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Teknologiateollisuuteen tarvitaan yli 
50 000 uutta osaajaa 2021 mennessä.

Me pärjäämme, kun oppimisemme on 
maailman huippua.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n 9 ratkaisua 
Suomelle. 

https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teknologiateollisuus_koulutus_ja_osaaminen_linjaus_2018.pdf
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Suomessa on monipuoliset 
mahdollisuudet osaamisen 
kehittämiseen ja ihmisiä 
rohkaistaan uuden 
oppimiseen.

Teknologia-ala 
houkuttelee osaajia, 
myös kansainvälisesti.

Yritykset parantavat 
kykyään luoda 
kestävästi ja 
monipuolisesti arvoa. 



”Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät 
ekosysteemeissä, toisiaan syöttävissä 
yhteyksissä ja erilaisten toimijoiden sekä 
ihmisten vuorovaikutuksissa” (pääministeri 
Shinzō Abe).

Osaamisekosysteemit – innovaatioekosysteemit 
- startup-ekosysteemit – kasvuekosysteemit -
liiketoimintaekosysteemit => 
Innovaatioekosysteemit
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Haasteet ratkotaan ja uutta luodaan yhteistyössä 
Yhteinen tavoite  
Yritysten, tutkimustoimijoiden ja 
rahoittajien muodostama strateginen 
kumppanuus.

Yhden toimijan kyvyt eivät riitä
Haasteet ja ratkaisut ovat usein liian 
monimutkaisia ja systeemisiä yhden 
toimijan ratkaistavaksi.

Sirpalointi estää läpimurrot
Pienistä, siiloutumiseen johtavista 
hankkeista merkittäviin
ekosysteemikokonaisuuksiin.  

COMMON
VISION

Kuva: A.Vasara, VTT



• Ekosysteemistrategia
• Kumppaneiden ja toimialojen 

diversiteetti
• Toimijoiden diversiteetti (ml. AI, 

smart advisors jne.)
• Avoimuuden aste
• Arvon luonnin ja vaihdannan muodot
• Yhteistyösuhteet ja niiden hallinta
• Mukanaolo useissa ekosysteemeissä -

dynamiikka
• Mahdollistavat teknologiat

Yritysten esille nostamia 
näkökulmia ekosysteemin 
kehittämiseen  
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Tavoitteena innovaatioekosysteemit, jotka luovat 
edelläkävijäverkostoja merkittävän liiketoiminnan 
kehittämiseksi

Kuva: BusinessFinland

• Autonominen tavara- ja 
henkilöliikenne
 One Sea - Autonomous Maritime 

Ecosystem  
 RAAS         

• Yksilöllinen ja ennakoiva 
terveydenhuolto 
 Health Capital Helsinki
 Healthtech Finland 

• Älykkäät energiajärjestelmät 
 Smart Otaniemi
 Vaasa Energy Cluster 

• Älykäs tuotanto                                        
• Kiertotalous
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Lähde: Risto Linturi, CTO Forum 2018
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• Tekoälykiihdyttämö nopeuttaa 
uuden liiketoiminnan syntymistä

• Data liikkuu sujuvasti yritysten 
välillä

• Reaaliaikatalous etenee 
Suomessa ja Euroopassa

Digitalisaatiosta 
kilpailuetu
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• TIN visio ja parlamentaarinen 
tiekartta 2030

• Hallitusohjelma: tki-
investointien tuplaus, 
yritysvetoiset tki-kumppanuudet

• Innovatiiviset julkiset hankinnat
• Ulkomaisten huippuosaajien 

houkuttelu – veto ja pito

Suomesta paras TKI-
ympäristö





THE PROBLEM

62 %
Agree that AI is extremely 

important to their companies 
today

82 %
Expect this to be true three 

years from now

24 %
Only 24 % knew today of a 

fully implemented AI 
project

Source: Cognizant, Making AI responsible and effective, Sep, 2018

https://www.cognizant.com/whitepapers/making-ai-responsible-and-effective-codex3916.pdf


WHAT WE DO

The AI Accelerator program helps Finnish 
companies deploy artificial intelligence. 

The program is initiated by the Ministry of Economic Affairs and 
Technology Industries of Finland for a time period of 2 years.



AI ACCELERATOR

MOVING FROM A PLANNING 
STAGE TO ACTUAL 
DEPLOYMENT OF AI. 

HOW WE DO IT

AI PLAYBOOK

HOW TO BE SUCCESSFUL 
WITH AI PROJECTS

AI LANDSCAPE

WHO TO WORK WITH ON 
YOUR AI JOURNEY



THE ACCELERATOR BATCHES

A 6 month long facilitated process where each 
organisation aims for operational deployment of 
AI. 

1. Finnish language in voice technologies

2. Transparent personalization

3. Contract analysis and modification engine



THE AI PLAYBOOK

Scaling the lessons learned from each Accelerator 
batch. Pitfalls, must - haves, guidelines.  

First playbook “How to get started with voice 
technologies” will be published at AI Monday on 
the 20th of May.



THE LANDSCAPE



Antti Poikola

+358443375439
antti.poikola@ tec hind.f i
@ apoikola

Alexander T örnroth

+35840 1877353
alexander.tornroth@ tec hind.f i
@ ts artalk

CONTACT
www.faia.fi

http://www.faia.fi
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