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Tulevaisuuden menestyjiä
ovat tekoälyn hyödyntäjät

E

lämme suurinta arjen, työn ja
vapaa-ajan vallankumousta sitten teollistumisen. Teknologia
helpotti tuolloin lihasvoimaa vaativia
töitä. Tänään teknologia muuttaa esimerkiksi juristien ja lääkärien työtä.
Tekoälyn avulla ihmiset voivat keskittyä
jo nyt rutiinitehtävien sijaan vaativampiin töihin. Tekoälystä tulee tukiäly. Työn
tuottavuus voi lisääntyä jopa 40 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Arvio perustuu tämänhetkiseen kykyymme arvioida
kehitystä.
Tekoäly on osaltaan vastaus tuottavuuden kasvun tarpeeseen ja työikäisen väestön vähenemiseen. Sen avulla meidän on
mahdollista tehdä asiat fiksummin ja nostaa näin hyvinvointiamme.
Tähän kytkeytyy myös alustatalouden
edistäminen. Digitaalisiin alustoihin kertyvä data tuo tietoa, joka ennen ei ollut
kerättävissä, ja vaikka olisikin ollut, meillä
ei ollut kapasiteettia sitä käsitellä.
Datan hyödyntämiseen tarvitsemme
oppivia ohjelmistoja, tekoälyä ja sen
monipuolista soveltamista. Tämä luo

Tekoälystä tulee tukiäly.
Työn tuottavuus voi
lisääntyä jopa 40
prosenttia vuoteen 2035
mennessä.
mahdollisuuksia liiketoiminnan ja julkisten palveluiden ekosysteemeille.
Huoli tulevasta kaihertaa monen mielessä. On selvää, että työelämässä nähdään
muutoksia. Uhkakuvista huolimatta työelämän turvallinen muutos on mahdollinen ja myös välttämätön.
Muutoksen hedelmät eivät välttämättä jakaudu tasaisesti yhteiskunnassa.
Meidän on etsittävä yhdessä vastauksia
uuden ajan ongelmiin.
Työpaikoilla on ennakoitava muutosta
ja kehitettävä henkilöstön osaamista.
Koulutusjärjestelmän tehtävä on luoda
elinikäiseen oppimiseen riittävät mahdollisuudet. Myös yksilöillä on vastuuta:
omaa osaamistaan on kehitettävä.

Tekoälyn avulla voimme vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, lisätä demokratiaa ja edistää yritysten menestystä.
Meidän on demokratisoitava tekoälyosaaminen ja -taidot osaksi koko yhteiskuntaa:
kouluihin, koteihin, työpaikoille – kaikkialle sinne, missä ihmiset ovat.
Valtion tehtävänä on pitää huolta, että
lainsäädäntömme ja rakenteemme mahdollistavat menestyksen tekoälyajassa.
Teknologian käyttöön liittyvät eettiset
kysymykset on myös ratkaistava.
Tekoäly tulee joka tapauksessa. Meistä
ei riipu, eletäänkö Suomessa tekoälyaikaa,
vaan millainen Suomen tekoälyaika on.
Suomi on niiden kansakuntien joukossa,
jotka voivat olla etujoukossa hyötymässä
tästä kehityksestä ja vahvistamassa kansalaistensa hyvinvointia.
Meillä on oltava rohkeutta tarttua näihin mahdollisuuksiin.
Mika Lintilä
elinkeinoministeri
Työ- ja elinkeinoministeriö
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Tekoäly on uusi sähkö

Tekoäly on jo nyt osa jokapäiväistä elämäämme – niin tavanomaista, ettei
sitä huomaa, mutta samalla niin tärkeää, että sitä ilman olisi vaikea toimia.
Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä sen vaikutukset entisestään kasvavat
– niin yksilöille, yrityksille kuin koko yhteiskunnalle.
Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Huhtamäki Oyj (haastattelu: Kirsi Varkemaa, Viestintätoimisto Paja)

T

ekoäly on kuin uusi sähkö.
Sähköistäminen muutti yhteiskuntaa: helpotti arkea, vaikutti
yritysten kilpailukykyyn, antoi mahdollisuuden tarjota uudenlaisia julkisia palveluita ja korvasi osan ihmisen työpanoksesta.
Tekoälyn vaikutukset ovat vastaavanlaisia. Kyky hyödyntää tekoälyä vaikuttaa merkittävästi yritysten kilpailuasetelmiin ja antaa julkiselle sektorille mahdollisuuden palvella kansalaisia ja yrityksiä
entistä paremmin. Työelämä muuttuu,
kun monet työtehtävät korvautuvat tekoälyllä. Harva työ kuitenkaan kokonaisuudessaan katoaa. Tekoäly onkin valtaosin
tukiäly ihmiselle.
Suomella on erittäin hyvät lähtökohdat hyödyntää tekoälyä. Accenturen
tutkimuksen mukaan Suomella on
Yhdysvaltain jälkeen toiseksi suurin
potentiaali hyötyä tekoälystä kansakun6

tana. Tähän vaikuttavat maamme investointihyödykevaltainen elinkeinorakenne, korkea koulutusaste sekä julkisen
sektorin pitkälle edennyt digitalisaatio ja
merkittävät tietovarannot.

On ehdittävä edelläkävijöiden
joukkoon
Matkalla menestykseen tarvitaan hyvien
lähtökohtien lisäksi selkeä tahtotila. On
merkittävää, kuinka nopeasti pääsemme
vauhtiin tekoälyn hyödyntämisessä.
McKinsey tutki, miten tekoälyn hyödyntäminen vaikuttaa eri kansantalouksiin
vuoteen 2030 mennessä. Jos Suomi on
tekoälyn hyödyntäjien kärkijoukoissa,
voimme saavuttaa kolmen prosentin
bruttokansantuotteen kasvun henkilöä
kohden vuosittain ja parantaa nettotyöllisyyttä viisi prosenttia. Jos olemme keskijoukoissa, jäävät sekä vuotuinen bktkasvu per henkilö että nettotyöllisyyden
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Suomella on Yhdysvaltain
jälkeen toiseksi suurin
potentiaali hyötyä
tekoälystä kansakuntana.
paraneminen yhteen tai kahteen prosenttiin. Puhumattakaan siitä, jos jäämme jälkijoukkoon. On siis erittäin tärkeää olla
yksi edelläkävijöistä.
Nyt on aika lähteä määrätietoisesti liikkeelle. Emme ole myöhässä mutta aikaa ei
ole tuhlattavaksi. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti juuri tämän tavoitteeksi, kun hän toukokuussa 2017 perusti
tekoälyohjelman: Suomen tulee olla edelläkävijöiden joukossa ja käyttää tekoälyä
innovaation kautta kasvun luomiseen.
Koska työkenttä oli laaja ja tavoitetaso
korkea, ohjausryhmä päätyi työskentele-

Tekoäly on uusi sähkö. Nikola
Tesla ja George Westinghouse
rakensivat ensimmäisen
vesivoimalan 1895 Niagaran
putouksille ja aloittivat
maailman sähköistyksen.
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Asiakaslähtöiset
julkiset palvelut

Hyvinvoiva
ihminen

Terveesti
kasvava talous

TEHOKAS

KILPAILUKYKYINEN

JULKINEN SEKTORI

Hyvinvoiva Suomi

ELINKEINOELÄMÄ

ENNAKOINTIKYKYINEN

YHTEISKUNTA

mään verkostojen verkostona ja jalkautui
neljän alatavoitteiden mukaan syntyneisiin alaryhmiin. Alatavoitteet ja niiden
puheenjohtajat olivat
• yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen julkisen ja yksityisen sektorin
uusin toimin – Mika Vehviläinen
• julkisten tietovarantojen toisiokäytön
edistäminen – Kimmo Alkio
• työn tulevaisuus Suomessa – Osmo
Soininvaara sekä
• tekoälyn hyödyntäminen julkisella
sektorilla – Olli-Pekka Heinonen.
Työn tuloksena määritimme kahdeksan
avainkysymystä, joihin vastaamalla pystymme viemään Suomen menestyksekkäästi tekoälyaikaan.

1 Miten kasvatamme tekoälyn
avulla yritysten kilpailukykyä?
Eri toimialat ja yritykset ovat hyvin erilaisissa vaiheissa tekoälyn hyödyntämisessä.
Sen kannalta vahvoille aloille, joita ovat
esimerkiksi energia, terveydenhuolto, liikenne ja teollisuus, sekä lupaaville nouse8

ville aloille tarvitaan huippututkimusta ja
kansainvälisen tason yritysvetoisia innovaatioekosysteemejä. Toisaalta alkutaipaleella olevia yrityksiä tulee herätellä ja
tarjota konkreettista tukea alkuun pääsemisessä.

2 Miten hyödynnämme dataa
kaikilla sektoreilla?
On huolehdittava siitä, että suomalaiset
tietovarannot rikastuvat. Samalla kansalaisia koskevan niin kutsutun omadatan kartuttaminen on tehtävä mahdolliseksi ja myös tarjottava kansalaisille
tilaisuuksia hyödyntää sitä. Lisäksi tarvitaan dataoperaattoritoiminnan pilotointia, joka selvittää, miten tuotteistetaan ja
luvitetaan datan käyttö sekä rakennetaan
sen ympärille toimiva liiketoimintamalli.

3 Miten nopeutamme ja
helpotamme tekoälyn
käyttöönottoa?
Suomeen tarvitaan tekoälykiihdyttämö,
jossa yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset yhdessä pyrkivät etenemään
nopeasti ja kokeilemaan, miten tekoäly eri tilanteissa toimii. Tarvitaan myös
vapaan älyn alueita, jossa yritykset voivat
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pilotoida ratkaisujaan avoimissa ympäristöissä sääntelystä vapaana. Tämä voi olla
Suomelle myös kansainvälisen osaamisen
houkutin.

4 Miten varmistamme
huippuosaamisen ja
houkuttelemme huippuosaajia?
Suomeen tulee perustaa tekoälyn kansainvälinen huippukeskittymä, joka tuo
esiin Suomen vahvuudet ja vetovoimatekijät, sekä alan virtuaalinen huippuyliopisto. Tekoälyn soveltamisosaaminen on
varmistettava kaikilla koulutustasoilla.
Työssäkäyvien osaamista on päivitettävä,
niin että heillä on kyky käyttää tekoälytyökaluja. Lisäksi Suomeen tarvitaan alan
osaajia maailmalta.

5 Miten teemme rohkeita
valintoja ja investointeja?
Suomen on käytettävä rajalliset resurssinsa viisaasti ja kohdennettava ne rohkeasti. Ohjausryhmä esittää, että uudistumista tukeviin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin suunnataan 100 miljoonaan
euroa vuonna 2019 ja toiset 100 miljoonaa
euroa vuonna 2020.

Meidän on määrätietoisesti otettava oma paikkamme
valokeilassa niillä kansainvälisillä foorumeilla,
joilla tekoälyaikaa edistetään.
6 Miten rakennamme maailman
parhaat julkiset palvelut?
Tekoälyn avulla on mahdollista irrottaa
julkiset palvelut ajasta ja paikasta ja kohdentaa ne kansalaisille elämäntapahtumien pohjalta ja yrityksille liiketoimintatapahtumien pohjalta. Tiedon tehokas
hyödyntäminen edellyttää myös tietovarastojen jatkuvaa rikastuttamista ja
yhteensopivuuden kehittämistä.

7 Miten luomme uudenlaisia
yhteistyömalleja?
Vaikeat asiat sijaitsevat usein vastuualueiden reunamilla tai niiden välimaastossa.
Silloin tavanomainen tapa toimia ei riitä,
vaan pitää ennakkoluulottomasti sopia
uusia tapoja edetä yhdessä alueille, joilla
kukaan ei ole vielä ollut. Luodaan muun
muassa väliaikaisia yhteistyörakenteita,
että saadaan asiat uuteen muotoon – niin
julkisella kuin yksityisellä sektorilla sekä
niiden välillä.

8 Miten nostamme Suomen
tekoälyajan suunnannäyttäjäksi?
Suomella on paljon tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä vahvuuksia. Meidän on

määrätietoisesti otettava oma paikkamme
valokeilassa niillä kansainvälisillä foorumeilla, joilla tekoälyaikaa edistetään.
Koska Suomi haluaa olla eturintamassa,
on myös markkinointi- ja myyntityömme
oltava maailmanluokkaa. Tekoälyn huippujen houkuttelemista Suomeen voi verrata olympialaisten hakemiseen. Ainoa
tapa onnistua on olla liikkeellä maailmanluokan panostuksella.

Työ jatkuu – tulkaa mukaan!
Edellä kuvattujen tavoitteiden edistämisen lisäksi ohjausryhmän työ jatkuu viiden avoimen kysymyksen parissa. Niiden
teemoja ovat työmarkkinat ja työttömyysturva tekoälyajassa, sillan rakentaminen
työstä työhön, tekoälyyn liittyvät eettiset
kysymykset, julkisen sektorin digitalisaation koordinaatio sekä kokonaisturvallisuus. Tekoälyn sovellukset ja sitä kautta
haasteet ja mahdollisuudet kehittyvät
erittäin nopeasti. Kun näihin viiteen teemaan löydetään vastauksia, nousee työlistalle uusia kysymyksiä selvitettäväksi.
Tärkeätä on lähteä liikkeelle laajalla
rintamalla juuri nyt. Tervetuloa mukaan
tekoälytalkoisiin! Viedään yhdessä Suomi

tekoälyaikaan, jossa seuraavien sukupolvien on hyvä elää hyvinvoivassa Suomessa!
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.tekoalyaika.fi. Sivulta on ladattavissa myös Suomen tekoälyaika -raportti
kokonaisuudessaan.

VISIO SUOMESTA
TEKOÄLYAJASSA
Tulevaisuudessa tekoäly on
aktiivisesti jokaisen suomalaisen arjessa. Suomi hyödyntää
kaikilla yhteiskunnan alueilla
rohkeasti, eettisesti ja ennakkoluulottomasti tekoälyä aina
terveydenhuollosta valmistavaan teollisuuteen. Suomi
on tekoälyajassa turvallinen,
demokraattinen ja maailman
parhaita palveluja tuottava yhteiskunta. Suomessa kansalaisten on hyvä elää ja yritysten on
mielekästä kehittää ja kasvaa.
Tekoäly uudistaa työtä sekä
luo kasvun ja tuottavuuden
kautta hyvinvointia.
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Kuorma-auton stabiloiminen
tukijaloille kesti kuljettajalta
ennen 20 minuuttia. Kun
laitteeseen lisättiin sensorit ja
äly, kuorma-autot stabiloivat
itsensä viidessä minuutissa.

10
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Tekoälyn kehittäminen
vaatii tiivistä yhteistyötä

Tekoälyratkaisut eivät synny yhden yrityksen hankkeena. Ne vaativat yrityksen
ja asiakkaiden järjestelmien yhteensovittamista. Myös useiden yritysten
muodostamat klusterit nopeuttavat tekoälyratkaisujen kehitystä.
Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja, Cargotec Oyj (haastattelu: Marianne Holmlund, Viestintätoimisto Paja)

T

ekoälyn tulemisesta on puhuttu
1950-luvulta asti, mutta vasta nyt
teknologiakehitys mahdollistaa
aidot tekoälyratkaisut: IOT (esineiden
internet) tuottaa kasvavan määrän dataa
yrityksille, datan analysointiin tarvittavat algoritmit ovat riittävän tehokkaita ja
tiedon prosessointikapasiteetti aiempaa
edullisempaa.
Tulevaisuuden ennakointiin perustuva
päätöksenteko ja johtaminen muuttuvat
merkittävästi seuraavan viiden vuoden
kuluessa. Perinteisesti tilanneanalyysit
ovat pohjautuneet numerotietoon, ja painopiste on vahvasti ollut menneessä. Nyt
datan määrä ja algoritmit mahdollistavat
aiempaa tarkempien ennusteiden laatimisen ja niiden pohjalta tehtävät päätökset.

Yrityksen on ymmärrettävä
asiakkaan liiketoiminnan
tarpeet entistä tarkemmin.
”Päätöksiä tekevät vielä ihmiset, mutta
kasvavassa määrin myös koneet. Johtajat
joutuvat jatkossa pohtimaan, missä menee
ihmisen ja koneen tekemien päätösten
raja. Ja missä määrin on syytä vielä luottaa
omaan intuitioon”, toteaa Cargotec Oyj:n
toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

Datavarannoista kilpailuetua
Tällä hetkellä maailmassa on neljä amerikkalaista jättiyritystä, jotka hallitsevat
dataa, eikä tilanne muutu nopeasti. Kiinan

sovelluskehittäjistä jo puolet työskentelee
tekoälyn parissa, koska kasvua haetaan
tekoälystä. Miten pieni maa, kuten Suomi,
voi tulla merkittäväksi kumppaniksi tekoälyratkaisuissa?
”Toiminnan arvo painottuu tulevaisuudessa yhä vahvemmin informaatioon.
Kaikille yrityksille kerääntyy dataa, jota
voidaan hyödyntää nykyliiketoiminnan kehittämisessä. Datasta voidaan
myös luoda uutta liiketoimintaa”, sanoo
Vehviläinen.
Vehviläisen mukaan Suomessa voidaan
rakentaa tekoälyssä vahvuuksia tunnistamalla alueita, joissa täällä on ainutlaatuista osaamista ja/tai merkittäviä datavarantoja. ”Esimerkiksi lääketieteen alueella
Suomessa on merkittäviä datapankkeja ja
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Tekoäly lisää älykkyyttä niin yksittäisessä
ratkaisussa kuin järjestelmien
järjestelmissäkin.

niiden taustalla olevia tietojärjestelmiä.
Ne tekevät Suomesta lääketieteen tekoälyn kehittäjille houkuttelevan paikan.
IBM on jo perustanut tänne lääketieteessä
tekoälyä kehittävän yksikön.”

Tekoälyratkaisuja asiakkaan
todellisiin tarpeisiin
Tekoälyn kehittäminen yrityksen omista
lähtökohdista alkaen vaatii teknologian
tarjoamien mahdollisuuksien hahmottamista sekä asiakasyritysten syvällisten
tarpeiden tunnistamista.
”Tekoälyratkaisujen rakentaminen vaatii järjestelmätason osaamista sekä ratkaisuja tarjoavassa yrityksessä että asiakasyrityksessä. Ei riitä, että yritys rakentaa älykkäitä ratkaisuja – niiden on toimittava saumattomasti yhdessä asiakkaiden
järjestelmien kanssa. Tekoälyratkaisuja
on siis kehitettävä hyvin tiiviissä yhteistyössä”, Vehviläinen toteaa.
Asiakkaan on oltava entistä tiiviimmin
mukana tuotekehityksessä. Vehviläinen
painottaa samalla, että yrityksen on
ymmärrettävä asiakkaan liiketoiminnan
tarpeet entistä tarkemmin.
”Cargotecin tuotekehitystiimi pohti,
miten kuorma-autoissa käytettäviä Hiabnostureita kehitettäisiin edelleen. Kun
kuljettajilta kysyttiin, mitä he toivovat,
heidän vastauksensa oli ’nopeamman nosturin’, jotta he voisivat hoitaa usemman
kuljetuksen päivässä”, Vehviläinen kertoo.
12

Uusi nopeampi nosturi lyhensi nostoa
40 sekunnilla, mikä oli jo hyvä parannus
muutaman minuutin nostossa. Cargotec
päätti kuitenkin lähettää tuotekehitystiimin havainnoimaan kuljettajia työssään.
”Huomasimme pian, että kuorma-auton stabiloiminen tukijaloille kesti kuljettajalta 20 minuuttia. Kun lisäsimme tuotteeseemme sensorit ja älyn, kuorma-autot
stabiloivat itsensä viidessä minuutissa. 15
säästetyllä minuutilla per nosto kuljettaja
saattoi jo tarjota lisää kuljetuksia päivittäin.”

Isoin tekoälypotentiaali
järjestelmien järjestelmissä
Kuljetusalalla Vehviläinen näkee paljon
tehostettavaa. ”Ottamalla tekoälyn laajasti käyttöön koko logistiikkaketjussa
voimme automatisoida satamat. Kun tiedämme sataman liikenne- ja lastaustilanteen reaaliaikaisesti, voimme lyhentää laivojen satamissa käyttämää aikaa.
Säästämme kustannuksia ja samalla säästämme myös ympäristöä. Myös virheet
vähenevät ja turvallisuus kasvaa.”
Tekoälyn myötä älykkyys lisääntyy
siis monilla tasoilla: yksittäisessä tuotteessa tai ratkaisussa, kuten yllä mainitussa Hiabin nosturissa; järjestelmässä,
esimerkiksi satamassa ja lopulta järjestelmien järjestelmässä, kuten kontin kuljetusketjussa.
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”Kaikissa näissä voidaan ottaa käyttöön
enemmän älykkyyttä. Mitä korkeammalla
tasolla liikutaan, sitä isompi on saavutettava hyöty. Yksittäisen tuotteen osalta
saadaan huomattavia etuja asiakkaalle,
mutta verkostovaikutusten myötä todella
iso potentiaali on järjestelmien järjestelmissä, ekosysteemissä”, muistuttaa
Vehviläinen.

Yhteiskehitystä jaetun ongelman
ratkaisemiseksi
Toimialatasolla yhteistyön hidasteena
on usein yritysten välinen kilpailu.
Vehviläisen mukaan yksi ratkaisu on klustereiden muodostaminen. Silloin eri aloja
edustavat yritykset voivat tehdä yhteistyötä löytääkseen ratkaisun, joka palvelee
kaikkien yritysten tarpeita.
Hyvä esimerkki tästä on Pirkanmaalla
toimiva konepajayritysten älykoneklusteri, joka kehittää mm. hahmontunnistamiseen liittyvää tekoälyratkaisua.
”Yhteistyön tekemisessä Suomen pieni
koko ja julkisten toimijoiden ja yritysten vahva verkostoituminen ovat suuri
etu. Toimimalla yhdessä ja jakamalla tietoa kehitetään globaalia kärkiosaamista
Suomeen”, painottaa Vehviläinen.

Itseohjautuva meriliikenne
tulee – oletko valmis?
On arvioitu, että itseohjautuvat laivat ovat merenkulun suurin
muutos, jonka elinaikanamme koemme. Se mullistaa merikuljetusten
turvallisuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden. Samalla
muuttuvat alan liiketoimintamallit, asiakkuudet ja toimijat.
Sauli Eloranta, teknologiajohtaja, Rolls-Royce Marine
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Noin 90 prosenttia meriliikenteen onnettomuuksista
aiheutuu väsymyksestä, huomiokyvyn puutteesta
tai vääristä päätöksistä. Tilannetietoisuutta lisäävän
teknologian käyttöönotto miehitetyillä aluksilla
parantaa alusturvallisuutta merkittävästi.

S

uomi on ollut muutoksen
edelläkävijänä
maailmassa.
Vahvuutenamme on teollisuuden ja yhteiskunnan hyvä yhteistyö.
Yhteistyönä Suomeen syntyi myös maailman ensimmäinen itseohjautuvan meriliikenteen ekosysteemi One Sea vuonna
2016. Tähän mennessä ekosysteemi on jo
luonut Jaakonmeri-testialueen Suomen
länsirannikolle, vaikuttanut kansainvälisen merenkulkuorganisaation toimintaan sekä laajentanut jäsenkuntansa
kattamaan meriteollisuuden ja ICTtoimijoiden lisäksi myös varustamoita.
Kansainvälinen teknologiayhtiö RollsRoyce on toiminut Suomessa aktiivisesti
itseohjautuvuuteen liittyvien ratkaisujen
saattamiseksi markkinoille. Yhtiön päätös
sijoittaa älykkäisiin laivoihin liittyvään
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teknologiaan 230 miljoonaa euroa sekä
perustaa tuotekehityskeskus Suomeen
tarkoittaa, että yhtiö katsoo Suomen olevan alan kansainvälisesti merkittävin
osaamiskeskittymä.

Ensin laivojen on opittava
näkemään ympärilleen
Laivojen itseohjautuvuus kehittyy asteittain. Laivan on ensin nähtävä ympärilleen ja sen jälkeen ymmärrettävä näkemänsä eli muodostettava tilannekuva.
Laivan ympäristön havaitsemiseen käytetään lukuisia sensoreita (esimerkiksi
tutkaa, videokameroita tai laserkeilainta)
tai ulkoa tuotettua tietoa (esimerkiksi tiedot muista laivoista kauppalaivojen sijaintia ilmoittavien, pakollisten transpondereiden avulla). Sensorien tuottama tieto
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täydennetään tekoälyn ja koneoppimisen
avulla: esimerkiksi videokuvasta saadaan
hahmontunnistuksella määritettyä kohteen tyyppi ja tutkatiedolla sen suunta ja
nopeus.
Sensoritieto on luokiteltava, jotta se
on käyttökelpoista. Useilla sensoreilla
havaittu luokiteltu tieto on varmempaa
kuin luokittelematon tai vain osalla sensoreista hahmotettu tieto.
Tilannetieto riittääkin laivan ohjaamiseen maista käsin, mikäli alukselle saadaan turvallisuuden edellyttämä toimintavarmuus tiedonsiirron ja tietoturvallisuuden suhteen. Tässä vaiheessa ihminen
tekee kaikki päätökset koneen kokoaman
tilannekuvan perusteella.

Suomessa on maailman ensimmäinen
itseohjautuvan meriliikenteen
ekosysteemi One Sea.

Itseohjautuvan laivan täytyy
ymmärtää sääntöjen lisäksi
käytäntöjä
Kun päätöksentekoa siirretään koneelle
lisää, laivojen historiassa alkaa kokonaan
uusi tekoälyyn pohjautuva kehityspolku,
joka on välttämätön itseohjautuvuuden toteuttamiseksi. Laivan ohjaaminen
puhtaasti sääntöperusteisesti onnistuu
suhteellisen helposti, koska merenkulussakin etuajo-oikeus on oikealta tulevalla. Tällaiset tilanteet voidaan opettaa
koneelle esimerkiksi simuloinnin avulla.
Ihmisten ohjaamat laivat eivät kuitenkaan aina noudata kansainvälisiä merenkulun väistömääräyksiä. Jo käytännön
syistä esimerkiksi suuret alukset eivät
pysty aina väistämään kaikkia huvive-

neitä, vaikka säännöt sitä edellyttäisivätkin. Päätöksiä tekevälle koneelle täytyykin siis opettaa tilannekohtaisia tulkintoja päätöksenteosta. Koneelle on opetettava käytännön merenkulkutilanteita.
Käytännöt vaihtelevat suuresti esimerkiksi laivatyypeittäin, alueittain, vuodenajoittain ja kansallisuuksittain.
Tilannekohtaisten tulkintojen opettaminen ja laivojen käytöksen ennustaminen muuten kuin sääntöperusteisesti
voidaan toteuttaa analysoimalla laajoja
laivojen liikennetietokantoja tilastollisesti tai muodostamalla ennustemalleja
esimerkiksi koneoppimismenetelmillä.
Koneoppimisessa ennustus- tai päätösmalleja muodostetaan esimerkkien pohjalta. Koneoppimismallit pyrkivät löytä-

mään näkemästään opetusdatasta merkittäviä piirteitä tai esimerkiksi ajallisia
syy-seuraussuhteita. Mikäli opetuksessa
käytettävä esimerkkidata kuvaa opittavia tilanteita riittävän kattavasti, tällaiset
mallit voivat monissa päättely- ja hahmotustehtävissä yltää ihmisen veroisiin suorituksiin.
Tekoälyn soveltaminen merenkulkuun
antaa mahdollisuuden päästä nopeasti
suurille markkinoille. Jo yksin tilannetietoisuutta lisäävän teknologian käyttöönotto miehitetyillä aluksilla parantaa
alusturvallisuutta merkittävästi, koska
noin 90 prosenttia meriliikenteen onnettomuuksista aiheutuu väsymyksestä, huomiokyvyn puutteesta tai vääristä päätöksistä.
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Suomalainen alkuvaiheen
pääomasijoitustoimiala on
vilkas, ja tekoälypohjaiset
yritykset ovat hyvin haluttuja
sijoituskohteita.

Suomi sopii startupien
kasvattamiseen

Kaikkien toimialojen tulevaisuuden voittajat käyttävät tekoälysovelluksia osana
liiketoimintaansa. Sijoittajien ja startup-yritysten tavoitteena on kasvattaa uusia
menestyjiä niin nykyisille kuin uusillekin toimialoille.
Ilkka Kivimäki, sijoittaja, Slushin hallituksen puheenjohtaja

T

ekoäly on samantyyppinen läpimurtoteknologia kuin langaton
tiedonsiirto. Se tulee jokaiselle
toimialalle meidän ympärillemme ja koskettaa meitä jokaista. Startup-yrityksillä
on oiva mahdollisuus suuriin läpimurtoihin sekä täysin uusilla kentillä, joita tekoäly avaa, että perinteisillä toimialoilla, jos
nykyiset menestyjät eivät ymmärrä tekoälyn tuomia mahdollisuuksia.
16

Alkuvaiheen sijoittajat etsivät yhdessä
yrittäjien kanssa uusia ideoita ja rahoittavat hyvin riskipitoisiakin hankkeita, koska
mahdollisuudet ovat huikeat.

Suomessa on vahva pohja, jolta
ponnistaa
Suomessa on tehty uraauurtavaa tekoälytutkimusta jo kymmeniä vuosia.
Esimerkiksi professori Teuvo Kohonen
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on hyvin tunnettu neuroverkkotutkimuksistaan maailmanlaajuisesti. Meillä
on Suomessa laaja osaamispohja ja kykyä
soveltaa tekoälyä. Meillä on myös paljon
tallennettua tietoa, niin sanottuja digivarantoja esimerkiksi terveydenhuollon
alueella. Niitä on mahdollista hyödyntää
tekoälyn aikakaudella tehokkaasti.

Suomessa on laaja osaamispohja
ja kykyä soveltaa tekoälyä.

Tärkeä osa useiden tekoälystartuppien
toimintaympäristöä on lainsäädäntö.
Suomessa on jo näyttöä nopeasta lainsäädäntötoiminnasta, jolla voimme tarjota
yrityksille suotuisat olosuhteet uusilla
aloilla. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö työstää maailman moderneinta lainsäädäntöä itseajaville autoille
ja autonomisesti navigoiville laivoille.
Kansallisten datavarantojemme käytön
lainsäädäntö on myös valmistumassa.
Perinteisesti olemme myös hyvin
insinööri- ja B2B-vetoinen maa. Tämän
hetken suuret pelaajat kohdistavat toimintaansa erityisesti kuluttajapuolelle,
joten suomalaisilla B2B-yrityksillä on
tilaa innovoida ja startupeilla on laajoja
koskemattomia alueita vallattavaksi.

Tekoälystartupit ovat
asiantuntijasijoittajien
halutuimpia sijoituskohteita
Hyvin monella toimialalla pienten yritysten on mahdollista haastaa suuret perinteiset yritykset käyttämällä uudenlaisia tekoälyratkaisuja. Yleensä ratkaisut
parantavat palvelujen laatua ja alentavat
kustannuksia. Ne synnyttävät myös täysin uusia tuotteita ja toimialoja, kuten
esimerkiksi puhetta kielestä toiseen reaaliajassa kääntävät kuulokkeet, kauko-ohjattavat kuljetuslennokit ja yksilöllinen
lääketiede.
Esimerkkeinä alueista, joilla jo tänään
monet pienet startupit tekevät hyvää
tekoälyliiketoimintaa, ovat erilaiset aputyökalut sosiaalisen median moderointiin

ja chattibotit, jotka osaavat luonnollisesti
keskustella ihmisten kanssa verkossa.
Nykyiset tietokoneet ja erityisesti niiden prosessorit eivät ole parhaimmillaan
tekoälysovellusten käsittelyssä. Vaikka
uudenlaisten prosessoreiden suunnittelun luulisi olevan luonnollinen asia
suurille perinteisille toimijoille, silläkin
alueella startupit ovat vahvasti kehityksen
kärjessä. Euroopassa ainakin Graphcore,
Aimotive ja Movidius (nykyisin Intelin
omistuksessa) ovat suunnitelleet eri
alueille omat uudenlaiset tekoälyoptimoidut prosessorit.
Venture capital -sijoittajat ovat rahoittaneet kaikkia edellä mainittuja yrityksiä
useilla kymmenillä miljoonilla euroilla
ilman minkäänlaista varmuutta hyvin
monimutkaisten prosessorien toimivuudesta. Sijoittajat ottavatkin kovia riskejä
antaessaan isoja summia nuorien tiimien
käyttöön uusilla toimialoilla.
Suomalainen alkuvaiheen pääomasijoitustoimiala on vilkas, ja tekoälypohjaiset
yritykset ovat hyvin haluttuja sijoituskohteita. Suomi on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut kansainväliselle kartalle hyvänä maana sijoittaa alkuvaiheen
yrityksiin. Uusille osaaville yrittäjille on
varmasti tarjolla voimakas ja osaava tuki
sekä riittävästi rahaa kehittää uusia tuotteitaan.

MISTÄ STARTUPYRITTÄMISESSÄ
ON KYSE?
Startup-yritysten ideana on
tulla oman alansa johtavaksi toimijaksi maailmassa tai
Suomesta katsoen vähintään
Euroopassa.
Startup-sijoittajat hakevat
aktiivisesti parhaita yrittäjätiimejä, joilla on hyvä liikeidea.
Tekoälystartuppeja on karkeasti jaoteltuna kahdenlaisia:
1. yrityksiä, jotka keskittyvät
rakentamaan tekoälyalustoja
tai komponentteja muiden
käytettäviksi, esimerkiksi
• Googlen ostama Deepmind,
jonka tekoälyohjelmisto
voitti Go-pelissä maailman
parhaat pelaajat
• suomalainen Curious AI, joka
kehittää ratkaisuja vaikeisiin
tekoälyongelmiin.
2. yrityksiä, jotka keskittyvät
ratkaisemaan jotain tiettyä
ongelmaa jo olemassa olevalla
tai tulevalla toimialalla, esimerkiksi
• Aimotive, Drive.ai, Zoox,
Nuro.ai, Nauto, Nutonomy,
jotka kehittävät itseajavien
autojen tarvitsemia tekoälyohjelmistoja.
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Digitaalisen maailman raaka-aine on data.
Tieto Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Alkio
haluaa saada ajatukset ja datan virtaamaan.

Tekoäly valokeilaan myös
Suomessa – aika toimia on nyt!
Ihmiskunnan historia on sarja erilaisten innovaatioiden siivittämiä
murroksia, jotka ovat aina vieneet kehitystä eteenpäin. Meneillään
oleva digitalisaation aikakausi ei ole poikkeus.
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja, Tieto Oyj

D

igitalisaation vaikutukset ulottuvat laajasti kaikkiin toimialoihin ja yhteiskunnan toimintoihin – esimerkiksi palvelujen
24/7-saatavuudesta on tullut perusvaade.
Digitaalisen maailman raaka-aine on
data, jonka avulla voidaan tuottaa kuluttajien, kansalaisten sekä yritysten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita
ennakoivasti – siis parempia ja halutum-
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pia palveluita. Vauhdilla kasvavien datamassojen käsittelemiseen ihminen tarvitsee avuksi teknologioita, joista tekoäly on
kapasiteettinsa ja laajojen sovellusmahdollisuuksiensa ansiosta noussut yhdeksi
tärkeimmistä.
Tekoälyn avulla voidaan tehostaa merkittävästi monia prosesseja sekä hoitaa
erilaisia rutiinitehtäviä, jolloin ihmisten
aikaa ja osaamista vapautuu alueille, joilla
inhimillinen ajattelu ja toiminta tuotta-
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vat parhaan lisäarvon. Tekoäly voi myös
tuottaa täysin uudenlaisia ratkaisuja sekä
jalostaa päätöksentekoa, ja näin vauhdittaa sekä liiketoiminnan että yhteiskunnan
kehittämistä.
Tekoälyn aivoissa syntyy tälläkin hetkellä uusia ratkaisuja esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon,
tietoturvan kehittämiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kohtaamme
myös jo tänään arjessa monin paikoin

Tekoälyn pitäisi olla jokaisen
yrityspäättäjän asialistalla
mahdollisimman pian.

tekoälyä, esimerkkinä erilaiset mobiilisovellukset ja asiakaspalvelua tehostavat
chatbotit.
Huomisen yhteiskunnassa tekoäly on
siis syystä valokeilassa. Sen kehittäminen sekä soveltaminen etenevät vauhdilla. Kokonaisuutena tekoälyn syvällisessä hyödyntämisessä ollaan kuitenkin
vasta lämmittelykierroksella. Suomi ehtii
vielä hyvin kehityksen eturintamaankin
mukaan, mutta tämä vaatii ripeää toimintaa.
Mahdollisuuksia vauhdittaa osaltaan
tekoälyn kehityskulku, jonka myötä sen
hyödyntäminen helpottuu lähivuosina
huomattavasti. Tekoälystä on tulossa kaikenkokoisten toimijoiden luonteva toiminnan osa, kuten ohjelmisto-osaamisesta viimeisen vuosikymmenen aikana.

Kokeilutalouden toimintamallit
haltuun
Tekoälyn soveltamisen ja hyötyjen arvioidaan olevan laajasti todellisuutta 5–15
vuoden kuluessa. Digitalisaation aikakaudella jokainen yritys toimialasta riippumatta muuttuu data- ja teknologiataloksi,
ja tekoälyn pitäisi myös olla jokaisen yrityspäättäjän asialistalla mahdollisimman
pian.
Kyseessä ei ole vain teknologinen lisäkaista toimintaan, vaan datan ja tekoälyn
haltuunotto edellyttää koko organisaation
osaamisprofiilin, prosessien ja toiminta-

mallien uudelleen jäsentämistä. Tämä
kokonaisvaltainen muutos vaatii onnistuakseen organisaation kulttuurin samanaikaista uudistamista.
Datakeskeisen toiminnan tavoitetilaa
kuvaavat melko osuvasti termit kokeilutalous ja kokeilukulttuuri. Ajassa, jossa
asiakkaiden odotukset muuttuvat dynaamisesti, toiminnan kehittämiseltä vaaditaan ketteryyttä ja kyvykkyyttä nopeisiin
kokeiluihin. Isojen strategioiden ja tavoitteiden piirtämisen rinnalle on tuotava
suunnittelumalli, jossa lähdetään liikkeelle pienestä ratkaistavasta käyttötapauksesta, jota skaalataan suuremmaksi,
mikäli pienen mittakaavan kokeilu onnistuu (’Proof of Concept’). Näitä on johdon
ja asiantuntijoiden opittava aktiivisesti
yhdessä kokeilemaan ja kehittämään.
Asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
vastaaminen edellyttää yhä syvempää
asiakasymmärrystä ja parempaa kykyä
ennustaa tarpeita. Tähän tarvitaan riittävästi relevanttia ja reaaliaikaista dataa
sekä organisaation omista että ulkopuolisista lähteistä. Tekoälyn avulla datamassoista voidaan muodostaa tehokkaasti liiketoiminnan tilannekuva, jonka pohjalta
on mahdollista sekä optimoida palveluita
nykyhetkessä että kehittää uusia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin. Vielä valkenee varmasti sekin päivä, jolloin tekoäly innovoi
itsenäisesti.

Yhteistyössä on voimaa
Meillä Suomessa on erittäin hyvät edellytykset tarttua data-ajan mahdollisuuksiin kaikilla toimialoilla. Pieni mittakaavamme kääntyy ketteräksi toiminta- ja
pilottiympäristöksi, jossa vallitsee korkea
ammattietiikka sekä hyvä julkisen sektorin ja eri toimialojen välinen yhteistyö.
Suomalaisten teknologiaosaaminen ja
-myönteisyys on hyvällä tasolla, ja meillä
on myös moneen muuhun maahan verrattuna hyvä datan laatu ja saatavuus.
Avoimuus eri toimijoiden yhteistyössä
on äärimmäisen tärkeässä roolissa innovaatioiden ja mahdollisuuksien maksimoimiseksi – data ja ajatukset on saatava
virtaamaan. Kannustankin kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä mukaan rakentamaan
parempaa liiketoimintaa ja yhteiskuntaa
tekoälyn avulla!
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Suomen tulee panostaa
avoimen datan lisäksi
MyDataan, jossa yksilö
omistaa omat terveystiedot
ja päättää, kenelle näitä
tietoja jakaa ja kuka niitä
saa käyttää.

20
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Datasta ja tekoälystä myös
terveysalalla liiketoiminnan ydin
Sote-uudistuksen tavoitteisiin päästään vain hyödyntämällä vahvasti digitalisaation
ja tekoälyn mahdollistamia toimintatapojen ja -mallien muutosta.
Leena Niemistö, lääketieteen tohtori, hallitusammattilainen, bisnesenkeli

E

rilaisista sensoreista saatava data
kasvaa nykyisestä eksponentiaalisesti, ja sitä hyödynnetään
jatkossa äkillisten sairastumisien ja terveyspoikkeamien havaitsemisessa. Näin
voidaan tukea muun muassa vanhusten
kotona pärjäämistä ja muutoin vähentää
sairaalassa oloa.
Jotkin sovellukset ja alustat hyödyntävät sensoreista saatavaa tietoa jo tällä hetkellä edistämään terveyttä ja hyvinvointia
lähettämällä käyttäjilleen yksilöityjä viestejä esimerkiksi terveelliseen ruokailuun,
nukkumiseen tai aktiivisuuteen liittyen.
Fimmicin WebMicroscope on hyvä esimerkki jo markkinoilla olevasta, tekoälyn
avulla toimivasta ratkaisusta. Se on syväoppiva pilvipohjainen kuva-analyysiohjelma, joka tukee patologien ja tutkijoiden
työtä poistamalla hitaat ja manuaaliset
työvaiheet ja mahdollistamalla nopean ja

tarkan diagnoosin teon. Tähän mennessä
alustaa on käytetty syöpätutkimuksessa,
lääkekehityksessä ja lääketieteen opetuksessa.

Laadukas data on laadukkaan
tekoälyn perusta
Toinen esimerkki pilvipohjaisesta tekoälyä hyödyntävästä diagnosointi- ja päätöksentekopalvelusta on Combinostics. Sen
ensimmäinen sovellusalue on dementia,
josta yleisin tautimuoto on Alzheimerin
tauti. Combinostics tukee radiologeja ja
kliinikkoja pääsemään nopeaan ja tarkkaan diagnoosiin. Se yhdistää dataa, jota
saadaan magneettikuvien biomarkkereista, laboratoriotuloksista ja kognitiivisista testeistä, ja integroi niistä saadun
tiedon suurempaan laadukkaaseen dataan
aiemmin diagnosoiduista potilaista.

SOTE-UUDISTUKSEN
TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET
1. Kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen.
2. Hoitoon pääsyn nopeuttaminen.
3. Odotettavissa olevien sote-kustannusten kasvun leikkaaminen 3 miljardilla eurolla
vuoteen 2029 mennessä.
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Henkilötietoon liittyvien palveluiden taloudellinen
merkitys on jopa kymmenkertainen avoimen
datan potentiaaliin verrattuna.

Datan laatuun on kiinnitettävä erityisen suuri huomio, hankitaan se sitten Suomesta tai ulkomailta. Datahan on
ainoastaan polttoainetta tekoälylle, joten
vain oikeanlainen ja laadukas diagnoositai muu syötettävä tieto johtaa käyttökelpoiseen lopputulokseen.
Suomella on ainutlaatuisia vahvuuksia,
jotka liittyvät genomitietoon, biopankkiin
ja rakenteiseen terveysdataan. Tätä dataa
meidän tulisi hyödyntää mahdollisimman
laajasti tutkimuksessamme, mutta myös
uusien liiketoimintamallien rakentamisessa. Se voisi olla myös Suomen kruununjalokivi kansainvälisessä yhteistyössä.
Tekesin ja Digital Workforce Nordicin
toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella jopa puolet erikoissairaanhoidon
ammattilaisten työajasta menee rutiininomaiseen tietotyöhön. Tämän koetaan
vievän aikaa potilastyöltä.
Ohjelmistorobotiikalla (Intelligent
automation) voidaan automatisoida terveydenhuollossa 2–10 prosenttia tietotyön rutiineista. Yksinomaan julkisessa
terveydenhuollossa automatisoinnin
avulla voitaisiin säästää arviolta 300–
600 miljoonaa euroa vuodessa. Tekoälyn
ja robotiikan avulla terveydenhuollon
ammattilaiset voivat keskittyä potilaan ja
asiakkaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen tämän kanssa niin fyysisesti kuin
virtuaalisestikin.
22

Uudet julkisen ja yksityisen
sektorin väliset yhteistyömallit
ovat tarpeen
Jotta Suomi nousee tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi, tulee julkisen ja yksityisen sektorin verkostoitua keskenään
ja kansainvälisesti, osallistua kansainväliseen huippututkimukseen ja hyödyntää
valittujen alojen huippuosaamista, tutkimustuloksia ja laadukasta dataa. Koska
suomalaiset tutkimuksen voimavarat ovat
rajalliset, vaatii merkittävän aseman saavuttaminen resurssien keskittämistä ja
vaikeittenkin valintojen tekemistä.
Erityisen tärkeää on luoda uudenlaisia yhteistyömalleja julkisen ja yksityisen sektorin välille. Terveydenhuollossa
yhteistyö tapahtuisi luontevasti yhteisen
data-alustan avulla, jossa kukin toimija
sitoutuisi luovuttamaan oman datansa
yhteiseksi hyväksi.
Avoimen datan suorat ja välilliset taloudelliset hyödyt ovat mittavat. Silti henkilötietoon liittyvien palveluiden taloudellinen merkitys on jopa kymmenkertainen avoimen datan potentiaaliin verrattuna. Suomen tuleekin panostaa avoimen
datan lisäksi MyDataan, jossa yksilö omistaa omat terveystiedot ja päättää, kenelle
näitä tietoja jakaa ja kuka niitä saa käyttää.
Näin kaikki terveys- ja hyvinvointitiedot
löytyvät aina samasta paikasta, mielellään
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mobiilisti, niin kotisohvalta käsin kuin
ulkomaanmatkoilla.
Näin yksilö voi ottaa vastuun omasta
terveydestään ja hyvinvoinnistaan, tiedonkulun puutteesta johtuvat hoitovirheet vähenevät, syntyy uusia liiketoimintamalleja ja sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset pysyvät aisoissa.

TEKOÄLYN JA
KONEOPPIMISEN
SUURIMMAT HYÖDYT
JA VAIKUTUKSET
TERVEYDENHUOLLOSSA
1. Tunnettujen sairauksien
diagnosointi kuvia, biopsioita ja muuta dataa hyödyntämällä.
2. Yksilön terveysriskien oikea-aikainen ennustaminen,
ennaltaehkäisevä ohjaus
ja yksilöllisen optimaalisen
hoidon tarjoaminen.
3. Henkilöstön optimaalinen
hyödyntäminen ja prosessien
pullonkaulojen ratkaiseminen.
4. Muu strukturoimattoman
tiedon prosessointi ja ennustaminen.

Finanssialalla siirrytään parin seuraavan
vuoden aikana hyvin nopeasti tilanteeseen,
jossa tarjolla on mittava määrä sellaista
dataa, jota aiemmin ei ole ollut saatavilla.

Finanssiala taseen kasvattajasta
tietopääoman kasvattajaksi
Finanssiala elää historiansa suurinta muutosta. Kuulostaa kliseiseltä, mutta on
silti niin totta. Tiedon hyödyntäminen nousee keskeiseksi kilpailutekijäksi.
Harri Nummela, johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja uudet liiketoiminnot, OP Ryhmä

F

inanssialalla on tehty vähintäänkin jo parinkymmenen vuoden
ajan edistyksellistä työtä nykyisten liiketoimintamallien digitoimisessa.
Kehitystyön seurauksena sekä asiakkaiden että finanssialan toimijoiden prosesseista on poistettu merkittävä määrä
manuaalista työtä, paperia ja fyysistä
asiointia. Seuraava askel toimialan digitalisoitumisessa on kuitenkin merkittävämpi: se liittyy tietopääoman ja tekoälyn
hyödyntämisen nousuun keskeiseksi kilpailutekijäksi.

Yhtenä ensimmäisenä muutosajurina
kehityksessä toimii uusi maksupalveludirektiivi PSD2. Sen seurauksena pankkien
tulee – luonnollisesti asiakkaiden antamalla suostumuksella – tarjota ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tilitietoihin sekä lisäksi tarjota mahdollisuus käynnistää maksuja asiakkaiden
tileiltä.
Kehitystä vauhdittaa vielä huomattavasti enemmän niin sanotun Open banking -ajattelun laajeneminen. Sillä tar-

Open banking -ajattelu
avaa järjestelmärajapintoja
muille toimijoille.
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Kyvystä kerätä, jalostaa ja
hyödyntää dataa tulee kriittinen
menestystekijä.

koitetaan kehityssuuntaa, jonka myötä
pankit avaavat muille toimijoille vapaaehtoisesti omia järjestelmärajapintojaan
ja tietovarantojaan enemmän kuin pakottava lainsäädäntö velvoittaa. Eikä tältä
osin ole kyse vain pankkitoiminnan vaan
myös finanssialan muiden palveluiden
rajapintojen avaamisesta.
Toimialalla siirrytään siis parin seuraavan vuoden aikana hyvin nopeasti tilanteeseen, jossa tarjolla on mittava määrä
sellaista dataa, jota aiemmin ei ole ollut
saatavilla. Kyvystä kerätä, jalostaa ja
hyödyntää dataa tuleekin myös finanssialalla kriittinen menestystekijä. Toimialan
nykymuotoisen olemassaolon ajan keskeisenä tavoitteena ollut taseen kasvattaminen korvautuu nyt tietopääoman kasvattamisella, mitä voi luonnehtia perustavaa
laatua olevaksi ajattelutavan muutokseksi.

Sijoitusrobotti hoitaa pian
väsymättä varallisuuttamme
Kun finanssiala saa datansa käytettävään
muotoon, avautuu valtava mahdollisuus
hyödyntää tekoälyä ja luoda uusia tiedon
hyödyntämiseen perustuvia liiketoimintamalleja.
Tarve uusille palveluille on ilmeinen,
sillä erityisesti erilaisten transaktioiden
toteuttamisesta tuleva ansainta on finanssialalla nopeasti rapautumassa. ”Euroista
tulee senttejä” kuvaa sanontana hyvin
digitaalisen ajan kehitystä transaktiolii-
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ketoiminnan saralla. Puhtaasta transaktioiden toteuttamisesta asiakkaat eivät pitkään ole enää valmiita maksamaan – sitä
vastoin ajasta ja mielenrauhasta yhä useammalla on kasvava puute.
Todennäköisesti nopeimmin markkinoille tulevat uudet tietoa hyödyntävät
palvelut liittyvät oman henkilökohtaisen
talouden hallintaan. Maksamisen maailma on pirstaloitumassa nopealla vauhdilla, mikä tarkoittaa sitä, että yhä useammin tulevaisuudessa käytämme rinnakkain monia ja hyvin erilaisia maksutapoja
tilanteesta riippuen.
Kun kokonaiskuva omasta rahankäytöstämme pirstaloituu, syntyy tarve palveluille, jotka auttavat meitä seuraamaan ja
suunnittelemaan oman taloutemme kehitystä. Varallisuutemme hoidosta vastaa
tulevaisuudessa yhä useammin tekoälyyn
perustuva digitaalinen sijoitusneuvoja,
joka seuraa ja optimoi varallisuuttamme
24/7-periaatteella.
Vakuuttaminen on toinen osa-alue,
jossa data ja tekoäly mahdollistavat toiminnan merkittävän uudistamisen.
Vakuutusyhtiöt voivat esimerkiksi IoTteknologian (Internet of Things) avulla
kerätä aiempaa enemmän dataa ja ottaa
haltuun riskejä hyödyntämällä sitä
uudella tavalla.
Myös mahdollisuudet auttaa asiakkaita
pienentämään ikävien riskien toteutumisen todennäköisyyttä paranevat.
Konkreettinen esimerkki tästä ovat esi-
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merkiksi ajokäyttäytymisen monitorointiin liittyvät palvelut. Myös kodin turvallisuuden sekä työturvallisuuden alueilla
nähdään lähitulevaisuudessa paljon uutta.

Kuluttajapalveluiden
kilpailukenttä kansainvälistyy
Liiketoimintamallien uudistumisen
ohella myös finanssialan kilpailukenttä
muuttuu tällä hetkellä nopeasti. Alan
perinteisten toimijoiden rinnalle kilpailemaan tulee koko joukko yrityksiä, jotka
eivät vielä tänään toimialalla toimi. Näitä
ovat esimerkiksi pienemmät Fintechyritykset sekä ennen kaikkea globaalit
teknologiajätit. Viimeksi mainittujen toimijoiden kyky ja voimavarat investoida
dataan ja tekoälyyn herättävät kunnioitusta, eikä finanssiala ole ainoa toimiala,
johon nämä toimijat laajentanevat toimintaansa.
Ainakin kaikkien kuluttajapalveluissa
toimivien suomalaisten yritysten on syytä
valmistautua siihen, että kilpailukenttämme ei ole enää kotimainen vaan kansainvälinen. Yhtenä haasteena niin finanssialalla kuin koko suomalaisessa yrityskentässä on kapasiteettimme ja ketteryytemme tekoälyn hyödyntämisessä siinä
laajuudessa, mitä kansainvälinen kilpailu
edellyttää tulevaisuudessa.
Kaikki aloitteet, jotka edistävät suomalaisen elinkeinoelämän yhteistyötä datan
ja tekoälyn hyödyntämisessä, ovat enemmän kuin tervetulleita. Yhdessä olemme
enemmän ja kilpailukykyisempiä!

Varallisuutemme hoidosta vastaa
tulevaisuudessa yhä useammin
tekoälyyn perustuva digitaalinen
sijoitusneuvoja, joka seuraa
ja optimoi varallisuuttamme
24/7-periaatteella.
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Automaatio korvasi aluksi
lähinnä suorittavaa ja melko
matalapalkkaista työtä, jolloin
yleinen tulotaso nousi. Tekoäly
taas tunkeutuu myös hyvin
palkatuille asiantuntija-aloille.
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Tekoäly merkinnee
valtavaa mullistusta

Harva osasi ennustaa, että autojen valmistaminen tuottaa eniten
miljonäärejä kiinteistöalalle. Näin tapahtui, koska auto teki kokonaan
uusista alueista arvokasta rakennusmaata. Myös tekoälyn suurimmat
vaikutukset tulevat meille varmasti yllätyksinä.
Osmo Soininvaara, valtiotieteen lisensiaatti

T

ekoäly poistaa suuren määrän
nykyisiä työpaikkoja, mutta tuskin se kuitenkaan vetää määrässä ja nopeudessa vertoja työpaikkojen
poistumiselle 1960-luvulla maanviljelyssä
tai metsänkorjuussa.
Moottorisahan ja monitoimikoneen
korvanneet metsurit siirtyivät ajan
myötä paremmin palkattuihin töihin.
Muutoinkin automaatio korvasi aluksi
lähinnä suorittavaa ja melko matalapalk-

kaista työtä, jolloin yleinen tulotaso nousi.
Tekoäly tunkeutuu myös hyvin palkatuille asiantuntija-aloille. Lääkärin töistä
tekoäly korvaa erityisesti niitä, joita lääkäri tekee potilasta näkemättä – esimerkiksi radiologin työtä. Yhä useammin
käy niin, että moni työpaikkansa menettänyt joutuu tyytymään aiempaa pienipalkkaisempaan työhön, vaikka keskimäärin tuottavuuden kasvu lisää yleistä
ansiotasoa.

Lainsäädäntöä itsensä
työllistäjän oikeuksista ja
velvollisuuksista tarvitaan
viimeistään nyt.
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Töiden keskimääräinen
vaativuustaso nousee
Tähänastinen automaatio on nostanut
rakenteellista työttömyyttä osaamisvinouman kautta. Kun yksinkertaisia töitä
on automatisoitu, jäljelle jäävissä vaatimustaso on noussut nopeammin kuin työvoiman osaamistaso. Vähän koulutetuille
ei riitä töitä eikä vaativimpiin töihin tekijöitä. Niin sanottu tasapainotyöttömyys
on noussut 1980-luvun lopun 2,5 prosentista 7,5 prosenttiin. Se on suuri sosiaalinen onnettomuus ja tulee kalliiksi julkiselle taloudelle.
Tekoälyn ennustetaan jatkavan tätä
kehitystä. Näkyvissä on myös akanvirta:
jotkut työt muuttuvat selvästi yksinkertaisemmiksi, koska teknologia muuttuu
helppokäyttöisemmäksi. Esimerkiksi kaivinkone teki hintelästäkin ojankaivajasta
vahvan. Tekoäly voi korvata työssä kognitiivisia kykyjä niin, että sen käyttäjän
kyvykkyys kasvaa.
Kuinka isoksi akanvirta kehittyy, sitä
voi vain arvailla. Yleinen käsitys kuitenkin
on, että töiden keskimääräinen vaativuustaso nousee. Ehkä vaativuustaso polarisoi-
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tuu niin, että vaativammat työt muuttuvat
entistä vaativammiksi ja yksinkertaiset
entistä yksinkertaisemmiksi.
Vaativuuden polarisoituminen voi johtaa myös palkka-asteikon polarisoitumiseen – tai jos pienipalkkaisista töistä yritetään tehdä parempipalkkaisia, rakenteellisen työttömyyden kasvamiseen edelleen.
Dystopiana nähdään yhteiskunta, jossa
etuoikeutetun kognitiivisen eliitin tulotaso nousee nopeasti ja tavallisen työväenluokan ansiotaso polkee paikallaan tai
jopa laskee. Tällä voi olla vaikutusta sosiaaliseen koheesioon, jolla taas voi olla vaikutusta jopa vaalituloksiin, mikä on nähty
niin Brexitissä kuin Yhdysvaltain presidentin vaaleissa.
Työt eivät periaatteessa lopu koskaan
juuri kenenkään osalta, mutta jäljelle jäävät työt voivat sellaisia, ettei niistä markkinaehtoisesti maksettava palkka voi olla
kovin korkea. Jos näin käy, valittavana on
joko sen hyväksyminen, että alimmat palkat laskevat tai että rakenteellinen työttömyys nousee.
Sosiaalinen koheesio, työllisyydestä
huolehtiminen ja tuloerojen pitäminen
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pieninä voivat edellyttää pienimpien
palkkojen tukemista täydentävillä tulonsiirroilla.

Työpaikkoja ei voi varjella
kielloin
Uusi teknologia tekee periaatteessa mahdolliseksi järjestää työt tavalla, joka alentaa kustannuksia merkittävästi, mutta
tämä voi törmätä työnsä tai asemansa
menettävien vastustukseen. Vastustus ei
koske vain sitä, että kuljetusalan ammattijärjestöt kavahtavat ilman miehistöä kulkevia laivoja tai robotin kuljettamia rekkoja.
Lääkärit tuskin katsovat hyvällä sitä,
että osa heidän töistään siirrettäisiin hoitohenkilökunnalle, vaikka sairaanhoitaja
pärjäisi tekoälyn avustamana suuresta
osasta lääkärille nyt kuuluvista tehtävistä.
On haluja varjella kielloilla työpaikkoja
tekoälyltä, mutta kiellot eivät toimi pitkään. Kaikki maat eivät niihin yhdy, ja kilpailu pakottaa muut seuraamaan.
Muuttuva työelämä luo paineita lisätä
joustoja työehdoissa ja palkoissa. Jos se ei
onnistu, voi käydä niin, että yhä useampi

Tekoälyn suurimmat
vaikutukset tulevat meille
varmasti yllätyksinä.

ohittaa säännöt ryhtymällä yrittäjiksi.
Silloin vahvat pärjäävät mutta heikot jäävät ilman suojaa.
Alustatalous
tuottaa tulevaisuudessa paljon tilanteita, joissa on vaikea
sanoa, onko tekijä työntekijä vai yrittäjä.
Jonkinlainen lainsäädäntö itsensä työllistäjän oikeuksista ja velvollisuuksista tarvitaan viimeistään nyt.

Tietosuojalainsäädäntö antaa
yhdysvaltalaisille yrityksille
merkittävän edun
Uuden teknologian mahdollisuuksien
kahlitseminen kansallisella lainsäädännöllä on vaikeata. Jos Facebook tai Google
olisivat olleet suomalaisia yhtiöitä, monet
niiden toimintatavat olisi kielletty yksityisyyden suojaan vedoten. Ne ovat kuitenkin muodostaneet omat sääntönsä eikä
olisi mahdollista kieltää niiden toimintaa
Suomessa.
On syntynyt tilanne, jossa sama toiminta, joka on kielletty suomalaisilta yrityksiltä, on sallittua Suomessa toimiville
ulkomaisille yrityksille.

Englanninkielisissä maissa toimivilla
yrityksillä on muutenkin vahva etulyöntiasema kuluttajille suunnatussa alustataloudessa, joka toimii pitkälti voittaja vie
kaiken -logiikalla.
Onkin esitetty, että suomalaisten yritysten kannattaisi nostaa kädet pystyyn
kuluttajamarkkinoilla ja keskittyä B2Bpalveluihin. Onneksi kukaan ei ole kertonut tätä suomalaisille pelialan yhtiöille.
Terveystietojen käyttöä varten
Suomessa on kehitetty hyvää ja tietoturvallista lainsäädäntöä, joka voi antaa
maallemme vahvan etulyöntiaseman
moneen muuhun maahan, myös ja erityisesti Yhdysvaltoihin verrattuna. Tämä on
alusta pitäen hyvin hoidettu hanke.
Samaa ennakkoluulottomuutta ja
kauaskatseisuutta kaivattaisiin muillakin
aloilla.
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Ohjelmistorobotit ovat jo osa
organisaation “henkilöstöä”
monessa yrityksessä.
Parhaimmillaan ne ovat meidän
assistenttejamme ja tekevät
rutiinitehtäviä puolestamme.

Mitä yrityksissä tarvitaan
tekoälyn myötä?

Suomen ja sen yritysten tulevaisuus syntyy tämän päivän valinnoista.
Tekoälyaika vaatii yrityksiltä rohkeutta lähteä kehittämään uutta –
yhdessä verkostoissa eikä siiloissa yrityksen sisällä.
Merja Fischer, johtaja, tekniikan tohtori, Staria Oyj

T

ekoäly ja robotiikka ovat jo osa
suomalaista yhteiskuntaa. Ne
ovat tulossa kiihtyvällä tahdilla
arkeemme, huomasimmepa sitä tai emme.
Jo nyt kännykkä ehdottaa sanoja tekstiviesteihimme ja osa median tarjoamista
urheilu-uutisista on tuotettu tekoälyllä.
Palvelurobotteja on niin lentokentillä
kuin kirjastoissakin, ja ne maksavat palkkamme ja laskumme.
On selvää, että jokaisella tasolla tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa.
Yhteiskunnan pitää luoda uusia raken30

teita ja lainsäädäntöä. Yritysten pitää
miettiä, miten kehittää toimintaansa ja
kilpailukykyään muutoksessa, ja yksilöiden pitää olla aktiivisesti mukana kehittämässä omia valmiuksiaan ottaa digitaalinen muutos vastaan.
Tarvitsemme uudenlaisen luottamuksen kulttuurin ja läpinäkyvyyden rakentamista niin organisaatioiden kuin yksilöidenkin välillä. Yksilöinä meidän pitää olla
rohkeita kokeilemaan uusia palveluita.
Meillä pitää olla oma-aloitteisuutta oppia
uusia asioita.
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Merkityksellisyyden kokemus
synnyttää ihmisissä elinvoimaa
Tekoälyaika-raportti (lokakuu 2017)
kuvaa tekoälyä sähköksi, joka yhdistää
kolme toimijaa: yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin. Kaikkein tärkeintä on hyvinvoiva ihminen. Työelämän
ja siellä toimivien ihmisten kannalta mieleeni nousee eittämättä kysymys, miten
pystymme ylläpitämään ihmisten merkityksellisyyden kokemuksen ja sitä
kautta syntyvän hyvinvoinnin kokemuk-

Merkityksellisyyden kokemus
synnyttää ihmisissä elinvoimaa
ja energiaa.

sen teknologisen kehityksen rinnalla.
Tutkimukset osoittavat, että merkityksellisyyden kokemus synnyttää ihmisissä
elinvoimaa, energiaa ja siis juuri sitä sähköä, joka voimaannuttaa ja luo yhteiskuntaan hyvinvointia laaja-alaisesti.
Ihminen kokee merkityksellisyyttä,
kun hän saa toteuttaa omaa identiteettiään työssään, kun hän oppii uutta ja
pystyy kehittämään omaa osaamistaan.
Kun ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi, hän pystyy näkemään uusia
mahdollisuuksia, on sosiaalisempi ja voi
paremmin.
Merkityksellisyyden kokemuksella on
myös tuottavuutta ja innovatiivisuutta
lisäävä vaikutus. Tutkimukset ovat löytäneet yhteyden merkityksellisten kohtaamisten positiivisesta vaikutuksesta työilmapiiriin, toimintakykyyn ja sekä asiakaskokemukseen.

Näin syntyy kulttuuri, joka tukee innovatiivisuutta, toimintakykyä, hyvinvointia ja
kilpailukykyä.
Hyvä esimerkki uusien työelämätaitojen oppimisesta löytyy omasta 150 hengen
organisaatiostani. Olen kehittänyt oppimisalustan, jonka avulla taloushallinnon
ammattilaiset pystyvät kouluttautumaan
ohjelmistorobotiikan asiantuntijoiksi,
jokainen haluamalleen tasolle asti. Uudet
teknologiat eivät aina vaadi koodausosaamista, vaan ohjelmistojen käytön oppiminen ja soveltaminen on mahdollista koulutuksesta riippumatta.
Ohjelmistorobotit ovat jo osa organisaation ”henkilöstöä” monessa yrityksessä. Parhaimmillaan ne ovat meidän
assistenttejamme ja tekevät rutiinitehtäviä puolestamme. Näin jää aikaa keskittyä
asiakaspalveluun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

Uudet työelämätaidot ovat
välttämättömiä

Muutoskyvykkyyttä on
opetettava jo koulussa

Kun tarkastellaan, miten tekoäly ja robotiikka vaikuttavat työelämään, on organisaatioiden huolehdittava ensisijaisesti,
että ihmisillä on mahdollisuus oppia
uusia työelämätaitoja ja saavuttaa sitä
kautta merkityksellisempi työelämä.
Organisaatioissa on mietittävä, miten
luoda oppimisen keinoja, jotka auttavat
yksilöitä uusien taitojen kehittämisessä.

Toki kaiken uuden oppimisen lähtökohta
on kyky ja halu muuttua sekä rohkeus
lähteä kokeilemaan uutta. Oppimisen tie
ei aina ole helppoa ja vaatii sinnikkyyttä.
Yksi tärkeimmistä työelämän – jopa elämäntaidoista – on muutoskyvykkyys eli
resilienssi. Resilienssi muodostuu seuraavista kyvykkyyksistä:

• positiivisesta maailmankuvasta
(elämä kantaa)
• positiivisesta minäkuvasta
(minä pärjään)
• fokuksesta (elämän tarkoitus)
• sosiaalisuudesta
(vuorovaikutustaidot)
• järjestelmällisyydestä
(kyky priorisoida) ja
• proaktiivisuudesta (oma-aloitteisuus).
Näitä kyvykkyyksiä eli muutosmuskeleita voi harjoittaa.
Tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että autamme nuoria kehittämään
muutoskyvykkyyksiään – niin kotona
kuin kouluissakin. Kukaan ei pysty varmuudella ennustamaan, minkälaista osaamista ja millaisia työelämätaitoja tulevaisuuden työelämä edellyttää. Mitä enemmän meillä on muutosmuskeleita, sitä
paremmin selviämme muutoksen meille
tuomista haasteista ja näemme mahdollisuuksia edessämme.
Tekoäly ja robotiikka tarjoavat
Suomelle erinomaisen mahdollisuuden
synnyttää uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja merkityksellistä elämää – kaikille.
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Monissa ammateissa ihminen
toimii koneen ehdoilla. Työn
mielekkyys kärsii ja sitä myöten
usein myös asiakaskokemus.

32

Yrityskatsaus 2/2017 • Yhteiskunnan ja työn muutos

Miten tekoäly muuttaa
työn tekemistä?

Uhkakuvissa tekoäly vie ja ihminen vikisee. Tekoälyn vaikutukset työhön riippuvat
kuitenkin ihmisten tekemistä valinnoista, joista iso osa tehdään työpaikoilla.
Anu Järvensivu, dosentti, filosofian tohtori, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto ja pelillistämisasiantuntija, Simppelisti Oy

Y

le uutisoi 22.10.2017 algoritmeista päätöksentekijöinä otsikolla ”Kun lentomatkustaja
pahoinpideltiin, oliko syy tietokoneohjelmissa?” Jutussa kerrottiin tapauksesta,
jossa matkustaja oli raahattu väkivalloin
koneesta, jotta yhtiön omille työntekijöille saatiin järjestettyä paikat lennolle.
Lehtijutun mukaan pahoinpitelyyn johtanut tilanne syntyi pelkästään keinoälyn tekemien päätösten varassa. Työtä
tekevistä ihmisistä oli tullut algoritmien
kehotusten ajattelemattomia ja tahdotto-

mia toimeenpanijoita. Näinkö tekoäly siis
muuttaa työn tekemistä?
Jutussa maalattu uhkakuva on todellinen ja jo olemassa oleva. Se on myös samaa
juurta kuin ne työssä tylsistymisen kokemukset, joista nykyisin monet asiantuntijatyötä tekevät kertovat. Esimerkiksi lääkärien työajasta erilaisten tietojärjestelmien täyttely haukkaa ison osan, jolloin
potilastyöhön jää yhä vähemmän aikaa.
Monissa ammateissa ihminen toimii
koneen ehdoilla. Työn mielekkyys kärsii ja
sitä myöten usein myös asiakaskokemus.

Teknisten järjestelmien
käytettävyys on keskeistä
työn mielekkyyden ja
tuottavuuden kannalta.
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Tekoälyn avulla työ muuttuu
tulevaisuudessa lähemmäksi
ihmisen ihannetyötä.

Vastaava tilanne vallitsi aikoinaan yksinkertaisessa teollisessa vaihetyössäkin.
Ihmisen alistumisessa teknologisen prosessin ehdoille ei ole mitään uutta, mutta
tekoälyn myötä saatetaan siirtyä seuraavalle tasolle, kuten lentoyhtiön tapausesimerkki osoittaa.

Miten me haluamme muuttaa
työtämme?
Jotta teknologia pystytään pitämään
ihmisen hallinnassa ja hyvänä apuvälineenä, on ajatus tekoälyn aiheuttamista
muutoksista hyvä kääntää toisinpäin.
Tarpeellisinta ei ehkä olekaan miettiä,
miten tekoäly muuttaa työn tekemistä
ikään kuin vääjäämättä ja omaehtoisesti,
tai päädymme kertomaan lentoyhtiön
tapauksen kaltaisia uhkaesimerkkejä. Sen
sijaan on parempi kiinnittää huomiota siihen, millaisissa rajoissa ja millaisten arvojen ohjaamana ihminen hyödyntää tekoälyä. Kysymys voisi kuulua näin: Miten
ihminen haluaa muuttaa työn tekemistään, kun apuna on kehittynyt tekoäly?
Tekoälyn avulla työ muuttuu tulevaisuudessa lähemmäksi ihmisen ihannetyötä. Jo nyt digitalisaation avulla
yhä useampi voi työskennellä haluamassaan paikassa haluamaansa aikaan.
Ihanteellisissa oloissa ja ihannetyössään
ihminen on tutkitusti tuottava ja hyvin34

voiva. Tekoälyn myötä työn sisällöt nousevat entistä keskeisemmiksi. Mitä työtehtäviä haluamme ihmisen tekevän ja mitkä
prosessin osat voi huoletta uskoa koneen
hoidettaviksi?

Käyttäjän kokemusta
ei saa unohtaa tekoälyn
aikakaudellakaan
On selvää, että tekoälyn käyttöä ja sen
rajoja pohditaan jatkossa valtioiden
tasolla ja kansainvälisessä yhteistyössä,
mutta aivan yhtä tärkeää on huomioida
näitä tekijöitä työpaikoilla. Jos tekoälyä
käyttävät sovellukset rakennetaan käyttäjien ehdoilla ja yhteistyössä heidän kanssaan, päästään parhaisiin lopputuloksiin.
Tämä on pätenyt aina ennenkin teknologian ja työn tekemisen välisessä suhteessa.
Tekoäly ei tätä logiikkaa muuta.
Työn mielekkyyden ja tuottavuuden
kannalta myös käyttäjäkokemus on erittäin keskeinen seikka. Työntekijät ovat
pitkään kokeneet teknisten järjestelmien
aiheuttamat hankaluudet merkittäväksi
aikasyöpöksi ja esteeksi työn jouhevalle
sujumiselle. Jatkossa onkin yhä tärkeämpää panostaa siihen, että tekoälyä sisältävät ja toki muutkin teknologiat ovat helppoja ja miellyttäviä käyttää.
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Pelillistäminen voi lisätä
työnteon houkuttelevuutta
Perinteisten käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmien oheen on viime vuosina alkanut nousta motivaatioergonomiaan, kuten pelillisten piirteiden hyödyntämiseen, panostavaa suunnittelua.
Tämänkaltaisen suunnittelun lähtökohtana on se, ettei kehittynytkään teknologia
takaa yritykselle menestystä, ellei teknologian käyttö motivoi. Esimerkiksi pelillistämällä lisätään teknologioiden käyttöä
sisältävien työtehtävien houkuttavuutta.
Kehittynyt tekoäly voi myös oppia käyttäjästään. Sen myötä käyttäjäkokemuksesta
tulee entistä parempi ja motivoivampi.
Tekoälyn vaikutukset työn tekemiselle riippuvat siis täysin ihmisten tekemistä valinnoista, joista huomattava osa
tehdään työpaikoilla. Uhkakuvana väijyvät tylsät työn sisällöt tai jopa päätöksenteon liukuminen ihmiseltä koneelle.
Mahdollisuutena taas esiin piirtyy työ,
joka on sisällöllisesti merkitykselliseksi
koettua ja tapahtuu motivoiviksi ja helppokäyttöisiksi rakennettujen teknisten
sovellusten ja ympäristöjen avulla.
Nyt onkin hyvä aika ottaa työn tekemisen muutokset yhteisen tarkastelun ja
kehittämisen kohteeksi jokaisella työpaikalla.

Tekoäly
on uusi sähkö
Tulevaisuudessa tekoäly
on aktiivisesti jokaisen
suomalaisen arjessa.
Pysy ajantasalla
www.tekoälyaika.fi
Osallistu keskusteluun
#tekoälyaika
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