


Vaikuttavaa verkostoitumista

Kohti käytännön oppimista 
Case AI Business Academy



Hiukan taustaa:
- Yrittäjänä >25 vuotta
- Yrittäjäorganisaation hallituksissa >10 vuotta
- TSCP V-S tekoälyverkosto –projekti 5.2018 ->

Michael Lindholm
Asiakkuuspäällikkö

Turku Science Park Oy



1. Kokonaiskuvan muodostaminen
– Mitä ja miten alueellamme tehdään?

2. Alueellisen tekoälyverkoston kokoaminen ja sen valmiuksien kehittäminen
– Miten voimme alueellamme tehdä paremmin?

3. Kytketään tekoälyverkosto kansallisiin verkostoihin ja ohjelmiin
– Mitä ja miten voimme tehdä asioita yhdessä Suomessa?

4. Kytketään tekoälyverkosto kansainvälisiin verkostoihin
– Mitä ja miten voimme tehdä asioita yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa?
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V-S tekoälyverkoston tavoitteet
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AI maailmalla 2018 ja TBR kärkialat
Maritime
industry

Life Science
industry

ICT and future
technologies

Bio- and circular 
economy and 
cleantech

Experience industry 
(movies, games, 
tourism)
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2018 - 2019 kootun kyselyn tuloksia 

Suurimmat haasteet



AI-projektin prosessi
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Data 
preparation

Data and the
right and clean

data

50%

Need

Business case

15%

Teaching
Classification

10%

Implement

Programming

5%

Validate / 
Produce

Reliable?
20%

idBBN business case 2018

Pilottiprojektien
käynnistämisessä pitää

keskittyä olennaisiin
asioihin:

- Mitä haluamme ratkaista?
- Millä datalla?
- Miten validoidaan malli?



Ekpertit
Kehittäjät, AI ratkaisujen toimittajat

Pilotit
On kykyä käynnistää AI-kokeiluja

Prospektit
Eivät vielä tiedä teknologioista paljon

Prospektit

Pilotit

Ekpertit
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Kohderyhmät
AI koulutus tarpeet KorkeaMatala

Yliopistojen tutkimus
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• Miten saamme hyödynnettyä alueemme korkeatasoista osaamista paremmin?
• Miten saamme käyntiin nopeita AI-kokeiluja erikokoisissa yrityksissä?
• Miten saamme opiskelijat ja tutkijat mukaan kokeiluihin?
• Kenelle suuntaamme koulutukset?
• Miten saamme kaikki tekemiset enemmän näkyviin globaalisesti?
• Kuka toteuttaa?

Uuden koulutusmuodon päätöksen taustat



- visio
AIBA on 5 opintopisteen yliopistokoulutus eri 

organisaatioiden henkilökunnille.
Tavoitteena on nostaa yritysten AI-teknologioiden 
osaamista käytännön esimerkkien kautta omilla ja 

nopeilla AI -piloteilla.
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• AI –osaamisen nostaminen pilottiorganisaatioissa
• Uusien AI -pilottien käynnistäminen ja toteuttaminen 3-6 kuukaudessa
• Organisaatioiden verkostoituminen keskenään ja asiantuntija-

organisaatioiden kanssa
• Opiskelijoille mahdollisuus tutustua käytännön haasteisiin

AIBAn tavoitteista
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o Miten Talent Finland voi houkutella enemmän ulkomaalaisia osaajia Suomeen?
o Luodaan avoimien työpaikkojen kuvauksista selkeät klusterit, joiden kautta työnhakija löytää paremmin hänelle 

sopivimman työpaikan.

o Robottikäden liikkeiden ohjaaminen ajatuksilla
o HUS on omassa projektissaan kirurgisella toimenpiteellä yhdistänyt amputoidun raajan hermot uudella tavalla toisiin 

lihaksiin. Raajaan on liitetty robottikäsi ja tämän liikkeet opetettu seuraamaan uuden lihaksen liikkeitä ohjatakseen 
robottikättä. Eli ihmiselle on luotu robottikäsi jota ohjataan ajatuksilla.

o Voiko teatterissa seurata minkä ikäisiä ihmisiä eri näytöksiin tulee?
o Kasvojen tunnistuksella pystymme riittävän tarkasti selvittämään henkilön iän. Tämä tieto voidaan helposti kytkeä 

näytöksiin ja tällä tapaa selvittää pitääkö esim. markkinointia muuttaa.

o EEN pystymmekö EU yhteistyöhakuista löytämään alueeltamme sopivat yritykset?
o European Entrepreneur Network on organisaatio, jolla on toimintaa koko EU:ssa. Ideana on jakaa eri puolelta 

Eurooppaa tulleita projektiehdotuksia ja löytää yhteistyökumppaneita näihin. On haasteellista lukea projektiehdotukset 
läpi ja kohdistaa nämä oikeille yrityksille. Voimmeko rakentaa palvelun joka koneoppimisella löytää parhaat 
kohdentamiset?

Käytännön AI –projektiesimerkkejä















































































































Työkaluja perustaitojen 
kohentamiseen

Perustaitojen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa

– työelämän tarpeisiin

– opintojen etenemiseen ja tutkinnon suorittamiseen

– eri alat huomioiden



Työkaluja perustaitojen       kohentamiseen

• Diginatiivit
– osaavatko?

• Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat
– tarvitsevat sanaston osaamista digitaitojen oppimiseen, 

esim. tallenna, mitä se tarkoittaa?

• Aikuisopiskelijat
– osalla heikot tietotekniset taidot
– osalla osaamista, tarvitsevat rohkaisua



Työkaluja perustaitojen kohentamiseen

• Logistiikka: kuljettajan tulee kirjata varaumat, valokuvata 
lähetykset ja lähettää asiakkaalle digitaalinen rahtikirja 
sähköpostilla

• Isännöinnin tutkinnon suorittajat: valokuvaus, asiakirjat, 
dokumentointi

• Työtehtävän tehtyään tulee se dokumentoida sähköisesti 
(hoitajat, autonasentajat)

Ei ole sellaista ammattia, jossa ei tarvitse digitaitoja!



Digipaja



Työkaluja perustaitojen   kohentamiseen

Tukea ja ohjausta TAHTI-digipajoissa
• opintojen aikana, opiskelijan tarpeiden mukaan
• esim. 2-3 h/ vko, muutaman viikon ajan 
• yksilöllisesti, pienryhmissä tai isommallekin joukolle

– erilaisten ohjelmistojen ja sovellusten käyttö (mm. Office-ohjelmat: Word, Excel)
– oppilaitoksen sähköinen oppimisympäristö, esim. itslearning
– työnhaku, CV:n tekeminen, video-CV:n tekeminen, erilaiset osaamisportfoliot, TE-

palveluiden sivujen käyttö
– mobiiliversioiden käyttö



Työkaluja perustaitojen 
kohentamiseen

Lisätietoja: Erja Mölsä, erja.molsa@taitajantie.fi
p. 040 8376100
Aikuiskoulutus TAITAJA, Kouvola

Kiitos 
kaikille 
kuulijoille!

mailto:erja.molsa@taitajantie.fi




Tauko 
15 minuuttia



Testaa digitaitosi
https://digitutor.utu.fi/digitesti/

tunnus = Yritys30
Testin lopussa saat selville osaamistasosi 
näissä osa-alueissa:
·Laitteet ja tiedostojen hallinta
· Tietoturva
· Tiedonhaku
· Työvälineosaaminen
· Viestintä
· Yhteispisteet
Mikäli haluat testata yrityksesi henkilöstön 
maksuttomasti ja saada siitä raportin, ota 
yhteyttä: lorgal@utu.f

perustaitotesti.fi

Testin suunnittelussa on sovellettu kansainvälisen 

aikuistutkimuksen käyttämiä kysymysmalleja. 

Testin on toteuttanut TAIKOJA-koordinointihanke, 

joka kuuluu aikuisten perustaitoja kehittävään 

Euroopan sosiaalirahaston Taito-ohjelmaan. Testi 

ei vaadi rekisteröitymistä, eikä sen avulla kerätä 

henkilötietoja.

Testaa perustaitosi

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/


Tukea digiosaamiseen työttömien yhdistysten verkostossa
Digivirta 30.10.2019 | Hanna Vuohelainen | TIEKE

@InPromptuHanke @hvuohelainen



T I E K E

tarjoaa työttömien yhdistyksissä toimiville 
valmennusta, tukea ja neuvontaa 

digiosaamista edistävän paikallisen toiminnan 
käynnistämiseen ja järjestämiseen 

@InPromptuHanke   #digiosaaminen   #perustaidot    #ESRtaito   30.10.2019
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@InPromptuHanke   #digiosaaminen   #perustaidot    #ESRtaito   30.10.2019



T I E K E

Työelämätaidot rakentuvat perusosaamiselle

Laitteiden 
käyttö ja 
hallintaTiedon 

haku ja 
arviointi

Asiointi 
ja
viestintä

Turvallinen
toiminta 

Osuvat taidot -hanke 2019-2021Tiviittori-arviointityökalu

Perusosaaja
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 Ohjaajan omat taidot
 Vertaisohjaajana toimiminen
 Sisältöideiota ohjaukseen

ja pajatoimintaan
 Materiaaleja pankkiin
 Yhdistysten yhteinen keskustelualusta

 Tukea pajatoiminnan käynnistämiseen

Yhteisöllinen ulottuvuus
Huoltokirja Osaamiskirja ja ohjausosaaminen
 Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
 Käytäntöjen selkiyttäminen
 Tiedon jakaminen
 Työn helpottaminen
 Perehdyttäminen
 Sisältää esim. tiedot käytössä olevista 

palveluista ja laitteista, pääkäyttäjistä, 
viestintäkanavista

 Käytännössä Googlen työkaluilla

@InPromptuHanke   #digiosaaminen   #perustaidot    #ESRtaito   30.10.2019



T I E K E

@InPromptuHanke   #digiosaaminen   #perustaidot    #ESRtaito   30.10.2019

 Haasteena osallistujien tavoittaminen

 Tarvitaan useita sanansaattajia

 Etävalmennuksen mahdollisuus?

Tavoitettavuus ilman digiä?



Kiitos!

Verkkosivut: bit.ly/inpromptu
Twitter: @InPromptuHanke

Facebook: InPromptu
hanna.vuohelainen@tieke.fi





3 TAVOITETTA 

Kehitämme
teollisuuden 
tuotannon työntekijöiden
IT-,
viestintä- ja
Tietoturvaosaamista,
eli ICT-taitoja



3 VAIHETTA 

TOIMINTAKOULUTUS TESTAUS



Muutama
työntekijä 
koulutetaan 
digitutoriksi.

Koulutus



Tutor-toiminta



Testaus



TESTAUS 
Testattavat taidot:

– Tiedonhaku
– Laitteiden hallinta
– Tietoturva
– Työvälineet
– Viestintä
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