+ käynnistämässä

“AI Diploma"-täydennyskoulutusta lokakuussa 2018.

• Kaikille avoimet verkkokurssit tekoälyn 

soveltamisesta FCAI:n alla.

• Ei tarvita aiempaa matemaattista tai 

koodausosaamista. 

• Kurssit aina muutaman kuukauden välein, 

ensimmäinen kurssi toukokuussa 2018.

Tekoälymestari

AI MOOC



Virtuaalinen assistentti 
Aurora

• Ihmiset ja yhteisöt tarvitsevat eri palveluita 

eri aikaan

• Kansalaisten ja yhteisöjen 

henkilökohtainen virtuaalipalvelija Aurora 

palvelee kaikissa elämäntapahtumissa ja 

liiketoimintatapahtumissa kellonajasta 

riippumatta

• Auroran toiminta perustuu tekoälyverkkoon, 

jossa tieto ja palvelutarpeet liikkuvat eri 

tekoälypalveluiden välillä.

• Palvelutapahtumat käsitellään 

tekoälyverkossa ihmisille ja yhteisöille 

yhdenmukaisella ja eettisellä tavalla.

Älykäs oirearvio (ODA)

Osaamisen valmentaja 

(OKM/TEM)
Kuinka voin 

olla avuksi?

Muutto Suomeen 

(Migri)



Tekoälyn laaja käyttöönotto julkisessa 
hallinnossa edellyttää

• Kansalaiskeskustelun käynnistämistä

• Laajaa ja avointa hallinnonalojen, maakuntien ja kuntien 

yhteistyötä

• Ihmisillä tulee pysyä kontrolli kaikilla tasoilla

• Demokratian sekä perus- ja ihmisoikeuksien 

vahvistumista (mm. oppivat algoritmit eivät saa pahentaa 

marginaaliryhmien tilannetta)

• Kustannustehokkuuden huomioimista (tekoälyn 

hyödyntämisen yksikkökustannukset vaihtelevat suuresti)

• Tiedon hyödyntäminen eettisesti kestävällä tavalla



• Tulevaisuusselonteko

• VNTEAS-hankkeet

• Ekosysteemifoorumi
• ”Älykäs digitaalinen virasto”: Maahanmuuttoviraston 

asiakaspalvelu, johtaminen automatisointi, älykkäät 

menetelmät ja itsepalvelu

Oikeustapausten anonymisointi

Idea-aihioita mm.

• Ulosottolaitoksen ohjelmistorobotiikka

• Puhelinkuunteluaineiston analysointi 

isoissa huumejutuissa

• Robotiikan hyödyntäminen asiakkaiden 

neuvontapalveluissa

• Oikeusapupäätöksen 

automatisointiasteen lisääminen

VNK

UM

OM

PLM

VM

OKM

MMM

LVM

TEM

STM

YM

SM

Kooste

Tekoälyyn liittyviä 

hankkeita ministeriöissä

#tekoälyaika |26

• Tutkimus kansainvälisen  humanitaarisen oikeuden 

säännöistä ja periaatteista suhteessa autonomisiin 

asejärjestelmiin

• Tilastotiedon ja big datan vaikutukset diplomatiaan ja 

kv-suhteiden hoitoon

• Viisumihakemusten automatisointi (VIISKE)

• Datalouhintaa Twitterissä

• Tekoälyn ad hoc –yhteistyöryhmä

• VNTEAS-tutkimukset

• Poikkeamapohjainen 

tunkeutumisten havainnointi 

verkkoliikenteestä

• Kuntien tilanne ja ennakoiva analytiikka

• Oppiva chatbot (Verohallinto)

• Proof-of-concept valtion pitkän aikavälin 

kassaennuste neuroverkoilla (Valtiokonttori)

• Ohjelmistorobotiikka ja koneoppiminen 

(Palkeet, valtion hankinnat)

• Tekoäly oppimisen tukena (eOppiva/HAUS)

• 10 m€ kohdennettu rahoitus 

ohjelmistorobotiikkaan ja tekoälyyn

• Suunnitelmia: Tulli, Maistraatit, Senaatti

• Tieteellisen laskennan infrastruktuurin uudistus

• Tutkimusdatojen hyödyntäminen koneoppimiselle ja 

tekoälylle, ontologiat

• Lainaajan profiiliin mukautuva kirjasto

• Suunnitelmia, mm. suoritusten ja rahoituksen 

ennakointi, oppimisanalytiikka, oppimisen tukeminen

• Koneoppiminen: metsäkoneiden työteho, ruoantuotannon pitkäaikaisvaikutukset

• Automaattiratkaisuja: kiinnitysasiat, panttikirjat

• Paikkatieto: itseajava auto, puuston mittaus, rakennettu ympäristö, täsmämaatalous, lennokkiteknologia, rajavalvonta

• VN periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa & 

älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta

• Suomen tietoturvallisuusstrategia

• Selvityksiä mm. lohkoteknologian soveltamisesta ja 

keinotodellisuudesta

• Useita lainsäädäntöhankkeita + yhteistyötä OECD & EU

• Kasvupalvelut-uudistuksessa useita 

tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia: 

tiedolla johtaminen, asiakkaiden 

palvelutarpeen tunnistaminen, chatbot-

ratkaisut

• Älyverkot, tekoälyn soveltava tutkimus

• Kansallisen hyvinvointirobotiikan 

(AiRo-ohjelman) valmistelu

• Käynnissä lukemattomia 

robotiikan käytännön kokeiluja

• Tekoälyn hyödyntäminen 

erikoissairaanhoidossa 

diagnosoinnin ja hoitopäätösten 

tukena

• Ympäristöntilan seuranta ja 

ympäristötiedon tuottaminen, 

koneoppiminen ja konenäkö 

(Monitor2020-ohjelma 2013-2019)

• KIRA-digi luo edellytykset tiedon 

hyödyntämiselle tekoälysovelluksia 

varten kiinteistö- ja rakentamisalalla

• Yhden luukun lainsäädäntöhanke



Tekoälyohjelma, Tekoälykiihdyttämö ja
Tekoälyn soveltamisen kasvuryhmä

• Tekoälykiihdyttämö auttaa yrityksiä pääsemään 

alkuun tekoälyn hyödyntämisen kanssa.

• Kootaan yhteen tieto, toimijat, työkalut, tutkimus ja 

kokeiluympäristöt, uusien ideoiden ja teknologioiden 

innovointi. Ei tuoteta markkinahäiriötä tai julkisin 

varoin tuettua kilpailijaa yrityksille. 

Kasvuryhmä

Kiihdyttämö

• Parhaiden käytäntöjen jakaminen, sparraus 

ja vertaistuki yritysten välillä

Rahoitusohjelma

• 160 Meur rahoitusta, verkostoja ja yhteishankkeita



Data-/tekoälyalueen tietopolitiikkakysymyksiä
1. Datan saatavuus, käytettävyys ja hyödyntäminen

- Tasapaino yksityisyyden suojan ja datan/(tekoälyn tuottaman) 

tiedon hyödyntämisen välillä (GDPR ja ePrivacy)

2. Avoimet rajapinnat ja yhteentoimivat palvelut
- Uuden liiketoiminnan ja palveluiden mahdollistaminen

- Raakadatasta rajapintoihin – uuden digiviraston vastuulle?

- PSD2:n/liikennekaaren levittäminen muillekin alueille?

3. Nopea ja joustava regulaatio
- Kokeiluympäristöjen erityisluvat (esim. One Sea)

- Regulaattoreille salliva ja liiketoimintaa kehittävä rooli (esim. 

Trafi/liikennekaari ja FinTech UK)

+   Pidemmän tähtäimen kysymyksinä luottamus ja etiikka

Tekoälyn yhteiskunnallisten vaikutusten keskustelu vahvemmin esille.

Tarvitsemme rohkeita valintoja, jotka mahdollistavat datan ja tekoälyn

monipuolisen yhteiskunnallisen ja liiketoiminnallisen hyödyntämisen.

Data on tekoälyn polttoaine

Kokeilukulttuuri on uusien 

innovaatioiden moottori

Alustatalous ja tietopolitiikka

mahdollistavat datan ja tekoälyn

monipuolisen yhteiskunnallisen ja 

liiketoiminnallisen hyödyntämisen



Tekoäly + Alustatalous

= uusi kilpailukyky







• Sitran IHAN-projekti vertautuu kansainväliseen 

tilisiirtojärjestelmä IBANiin. Siirrettävänä rahan 

sijaan tieto.

• Kolme datanhallintaa kehittävää pilottiprojektia jo 

käynnissä: liikkuminen, maatalous ja hyvinvointi. 

• Pilottien rinnalla kehitetään järjestelmätason 

edellytyksiä kansainväliselle 

tiedonsiirtostandardille.

• Hanke valmistelussa, virallinen aloituspäätös 

31.1.2018.

International Human Account Network

IHAN



Muutoksen ajurit terveysalan liiketoiminnassa

Uusien toimijoiden 

roolit
IT-pohjaisten työkalujen ja 

palveluiden kasvu 

synnyttää uudentyyppisiä 

kilpailijoita.

Kuka maksaa?
Kasvavat terveydenhuollon 

kustannukset pakottavat 

palveluiden ja tuotteiden 

maksamisen mallien ja keinojen 

uudistamiseen.

Uudet kumppanuudet
Ennen erillisissä siiloissa 

operoineet terveystoimijat  

joutuvat yhtenäistämään 

toimintojaan. Yritykset etsivät 

uudenlaisia kumppanuuksia ja 

yhteistyön muotoja.

Hoidon modernisointi
Kliiniset käytännöt 

muuttumassa intuitiopohjaisista 

päätöksistä kohti 

analyyttisempia ja 

datapohjaisempia 

lähestymistapoja.

Asiakkaan merkitys
Potilaat eivät ole enää vain 

passiivisia sivustaseuraajia 

vaan aktiivisia osallistujia.

Yritysten uudistuvat 

strategiat
Monet organisaatiot joutuvat 

uudistamaan 

liiketoimintamallejaan 

merkittävästi pysyäkseen 

kilpailukykyisinä.

Muokattu lähteestä Frost & Sullivan



Better access 

to health 

servicesStronger 

responsibility for 

maintaining own 

health

Health data 

in own 

control

Emphasis 

shifts from 

routines to 

demanding     

cases

Extensive 

data 

supporting 

decision-

making

Virtualization 

complements 

traditional ways 

of working

Management 

practices 

aligned with

the new ways 

of working

More cost-

efficient 

operations

Cross-

organizational 

operations and 

services 

increase Ethical 

questions 

solved

Health data 

ecosystem 

creates new 

business

Preconditions 

for cognitive 

solutions have 

been met

Cognitive 

Healthcare

Miltä Suomessa näyttää viiden vuoden kuluttua?

Kognitiivisen terveydenhuollon visio
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Suomi on kansainvälisesti menestyvä hyvinvoinnin ja terveysalan tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan, investointien ja liiketoiminnan edelläkävijämaa.

VISIO 2025





https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=145&v=o5CSZK_6UFM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=o5CSZK_6UFM


Kiitos!

www.tekoälyaika.fi


