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1.

Johdannoksi: Miksi AiRo?

Robotteja on ollut lähinnä teollisuuden käytössä jo pitkään. Tehtaiden automatisointi ei ole uusi ilmiö.
Kuitenkaan ilmiötä ei ole voitu kutsua robotisaatioksi, kuin muutaman vuoden ajan.

Robotisaatiolla tarkoitetaan:
1. Ilmiötä, jossa robotit kykenevät hoitamaan yhä laajempaa tehtäväkenttää. Robotit korvaavat
ihmistyön yhä useammassa työssä. Näin on käynyt teollisuudessa, jatkossa myös palvelutyössä ja
tietotyössä. Robotisaation vaikutukset ulottuvat syvälle koko yhteiskuntaan, elinkeinoelämään ja
kansalaisiin. Ilmiössä on kyse myös etiikasta. Kun robotit tulevat yhä lähemmäksi ihmistä, jopa
ihmisen sisälle, tarvitaan eettistä keskustelua uuden lainsäädännön pohjaksi. Myös yhteiskunnan
tulonjakokysymyksiä tulee miettiä, varsinkin murroskautena, jolloin ihmistyö etsii uusia muotoja.
2. Modernia robotiikkaa. Verrattuna klassiseen robottiin, joka kykeni tekemään muutamia eri
toistoliikkeitä, moderni robotti on:
a) Ohjelmoitavissa tekemään monia, monimutkaisiakin, liikeratoja ja sen ohjelmointi helpottuu
jatkuvasti.
b) Kykenevä yhä autonomisempaan toimintaan, havainnointiin, oppimiseen ja päätöksentekoon
keinoälyn, sensoreiden ja asioiden internetin avulla.
3. Eri asioiden robotisoitumista. Esimerkiksi auto, joka robotisoituu vähitellen kohti täydellistä
itsekseen liikkuvaa ”robottiautoa”. Omatoimiseen liikkumiseen kykeneviä autoja on jo olemassa ja
lähes kaikki uudet autot sisältävät robottiteknologiaa. Kodinkoneet ja muut palvelulaitteet
robotisoituvat osa osalta samoin kuin erilaiset virtuaaliset koneet.
4. Ihmisen robotisoitumista. Ihminen hyötyy henkilökohtaisesta robotiikasta suuresti. Esimerkiksi jo
nyt on tarjolla robottiteknologiaa hyödyntäviä kyberosia, jotka auttavat vaikkapa halvaantuneen
kävelemään tai kädettömän saamaan itselleen uuden täysin toimivan käden. Fyysisesti raskasta
työtä tekeville on tarjolla lisävoimaa erilaisten robottiosien kautta.
5. Uuden elinkeinoalan syntymistä. Robotisaatio synnyttää toimintaa, jota aiemmin ei ole ollut
olemassa. Esimerkiksi turva-, kaivoteollisuus-, lääketiede ja terveydenhoito- sekä energia-aloilla
tullaan näkemään täysin uutta yritys- ja
elinkeino toimintaa. Esimerkkinä
AiRo on voimistuva megatrendi. Omaperäisellä
”dronet”, eli miehittämättömät ilmastrategialla Suomi profiloituu nopeiden
alukset, jotka ovat löytäneet metsään
omaksujien kärkijoukkoon ja pääsee mukaan
eksyneen perheen tai pystyvät
tuottoisaan globaaliin lisäarvoverkkoon.
kartoittamaan maastoa ja tunnistamaan
etäältä hyödyllisiä mineraaleja sekä
ottamaan niistä näytteen. Uusi laajeneva
elinkeinoala tulee olemaan robottien ja keinoälysovellutusten huolto- ja korjaustoiminta.
Myös uusia robottitoimialoja syntyy. Esimerkkinä sairaaloiden leikkausrobotit. Erilaiset roboteilla
tehdyt leikkaukset ovat voimakkaassa kasvussa ja uusia kirurgisia robotteja on valmisteilla eri
tarkoituksiin. Robotilla tehty leikkaus vähentää virheiden määrää, lyhentää toipumisaikaa ja
leikkauksen jälkeistä kipua sekä kosmeettisia haittoja.
6. Teollisuuden jatkuvaa automaatiotason kasvua. Ihmistyönmäärä tehdassaleista vähenee
entisestään suorittavan työn siirtyessä täysin roboteille. Esimerkiksi kytkintehtaalla työvaihe, jonka
ihminen suoritti 10krt/t, sujui robotilta 112krt/t, osoittaa, että ihminen ei voi kilpailla robotin
kanssa suorittavassa, rutiininomaisessa, työssä enää tänä päivänä.
7. Erityinen voimakkaasti robotisoituva alue on puolustusvoimien toimiala ja turvallisuuspalvelut.
Tämä alue ei sisälly tähän raportin osioon.
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Kaikki mikä voidaan robotisoida, robotisoidaan. Tuottavuus, turvallisuus ja
työterveysnäkökulmasta näytöt ovat sen suuntaiset, että väittämää tulee pitää tosiasiana ja
rakentaa tulevaisuutta siltä pohjalta. Nopean ja ketterän omaksumisen periaate tulee sisäistää
koko julkishallinnossa Suomessa. Julkishallinnon on hyödynnettävä robotisaatiota oman
toimintansa tehostamiseksi ja julkisen sektorin palveluiden tuotannon tuottavuuden
kohottamiseksi merkittävällä tavalla (Doz, Yves & Kosonen, Mikko (2014) Governments for the
Future: Building the Strategic and Agile State. August 18, 2014. Sitra Studies 80).

2.

AiRo – Artificial Intelligence & Robotics

Suomalaisen robotisaatiostrategian tai toimintaohjelman nimeksi sopii hyvin AiRo – ohjelma. AiRo kertoo
maailmalle missä, olemme jo nyt hyviä; ohjelmoinnissa ja älykkyydessä. Airo on myös suomalainen sana,
joka kuvastaa apuvälinettä, jolla ihminen pääsee eteenpäin – vaikka vastatuulessa. Airo tarjoaa
mahdollisuuden erottautua, sillä useimmat maailmalla tehdyt strategiat kulkevat robotiikka –teemalla. On
huomautettava, että robotiikka käsitetään nykyisin yllämainitulla modernin robotiikan tavalla.

AiRo –ohjelman fokusalueet
Teollisuus
Teollisuus on varsin automatisoitunutta ja siellä automaatiotason nosto jatkuu. Teollisuuden robotisointi ja
automatisointi on sen elinehto. Ilman robotteja ja automaatiota suomalaisen teollisuuden tulevaisuutta on
hyvin vaikea nähdä. Teollisuuden robotit ovat varsin kehittyneitä ja soveltuvia modernimpien, joustavuutta
edellyttävien ja monimutkaisimpien tehtävien suorittamiseen. Suomen suuri mahdollisuus on teollisuuden
edelleen automatisoimisessa. Tarvitaan rohkea strategia, jossa teollisuutta houkutellaan Suomeen
tarjoamalla osaamista, infrastruktuuria, tiloja ja korkeaa digitalisoinnin tasoa. Teollisuusrobottien käyttö
vähentää myös työperäisiä sairauksia.
Haasteena on alan tietointensiivisen osaamisen puute. ProMetalli -lehti 3/2014 toteaa: ”alan osaajien
puute jarruttaa robovallankumousta konepajoissa”. Suomessa on vaikeuksia löytää automaation ja
robotiikan osaajia. Eräässä tehtaassa joudutaan jatkuvasti hakemaan osaajia ulkomailta. Heidän mukaansa
esimerkiksi tietynlaisen ruuvin ruuvaamisen kykenevän robotin ohjelmointiin löytyy Suomesta hädin tuskin
10 osaajaa. Toinen yritys joutui siirtämään yksikön pois Suomesta juuri osaajien puutteen takia.

Palvelualat
SoTe –sektorin suuria ongelmia ei voida ratkaista ilman AiRo teknologioita. Yksi kasvavista ryhmistä ovat
yksinasuvat vanhukset, joiden itsenäistä elämää voidaan tukea ja jatkaa robottien avulla. Aiemmin mainitut
sairaalarobotit sekä hoivarobotit auttavat potilasta paranemaan ja hoitohenkilökuntaa jaksamaan
paremmin työssään. Robottien ansiosta hoitajat voivat myös paremmin keskittyä potilaan yksilölliseen
hoivaamiseen ja hänen voinnistaan välittämiseen. Robotit helpottavat myös raskaita töitä ja vähentävät
työperäisiä vaivoja ja sairauksia.
Palvelualan robotit ovat myös suuri suomalainen mahdollisuus. Suomessa on mobiiliosaamista, jota
tarvitaan liikkuvien palvelurobottien kehittelyssä. Palvelurobottien määrän ja markkinan kasvun
ennakoidaan olevan eksponentiaalista lähivuosina ylittäen, eri arvioiden mukaan, 200 miljardin dollarin
markkinan vuonna 2020. McKinseyn Global Instituten (MGI 2013) tekemän selvityksen mukaan
robotisaation taloudelliset vaikutukset voivat olla jopa luokkaa 6.4tr dollaria vuonna 2025. Vaikutukset
koostuvat parantuneesta terveydestä, uusista tuotteista sekä uudesta tavasta tehdä uusia tuotteita ja
palveluita.
Palveluihin voidaan lukea myös liikenne, jota käsitellään muissa raporteissa.
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Tietotyö
Keinoälyn kehittyessä yhä useampi tietotyö voidaan myös korvata tai sitä voidaan tehostaa virtuaalisten
robottien tai ”keinotoimijoiden” (Artificial Agents) avulla. Jo nyt robotit tekevät mm. lakimiesten tehtäviä.
Erilaisten ennakkotapausten ja lakipykälien selvittelyyn ihmiseltä saattaa kulua kuukausia, kun robotti tekee
saman sekunneissa. Suomelle tietotyön robotisointi tarkoittaa hallinnon keventämistä, tehostamista ja
palvelun parantamista. AiRo –ohjelman yhtenä tavoitteena tulisi olla julkishallinnon merkittävä
keventäminen robotisaation avulla.
Tietotyön robotiikan uusiin toimialoihin voidaan lukea myös virtuaalirobotit eli keinoälyyn perustuvat
digitaaliset autonomiset toimijat, jotka voivat esim. ohjata autonomisesti automaatiojärjestelmiä sekä
niiden kehitystä. Suomessa on alan osaamista ja alan kehitysnäkymät ovat hyvät. Virtuaalirobotit ovat
globaaleille markkinoille sopivia, monistettavia konsepteja, joita voidaan hyödyntää erikokoisissa, myös
joustavuutta vaativissa, ratkaisuissa.
Tässä on tiivis katkelma USA:n ”Roadmap to Robotics” - strategiasta, joka kuvastaa hyvin robotisaation
tavoitteita ja mahdollisuuksia:
•
•
•
•

•

Robotisaatio voi muuttaa kansakunnan tulevaisuuden ja seuraavina vuosina se muodostuu
kaikkialla läsnäolevaksi teknologiaksi (ubiikkiteknologia) kuten tietotekniikka on tänään.
Joustavassa tuotannossa robottien avulla voidaan kehittää tuotannollisia systeemejä, jotka ovat
taloudellisesti kilpailukykyisiä nk. halvan työvoiman maiden kanssa.
Keskeinen ajuri robotisaation omaksumiselle on ikääntyvä väestö. Ikääntyvän työvoiman lisäksi
uusia haasteita syntyy terveydenhoitojärjestelmään.
Robottiteknologia on kehittynyt riittävästi,
jotta se voi suorittaa ihmisen apuna
AiRo -teknologioiden avulla luodaan lisää
tehtävät, jotka ovat likaisia, tylsiä ja
työpaikkoja PK-yrityksiin. Tämä on myös
vaarallisia. Robottiteknologia mahdollistaa
uuden sukupolven järjestelmiä, jotka
Euroopan Unionin toimintalinja.
edistävät ihmisten elämänlaatua yhä
laajemmissa ryhmissä. Lisäksi robotit ovat
jo todistaneet kyvykkyyten sä poistaa välitön vaara pelastus- ja sotilastyössä.
Robottiteknologia tarjoa ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittaa alaan, jolla on lyhyellä tähtäimellä
todellista potentiaalia luoda uutta työtä, kasvattaa tuottavuutta ja lisätä työturvallisuutta.
Robotisaatio mahdollistaa töiden ja teollisuuden palauttamisen kotimaahan (reshoring). Pitkällä
tähtäimellä robotisaatio tarjoaa parempaa elämänlaatua yhteiskunnassa, jossa eliniän odotetaan
merkittävästi pitenevän entisestään.
Lähde: US Roadmap to Robotics, 2013

3.

Taustaa AiRo-osaamisen kehittämiselle

Tässä selvityksessä keskitymme robotiikka-alan kannalta keskeisiin taustamuutoksiin, tiekarttoihin
ja nousemassa oleviin tieto-taitoihin. Viime vuosina on julkaistu lukuisia
teknologiaennakointitutkimuksia, joissa keinoälyn ja robotiikan teknologiakehitys näyttäytyy
nousevana ja merkitykseltään kasvavana trendinä. Monet kansainväliset korkeatasoiset
teknologiatiekarttatutkimukset vahvistavat tämän käsityksen (ks. esim. Yasunga et al 2009). Nämä
trendit muodostavat haasteen nopeille omaksujille ja osaajille valtiotasolla ja yritysmaailmassa.
Aikaisemmin robotisaatiokehityksen painopiste on ollut teollisuuden robotisaatiossa ja
automaatiossa. Nyt palvelurobotisaation nopean kehityksen myötä on alettu korostamaan
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keinoälyn (artificial intelligence, AI) merkitystä palvelurobotisaatiolle. On syytä korostaa, että
ihmiset itsenäisinä toimijoina määrittelevät eettiset rajat keinoälyn käytölle. Asimovin neljä
pääsääntöä voivat toimia lähtökohtina eettisille pohdinnoille robotisaation yhteydessä. Nämä
neljä pääsääntöä ovat: Sääntö 0: Robotin tulee suojella ihmiskuntaa; Sääntö 1. Robotti ei saa
vahingoittaa ihmistä eikä laiminlyönnin johdosta saattaa tätä vahingoittumaan; Sääntö 2. Robotin
on toteltava ihmisen sille antamia määräyksiä paitsi milloin ne ovat ristiriidassa ensimmäisen
pääsäännön kanssa; Sääntö 3. Robotin on varjeltava omaa olemassaoloaan niin kauan kuin
tällainen varjeleminen ei ole ristiriidassa ensimmäisen eikä toisen pääsäännön kanssa (Wikipedia
2014).
Kuvassa 1 on esitetty neljä erilaista skenaariota robotisaation tulevan kehityksen osalta. Robotteja
voidaan kehittää ihmisen näkökulmasta joko substituuteiksi ihmiselle tai ihmistä täydentäviksi
komplementtihyödykkeiksi.

Kuva 1. Kaksi pääskenaariota AiRo-robotisaation yhteydessä.
Moderni robotiikka perustuu siis kehittyvään keinoälyyn, sensoreihin ja digitaaliseen
verkottumiseen. Robotisaatio on käytännössä keinoälyn ja robotiikan yhdistelemistä joustavaksi
teolliseksi toiminnaksi tai palvelutoiminnaksi. Keinoälystä (Ai) ja robotisaatiosta (Ro) voimme
käyttää perisuomalaista sanaa AiRo, joka kuvastaa oman kyvykkyyden merkitystä etenemisessä ja
kehityksessä. AiRo –sanan käyttäminen hallitusohjelman yhteydessä kuvastaa omaperäistä
näkökulmaa ja erilaistumista globaalin kilpailun viitekehyksessä. Suomella on teollisuudessa varsin
vahvaa automaatioalan osaamista ja ohjelmointiosaamista, jota tarvitaan keinoäly- ja
robotisaatiohaasteen ymmärtämisessä ja käsittelyssä.
Yhdysvaltojen robotisaatiostrategiassa robotisaatio nähdään tärkeimpänä teknologiakehityksen
suuntana Internetin jälkeen. Asioiden Internet (Internet of Things, IoT) tai älykkäiden asioiden
Internet (Internet of Intelligent Things, IoIT) luokin uudenlaisten teknologisen infrastruktuurin
keinoälysovellutuksille ja robottien käytöllä. Digitalisaatio liittyy nykyään moniin teknologisiin
muutoksiin. Se luo pohjaa robotisaatiolle ja AiRo teknologoille. Onkin arvioitu, että digitalisaation
myötä reaalitodellisuus ja virtuaalisuus tulevat yhä enemmän olemaan yhteyksissä toisiinsa
teknologia-aaltoina. Tämä uudenlaisen vuorovaikutuksen myötä on käyty keskustelua kaikkialla
läsnä olevasta arjen ubiikkiteknologiasta. Ubiikkiteknologinen murros tuottaa uudenlaisen
kahdeksan eri todellisuuden kokonaisuuden. Voidaan puhua puhtaasta todellisuudesta,
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lisätystä todellisuudesta, fyysisestä todellisuudesta, peilatusta todellisuudesta, vääntyneestä
todellisuudesta, vaihtoehtoisesta todellisuudesta, fyysisestä todellisuudesta ja virtuaalisuudesta.
Nämä eri todellisuudet ovat osa tulevaisuuden yhteiskunnan sosiaalisen vaikutusten ja
markkinoiden ”tiekarttaa”.

Kuva 2. Eri todellisuudet digitaalisen kehityksen myötä ja Internet of Intelligent Things (IoIT). (Pine
II & Korn 2011).
Taulukossa 1 eri kaikkialla läsnä olevan, ubiikkiteknologisen kehityksen tuottamat todellisuudet
ovat määritelty tarkemmin. Määrittelyn kannalta on olennaista kolme eri ulottuvuutta: aika, tila ja
materia. Näiden eri ulottuvuuksien pohjalta voimme tunnistaa kahdeksan ubiikkiyhteiskunnan
strategista tiekartta-aluetta, joissa keinoäly ja robotisaatio voivat olla teknologisina elementteinä
eri tavoin mukana. Ubiikkiteknologisen murroksen myötä digitaalisen rintaman (digital frontier)
teknologiakehitys jakaa siis ihmisen todellisuuden näihin eri todellisuuden osalohkoihin. Samalla
nämä eri lohkot muodostavat digitalisoituneen yhteiskunnan vuorovaikutuksen kokonaistiekartan.
Keinoälysovellutukset ja robotisaatio kytkeytyvät ilmiöinä digitalisoitumiseen, joka on monessa
yhteydessä todettu keskeiseksi haasteeksi Suomelle. Robotit, automaatit ja keinoälysovellutukset
tulevat olemaan digitalisoituneen yhteiskunnan palveluita ja tuotteita.
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Taulukko 1. Ubiikkiteknologisen kehityksen tuottamat todellisuudet (ubiikkiyhteiskunnan
kokonaistiekartta). (Pine II & Korn 2011).

Kuvassa 3 on esitetty asioiden Internetin eli IoT-kehityksen peruspiirteet. Olennaista tässä
kehityksessä on se, että ihmiset, ympäristö ja robottiryhmät tulevat olemaan
keskinäisriippuvuudessa. Tämän keskinäisriippuvuuden olemassaolon tiedostaminen on tärkeä
lähtökohta pohdittaessa Suomen strategisia linjauksia robotisaation ja keinoälysovellutusten
osalta. Siksipä Suomessa on alettu myös puhumaan teollisesta Internetistä ja palveluiden
Internetistä. Ilman vahvaa AiRo- osaamista ei ole erityisen uskottavaa puhua teollisen Internetin
kehittämisestä Suomessa. Myöskään ei ole mahdollista puhua modernista tietoyhteiskunnasta, jos
AiRo –teknologinen osaaminen ei ole huipputasoa. Kuva 3 kertoo tästä nykykehityksen
peruslähtökohdasta.

Kuva 3. IoIT-kehityksen peruspiirteet (Grieco et al. 2014, 34).
Kuva 4 visualisoi pilvilaskennan tukipalveluiden yhteyttä robotisaatioon ja erityisesti robottien
tarjoamiin uusiin palveluihin.
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Kuva 4. Pilvilaskenta ja robotisaatio (Chibani et al. 2013).
Kuvan 4 pohjalta voimme todeta, että ”Robotti palveluna” – ajattelu on eräs keskeinen
tulevaisuuden AiRo-tiekartan osa. Moderni palvelutalous tulee pohjautumaan älykkäiden
organisaatioiden toimintaan ja AiRo-teknologiseen osaamiseen.

4.

Osaamisen strateginen kehittäminen Suomessa

Kuvassa 5 olemme esittäneet neljä erilaista osaamisen kehittämisen osa-aluetta Suomen
elinkeinoelämälle. On selvää, että
strategisesti viisainta olisi keskittyä
AiRo teknologiat ovat edellytys
markkinapotentiaalin ja
huipputeknologian viennille, kotimarkkinoiden
teknologiaosaamisen kannalta korkeisiin
kukoistukselle sekä ulkomaisten investoijien
markkinasegmentteihin ja vältellä liian isoja kiinnostuksen kasvamiselle. AiRo -teknologiat
panostuksia robotti-investointien
ovat Born Global-luonteisia – välittömästi
riskialueisiin. Niillä alueilla, joilla Suomessa
kansainvälisesti monistettavia tuotteita ja
on jo valmiiksi korkeaa
liiketoimintamalleja.
teknologiaosaamista, olisi järkevää kehittää
markkinoiden tuntemusta ja
asiakasosaamista. Toisaalta niillä alueilla, joilla Suomessa on jo korkeaa markkinointiosaamista,
olisi järkevää kehittää uutta teknologiaosaamista. Tämä on perusteltua mm. globaalien
vientimarkkinoiden kilpailunäkökulmasta.
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Kuva 4. Teknologiaosaaminen ja markkinapotentiaali: Pääpainopistealue, teknologia- ja
asiaosaamisen kehittämisalue, markkinointi- ja asiakasosaamisen kehittämisalue ja
robotisaatioinvestointien riskialue.
Kuvassa 5 on esitetty yritysten osaamispääoman kehittämishaaste, jonka voidaan jakautuvan (1)
teollisuustuotteiden markkinoihin (usein Business-to-Business- markkinoihin), (2)
palvelutuotteiden markkinoihin (usein B-to-Consumers –, B-To-Government- ja B-to-Networks markkinoihin) sekä (3) kodin ja henkilökohtaisten palveluiden ja tuotteiden markkinoihin (usein Bto-Consumers –ja B-to-Networks -markkinoihin). Näillä eri markkinoilla osaamishaasteet ovat
hieman erityyppisiä – erityisesti asiakasosaamisen kannalta. Enemmän yhtäläisyyksiä osaamisessa
on asiaosaamisen osalta.

Kuva 5. Osaamispääoma, markkinat ja AiRo-alueen strategisesti motivoidut tiekartat.
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Kuva 6 kuvaa itse robotisaatioon ja keinoälysovellutuksiin liittyvien tuotteiden osaamisen
kehittämishaastetta. Taitojen kehittäminen riippuu aina itse tuotteesta (tai tuotesortimentistä),
käytettävistä resursseista ja prosesseista, joiden yhteydessä taitoja hyödynnetään (Stenmark &
Malec 2015). AiRo-teknologioiden muutos tulee merkitsemään isoja muutoksia monissa
teollisuuden ja elinkeinoelämän prosesseissa, mikä mullistanee monia nykyisiä logistisia
tarjontaverkkoja (Supply-Chain Networks Logistics).

Kuva 6. PPR-malli taitojen kehittämisen lähtökohtana (Stenmark & Malec 2015, Kuva 6
artikkelissa).
AiRo-teknologioiden omaksuminen ja hyväksikäyttö elinkeinoelämässä edellyttää laadullisen
ennakointitoiminnan hyödyntämistä monipuolisesti ei ammattien osalta, eri toimialoilla ja eri
elinkeinoissa. Dynaaminen osaamispääomakehitys tulee olla Suomen koulutuspolitiikan
kehittämisen peruslähtökohta (Teece 2007).

5.

AiRo-teknologiakehityksen kannalta keskeiset teknologiatiekartat

Seuraavaksi käsittelemme teknologiakehitykseen liittyviä tiekarttoja. On syytä korostaa, että
teknologista kehitystä kuvaavat tiekartat ovat suuntaa antavia, koska aina on olemassa myös
häiritseviä teknologiakehityksen tiekarttoja, jotka voivat vaikuttaa tulevaan teknologiakehitykseen
(ks. Kostoff et al. 2004). McKinsey Global Instituten MGI-raportti tekinologiakehityksestä
määrittelee kehittyneen mm. robotisaation, autonomiset tai lähes autonomiset liikkumisvälineet,
mobiilin Internetin, asioiden Internetin (ioT), pilviteknologian, tietotyön automatisoinnin, 3-D
printtaamisen, pilvilaskennan potentiaalisiksi häiritseviksi teknologia-aalloiksi (McKinsey Global
Institute 2013). Kuvassa 7 on kuvattu
tiekarttaa siirryttäessä
AiRo -huipputeknologioiden suvereeni hallinta
teollisuusrobotisaatiosta palvelurobotisaation mahdollistaa osallistumisen kansainvälisesti
aikaan. Merkittävä muutos tulevassa AiRomerkittäviin tutkimushankkeisiin sekä
teknologisessa kehityksessä tulee olemaan
ulkomaisten sijoittajien kiinnostumisen
autonomisten (tai lähes autonomisten)
suomalaisesta elinkeinoelämästä ja osaamisesta.
toimijoiden ja robottien merkityksen kasvu.

Cristina Andersson & Jari Kaivo-oja © 2015

11

Kuva 7. Perustiekartta 1. Teollisuusrobotisaatio ja palvelurobotisaatio (Haidegger et al 2013, s.
1216).
Kuvassa 8 on esitetty digitalisaation ja robotisaation keskeiset teknologiat. Kuten selvästi näemme
Kuvasta 8, digitalisaatiokehityksen teknologiat luovat pohjaa robotisaatiokehitykselle ja sen
mukaiselle AiRo-teknologiselle muutokselle tulevaisuudessa. Autonomisten robottien kehitys on
keskeinen kehitysaskel tulevaisuudessa (ks. Ingrand & Ghallab 2015).
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Kuva 8. Perustiekartta 2. Digitalisaation ja robotisaation keskeiset teknologiat. TechCast (2014).
Kuvassa 9 on esitetty IT-alan teknologiakehitys. Olennaista tämän tiekartan osalta on huomata,
että asioiden Internet eli IoT-kehitys luo pohjan AiRo-teknologisille sovelluksille ja erityisesti
robotisaatiolle. Yhdysvaltojen robotisaatiostrategiassa määritelty strateginen ote on
perusteltavissa Kuvan 8 tiekartan ja toisen Kuvan 9 tiekartan pohjalta. Tästä kansainvälisestä
strategisesta näkökulmasta käsin myös Suomessa on syytä ymmärtää digitalisaation
teknologioiden ja IT-teknologia-aaltojen luovan teknologiaperustaa lisääntyvälle robotisaatiolle ja
keinoälyn hyödyntämisellä yhteiskunnassa ja kansantaloudessa.
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Kuva 9. Perustiekartta 3. IT-alan teknologiakehitys. TechCast (2014).
Kuvassa 10 on esitetty hiukan vanhempi teknologiatiekartta robotisaation osalta. Se kuvaa hyvin
erilaisia robottityyppejä, jotka ovat jo nyt nähtävissä alan markkinoilla. Robotisaatiokehityksen
myötä roboteista on tulossa ihmisen
kumppaneita, avustajia,
Panostamalla AiRo -teknologioiden
talousrobotteja, terveydenhuollon
kehittämiseen ja alan osaamiseen synnytetään
piirissä palveluita tarjoavia robotteja,
radikaaleja innovaatioita, jotka nostavat Suomen
raskaita töitä tekeviä rakentajakilpailukykyä globaalilla pelikentällä.
robotteja, lemmikkirobotteja,
lelurobotteja ja ihmistä muistuttavia
olioita. Nämä erityyppiset robotit kehittyvät koko ajan ja niiden ”kehittyneisyys” etenee samaan
tyyliin kuin ihmisen kehitys lapsesta aikuiseksi kehittyy. Robotit voidaan jakaa myös kolmeen
perusryhmään: sosiaalisiin robotteihin, pehmorobotteihin ja älykkäisiin robottiseuralaisiin (ks.
Kuva 11). Nämä erityyppiset robotit voivat tarjota mitä erilaisimpia palveluita ihmisille ja
organisaatioille.
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Tiekartta 10. Robotisaation perustiekartta. Robotisaation tarkennettu tiekartta (European
Robotics Research Network, EURON 2004, s. 60).
Koska robotisaatiolla on paljon annettavaa
hyvinvointipalveluiden ja erityisesti
terveydenhuollon piirissä, olemme
koonneet Kuvaan 11 henkilökohtaisia
palvelurobotteja koskevan yhteenvedon.
Terveydenhuollon piirissä robotisaatio on
kehittynyt voimakkaasti viime vuosina ja
voimme tunnistaa oman terveydenhuollon
robottiryhmän ja oman kirurgisen alan
robottiryhmän.

SoTe -sektorin suuria ongelmia ei voida ratkaista
ilman AiRo -teknologioita. Sosiaali- ja
terveysministeriö on velvoitettava rakentamaan
kustannustehokas ja korkeaan palvelutasoon
perustuva Sote -sektorin AiRo -ohjelma.
Tarvitaan myös kovat kansainväliset kriteerit
täyttävä AiRo –sairaalan pilottikonsepti
Suomeen.
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Kuva 11. Terveys- ja lääkintäalan robotisaatio osana hyvinvointirobotiikkaa (Haidegger et al. 2013,
s. 1217).
Palvelutuotannon robotisaatiokehityksen kannalta on keskeistä älykäs kaupunkikehitys. Tästä
kehityksestä on esitetty lukuisia tiekarttoja, jotka monet painottuvat liikenteen älykkääseen
suunnitteluun ja asumiseen (ks. esim Lee, Phaal & Lee 2013). Näitä tiekarttoja on käsitelty
selvityksen muissa osioissa ja liikenne- ja viestintäministeriön erillisraporteissa.

6.

Suomalaisten yritysten kyvykkyyksien ja osaamispääoman
kehittäminen: Politiikkasuositusten tausta

Professori Frank W. Geels (2011) on esittänyt mallin innovaatioiden kehityksestä ja
innovaatiojohtamisesta. Hänen tutkimuksiensa mukaan globaalissa taloudessa toimivilla valtiolla
on tunnistettavissa kolmitasoinen systeeminen innovaatiojärjestelmä, joka ohjaa
innovaatiojärjestelmän kehitystä. Mallia voidaan käyttää erityisesti kansallisessa systeemisten
innovaatioiden edistämisessä ja siirtymäjohtamisessa. Geelsin malli soveltuu laajemminkin eri
innovaatiotyyppien (inkrementaaliset eli asteittaiset ja radikaalit eli mullistavat innovaatiot)
kehittämisen lähtökohdaksi (Kern 2012). Järjestelmän tasot muodostuvat (1) globaalin kehityksen
maisemasta, (2) makrotason sosio-teknisestä regiimistä ja (3) mikrotason niche-innovaatioista.
Nämä innovaatiojärjestelmän osaset ovat kuvattu Kuvassa 12. Sosio-tekninen regiimi sisältää
sosio-kulttuurisen regiimin, poliittisen regiimin, tieteen regiimin ja teknologisen regiimin. Omilla
toimillaan valtiovalta voi vaikuttaa myönteisesti näihin neljään strategiseen osaregiimiin ja näin
valtio ja talouden koko julkinen sektori edistää kansakunnan kilpailukykyä.
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Sosio-teknisen regiimin toimivuus suhteessa globaaliin kehitykseen ja mikrotason
innovaatiotoimintaan on siis keskeinen haaste kansakunnille, jotka osallistuvat globaaliin
kansainväliseen vaihdantaan. Tässä osiossa esitämme sellaisia politiikkasuosituksia, jota edistävät
suomalaisen yhteiskunnan
menestyksellistä toimintaa suhteessa
Robotisaatio, automaatio ja muut AiRo globaaleihin haasteisiin ja mikrotason
teknologioihin liittyvät alueet edellyttävät uutta
niche-innovaatiotoimintoihin. AiRoosaamista, jota Suomessa ei ole tällä hetkellä
strategioiden osalta valtiovalta ja eri
tarpeeksi. Osaamiskuilut on kurottava nopeasti
ministeriöt voivat painottaa eri
umpeen, jopa teknologiasiirtomahdollisuutta ja
strategioita. Kun puhutaan Suomen
dynaamista osaamispääoman rekrytointia
sisäisistä panostuksista, päästrategiat
hyödyntäen. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
ovat uudelleen orientoituminen trendien Opetushallitus velvoitetaan luomaan ohjelma
pohjalta ja sisäinen uudistuminen. Jos
uuden osaamisen kehittämiseksi.
halutaan nojautua pelkästään ulkoisiin
resursseihin (ml. suorat ulkomaiset
investoinnit Suomeen) strategioiksi jäävät emergentti (osaksi hallitsematon muutosprosessi) tai
tarkoitushakuinen siirtymä ulkoisin resurssein. Näiden ulkoiseen resursointiin nojaavien
vaihtoehtojen strateginen painotus merkitsee tietoista ns. tytäryhtiöstrategian valitsemista
Suomelle ja nykyistä merkittävämpää osaamisen myymistä pääomasijoittajille Suomen
ulkopuolelle.

Kuva 12. Siirtymäjohtamisen strategiset vaihtoehdot. Siirtymäjohtamisen typologia. (Berkhout et
al. 2004).
Uudet niche -innovaatiot liittyvät luonnollisesti alueellisiin osaamiskeskittymiin, yritysverkostoihin,
itseorganisoituviin organisoihin ja Suomen alueelliseen älykkääseen erikoistumiseen. Hyvä sosiotekninen regiimi tukee näitä osaamisen kokonaisuuksia ja toimijoita. Toimivan sosio-teknisen
regiimin pohjalta Suomi voi menestyä niin kotimaan markkinoiden kehitystoiminnoissa kuin
vientiin tähtäävässä liiketoiminnassa ja muussa kehittämistoiminnassa. Tämä yleisesti käytössä
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oleva suunnittelumalli voi luoda pohjan menestykselliselle siirtymäjohtamiselle AiRo-teknologiaalueella.

Kuva 13. Sosio-tekniset regiimit uusien innovaatioiden luomisessa. (Geels 2011, s. 27).
6.1 Suomalaisten yritysten kyvykkyydet nykyhetkessä
Suomalaisten PK yritysten arvioidaan olevan vaikeassa tilanteessa. Kannattavuus on alhainen ja
vanhoilla menetelmillä on vaikea saada tuottavuutta aikaan. Yrityksillä on osin ongelmia myös
toimintatavan osalta; toiminta ei ole riittävän dynaamista ja joustavaa vastaamaan kansainvälisen
kilpailun haasteisiin.
Yritysten kyvykkyyksien haasteet voidaan tämän selvityksen perusteella jakaa kolmeen ryhmään:
1) Investointikyvykkyys
2) Osaamiskuilut
3) Liiketoimintamallien ja ansaintalogiikkojen muutospaineet
Suomalaisten PK-yritysten investointikyvykkyys ja –halukkuus osoittaa edelleen hiipumista.
Balance Consulting Oy:n tekemän selvityksen mukaan investointiasteet ovat olleet matalia jo kuusi
vuotta peräkkäin. Robotiikkainvestoinneissa asia näkyy mm. siten, että uusien robottien
asennuksia on vähemmän kuin mitä vanhoja puretaan. Kuitenkin robotiikka ja automaatio ovat
erityisesti teollisten PK-yritysten kilpailukyvyn ja selviämisen elinehto.
Automaatioalan ja varsinkin konepajojen kehitystä estää automaatio-osaamisen puute. Erityisesti
robottien ohjelmointiin erityistehtäviä suorittamaan ei tahdo löytyä osaajia Suomesta. Yritykset
ovatkin joutuneet ulkoistamaan toimintoja ulkomaille osaajien puutteen vuoksi. Robotteja on
myös vajaakäytössä juuri osaamisen puutteiden vuoksi. Suomalainen ICT-sektorista noussut
osaaminen ei sellaisenaan näytä riittävän automaatioalalle, mutta olisi täydennyskoulutuksella
kehitettävissä vastaamaan yritysten osaamishaasteita.
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Robottien toimittajat ja systeemien integraattorien ansaintalogiikat perustuvat edelleen teollisen
aikakauden liiketoimintamalleihin. Aikaisemmin investoinnille voitiin laskea jopa vuosien
takaisinmaksuaikoja, mutta nykyisin ajat lasketaan kuukausissa. Ratkaisuna on siirtyminen
”automaatio palveluna” –malleihin, joissa ostajayritys ei niinkään osta itse laitetta vaan sen
suorittamaa suoritetta ja palvelua. Uudenlaiset palvelumallit mahdollistavat myös innovatiiviset,
molempia osapuolia hyödyttävät, lisäarvopalvelut.

7.

Politiikkasuositukset

Esitämme seuraavaksi 12 politiikkasuositusta, jotka jokainen kytkeytyvät Suomen edellä esitettyyn
sosio-teknisen kokonaisregiimin kehittämiseen. Painopiste suosituksissa on poliittisessa
osaregiimissä, mutta suositukset liittyvät luonnollisesti muihinkin osaregiimeihin. Kaikki esitettävät
suositukset pyrkivät edistämään oikean suuntaista public-private -yhteistyötä Suomessa, nopean
omaksujan sekä radikaalin innovaattorin positiota. On syytä korostaa, että ilman nopeaa ja
ketterää omaksumista ei voida realistisesti odottaa uusien radikaalien, Suomelle suhteellista
kilpailuetua tuovien innovaatioiden syntymistä.
Suositus 1: Hyvinvointipalveluiden laatu, tehokkuus ja tuottavuus (poliittinen regiimi, sosiokulttuurinen regiimi)
Tämä Suositus 1 perustuu ajatukseen siitä, että SoTe -sektorin ongelmia ei voida ratkaista
ihmisarvoisesti ja arvokkuutta lisäävästi ilman AiRo –teknologioita ja korkeatasoista
palvelurobotisaation osaamista. Palvelurobotiikka olisi järkevä valjastaa ratkaisemaan SoTe –
sektorin suuria ongelmia. Esimerkiksi kirurgiset leikkaukset roboteilla (Minimally Invasive Surgery,
MIS) ovat ihmisille turvallisempia ja nopeuttavat potilaan toipumista. Suosittelemme
logistiikkaratkaisujen kehittämistä mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ja erityisesti raskaiden
terveydenhoidon tehtävien sekä rutiinitoimenpiteiden siirtämistä roboteille, jolloin niukat
terveydenhuollon resurssit voidaan kohdentaa asiakaslähtöisempään hoitoon. Esitämme, että
käynnissä olevaan SoTe –uudistukseen on kytkettävä erityinen AiRo -teknologia –osio, jonka
toteutukseen keskitetään maan paras osaaminen. Asian ammattimainen hoitaminen vastuutetaan
sosiaali- ja terveysministeriölle.

Suositus 2: Teollisuuden laatu, tehokkuus ja
tuottavuus (poliittinen regiimi, teknologinen
regiimi, tieteen regiimi)
Tämä Suositus 2 perustuu perusajatukseen
siitä, että AiRo-teknologioiden ja
innovaatioiden avulla voidaan turvata
kotimarkkinoidemme riittävä uudistuminen ja
vientivetoinen kasvu. Tämä suositus sisältää
myös ajatuksen Suomen ”reshoring” –
strategiasta eli teollisen tuotannon
elvyttämisestä ja palauttamisestä Suomeen.

AiRo -teknologiat ovat edellytys tuottavuuden
kasvulle. Uskottava AiRo –teknologiaoptio
Suomelle mahdollistaa myös yritysten
kotoutumisen halpatyövoimamaista. Työ- ja
elinkeinoministeriö laatii AiRo –teknologioihin
perustuvan uusteollistamis- ja
investointiohjelman, jolla Suomi pärjää
kilpailussa globaalilla pelikentällä. ”Made in
Finland” palautetaan uuteen arvoonsa.
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Muita keskeisiä perusteita tälle poliittiselle suositukselle ovat: (1) Modernin teollisuuden
tulevaisuuden turvaaminen Suomessa, (2) metalli-, konepaja- ja metsäteollisuuden robotisaatio
entistäkin kilpailukykyisemmäksi, (3) uuden biotalousklusterin robotisointimahdollisuuksien
realisointi selvitystyön ja toteutuksen kautta, (4) uusien megateollisuusyksiköiden houkuttelu ja
konkreettinen tuominen Suomeen, (5) Suomen aseman palauttaminen teknologian huippumaaksi,
(6) jo syntyneiden kansainvälisten kilpailukykyerojen kurominen umpeen, (7) ekotehokkuuden ja
ohjelmoitavan kestävyyden lisääminen AiRo –teknologioiden avulla Clean Tech-klusterin
menestyksen jatkon takaamiseksi. Tämän osion vastuuministeriönä voi toimia työ- ja
elinkeinoministeriö (TEM).
Suositus 3: Maa- ja metsätalouden laatulisä, tehokkuuslisä ja tuottavuusparannus (poliittinen
regiimi, teknologinen regiimi, tieteen regiimi)
Suosittelemme maa- ja metsätalouden kohdennettua AiRo-ohjelmaa, joka tähtää (1)
automatisoitujen tuotantoyksiköiden toiminnan kehittämiseen (ml. robotisoidut
lypsyjärjestelmät), (2) ohjelmoitavaan kestävyyteen maa- ja metsätaloudessa, ja (3)
ekosysteemipalveluiden tukemiseen moderneilla AiRo -teknologioilla. Suosittelemme erityisesti
robotisoitujen biomateriaalituotantomahdollisuuksien selvittämistä ja toteutusta
biotaloustoimialalla. Tällä alueella on iso globaali liiketoimintapotentiaali uusille ekomateriaaleille.
Esimerkiksi sellun uudet innovatiiviset ja vaihtoehtoiset käyttökohteet voisivat perustua
kilpailukykyiselle AiRo -teknologialle. Tämän osion vastuuministeriöinä voivat toimia maa- ja
metsätalousministeriö (MMM) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
Suositus 4: Luovan talouden ja AIRO-teknologian yhteistyöstrategia (sosio-kulttuurinen regiimi,
teknologinen regiimi)
Suosittelemme erityisohjelmaa TEVANAKE-teollisuuden palauttamiseksi omaksi vahvaksi
miniklusteriksi Suomessa AiRo-teknologisen huippuosaamisen kautta. Suosittelemme suomalaisen
huippudesign -osaamisen yhdistämistä robotisoituun 3D- tuotantoon. Tämän suosituksen
perusteella olisi järkevää käynnistää robotiikan industrial/service design – ohjelmien
käynnistäminen eri oppi- ja tutkimuslaitoksissa. Ohjelmilla olisi pyrittävä teollisuus- ja
palveludesign -osaamisen kehittämiseen ottaen huomioon uudet älykkäät AiRo –ratkaisut. Tämän
suosituksen toteuttaminen edellyttää uutta luovan taiteen ja teknologian liittoa. Keihäänkärkinä ja
demonstraatioprojekteina ehdotamme robotisoitujen taidespektaakkelien uustuotantoa sekä
älykkään arkkitehtuuri- ja rakennustaideosaamisen kehittämistä. Kehittämis- ja pilotointikohteina
voivat olla erityisesti AiRo-kirjastot, AiRo-museot ja matkailua palvelua AiRo-kohteet. Näissä
kaikissa kohteissa tulisi kehittää monikulttuurista yhteiskuntaa tukevia robotisoituja kieli- ja
logistiikkapalveluita. Kokeilutalouden ajattelumallit tulisi toteuttaa AiRo -strategian yhteydessä
mallikkaasti. Tämän osion vastuuministeriöinä voivat toimia opetus- ja viestintäministeriä (OVM)
ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
Suositus 5: Ammatillisen ja korkeamman asteen koulutuksen laatu ja määrällisen ennakoinnin
päivitys (poliittinen regiimi, sosio-kulttuurinen regiimi, teknologinen regiimi)
Suosittelemme ammatillisen ja korkeamman asteen koulutuksen laadullisen ja määrällisen
ennakoinnin päivitystä huomioiden arvioitua nopeampi AiRo -teknologiakehitys. Kansainväliset
tutkimukset (ns. Oxford-tutkimus, Frey & Osborne 2013) ja kansalliset tutkimukset (ns. Suomessa
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esitetty ETLA-tutkimus, Pajarinen & Rouvinen 2014) antavat perustellun syyn nopeaan
ammatillisen ja korkeamman asteen koulutuksen laadullisen ja määrällisen ennakoinnin
päivitykseen. Asiaperusteina tälle suositukselle ovat: (1) Ennaltaehkäisevän työllisyyspolitiikan
luominen uuden AiRo – osaamisen kautta, (2) IT – ja digitalisaatio-osaamisen nopea päivitys
vastaamaan uusia tulevan AiRo-klusterin tarpeita, (3) osaamisen nopea uudistaminen perus- ja
aikuiskoulutuksen kautta vastaamaan uusia ja muuttuvia AiRo -teknologian tarpeita.
Tässä yhteydessä ehdotamme erityistoimenpiteenä teollisuuden pilottikoulutusyksikköjen
verkoston perustamista palvelemaan uusia AiRo-teknologioita hyödyntävän megateollisuuden
osaamistarpeita Suomessa.
Suositus 6: AiRo -painopisteen lisääminen, profiloiminen ja vahva resursointi suomalaisissa
innovaatioiden ekosysteemeissä (teknologiaregiimi, tieteen regiimi, poliittinen regiimi)
AiRo -teknologiahaaste koskettaa useita eri innovaatioiden ekosysteemejä Suomessa. Siksi AiRoosaaminen kehittäminen edellyttää AiRo -painopisteen lisäämistä, profiloimista ja resursoinnin
vahvistamista suomalaisissa innovaatioiden ekosysteemeissä. Tämä selkeä regiimimuutos on
välttämätön Suomen sosio-teknisen regiimin uudistumiselle ja kilpailukyvyn parantamiselle.
Tarvitaan selkeämpi AiRo –teknologioiden näkyvyys Tekesin, Sitran ja Suomen Akatemian tiede-,
teknologia ja innovaatiotoiminnassa. Konkreettisina toimenpiteinä suosittelemme: (1) Uutta
strategista ja selkeää AiRo -painotusta suomessa toimivien PK -yritysten toiminnan kehittämisessä,
(2) uusia strategisesti määriteltyjä AiRo -professuureja luomaan suuntia uudelle suomalaiselle
kansainvälisen tason AiRo –osaamiselle, (3) vuosittain myönnettävää kansallista ja kansainvälistä
tieteen ja innovaatiotoiminnan AiRo –palkintoja. Suosittelemme Ruotsin Robotdalen -hankkeessa
toteutettua toimivaksi osoittautunutta toimintamallia säännöllisistä PK-sektorin
kenttäkyselytutkimuksista, joilla kartoitetaan yritysten akuutin R&D-kehittämistarpeet AiRoteknologiakehityksen alalla. Kenttäkyselytutkimusten pohjalta voidaan täsmäkohdentaa tarvittavia
toimenpiteitä PK-yrityksissä. Tätä tehtävää voisi koordinoida työ- ja elinkeinoministeriö alueellisine
verkostoineen ja yksikköineen.
Suositus 7: Kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut AiRo Island-kansainvälistysohjelma
(poliittinen regiimi, teknologinen regiimi, tieteen regiimi)
Ruotsin Vesteråsissa toimiva Robotdalen- innovaatiokeskus (http://www.robotdalen.se/) on eräs
Euroopan Unioninkin esille nostama kärkikehityshanke AiRo -teknologioiden alalla Euroopassa.
Suomen oma AiRo Island –hanke pyrkii laadullisesti samantasoiseen ja eräillä strategisilla alueilla
korkeatasoisempaan toimintamalliin. Tämän innovatiivisen ja verkosto-osaamista hyödyntävän
hankkeen strategiatyön resursointi ja edelleen kehittäminen on suositeltavaa. AiRo Islandin
tavoitteita ovat:
1. Euroopan Robottiviikkoon ja muihin AiRo –alan tapahtumiin osallistuminen korkealla
suomalaisella profiililla.
2. Merkittävän vuosittaisen kansainvälisen AiRoBot -investointitapahtuman toteuttaminen,
ensimmäinen jo keväällä 2015.
3. Uusien ajankohtaisten tutkimusteemojen ja –haasteiden esiin nosto.
4. Kansainvälinen AiRo Island -konferenssi, tähtäimenä kansainvälinen symposiumi vuonna
2017 (liittyen Suomen itsenäisyyden 100-juhlavuoteen).
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5. Suomea positiivisesti profiloiva International Robotics -kisa AiRo –alalla (esim.
kehitysvammaisten soveltuvat robo-sovellutukset).
6. AiRo –alan start-up yritysten tuotekehityksen ja markkinoinnin edistäminen.
7. Yrityksiä ja oppilaitoksia palvelevan AiRo + IoT -oppimisympäristön kehittäminen.
8. Alan innovaatioiden ekosysteemin ja verkostojen kehittäminen.
Helsingissä toimiva AiRo Island palvelee AiRo-alan vientiponnisteluja, ulkomaisten suorien
investointien houkuttelua Suomeen ja kotimarkkinoiden uudistumista AiRo -teknologiakehityksen
alalla. Se toimii valtakunnallisen AiRo - yhteistyön edistäjänä.
Suositus 8: AiRo -3D- skannaamisen ja printtaamisen osaamiskeskuksen perustaminen Suomeen
vuonna 2015 (teknologinen regiimi, poliittinen regiimi)
Suosittelemme, että Suomessa otetaan selkeästi huomioon 3-D-printtaamisen mahdollisuudet
uudistaa teollista toimintaa linkittyneenä uuteen palvelutalouden joustavaan toimintamalliin.
Suosittelemme AiRo -3D- skannaamisen ja printtaamisen osaamiskeskuksen perustamista
Suomeen vuonna 2015. Tässä osaamiskeskuksessa voitaisiin keskittyä avoimen 3D –digitaalisen
kirjaston luomiseen, merkittävien museo- ja näyttelyesineiden digitalisointiin 3D -skannaamalla ja
kansallisen virtuaalimuseon perustamiseen. Tämä osaamiskeskus voisi keskittyä
”vintage/historia”- ja ”science fiction/tulevaisuus” – teemaiseen esineiden ja uusien ideoiden
skannaaminen. Tämän kansainvälisesti profiloituvan osaamiskeskuksen yhteydessä voisi toimia
digitaalinen tulevaisuusmuseo, joka voisi toimia Suomen luovan talouden keihäänkärkihankkeena
ja palvelisi myös digitaalisen ja luovan talouden osaamisen kehittämistä.
Suositus 9: Jatkuvan AiRo -teknologioiden benchmarking-ohjelman käynnistäminen (teknologinen
regiimi, tieteen regiimi, poliittinen regiimi)
Kansainvälinen teknologiakehitys saatavilla olevien kaikkien teknologiaennakointitutkimusten
tulee olemaan erittäin nopeaa ja yllätyksellistä AiRo-teknologiakehityksen eri osa-alueilla. Emme
voi poissulkea häiritsevien teknologia-aaltojen mahdollisuutta. Ehdotamme jatkuvan AiRoteknologioiden benchmarking -ohjelman käynnistämistä Suomessa. Tavoitteena tässä hankkeessa
on huipputasoisen Business Intelligence -osaamisen luominen ja kehittäminen AiRo teknologioiden alueelle Suomeen. Älykäs erikoistuminen ja ketterä julkistalous Suomessa
edellyttää ajantasaista tietoa siitä, mitä kansainvälisessä kehityksessä on oikeasti tapahtumassa.
Hankkeessa syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää, kun eri teknologioita pilotoidaan Suomessa tai
mahdollisia akuutteja teknologiasiirtotarpeita arvioidaan. Tämä hanke edesauttaa Suomen kykyä
toimia nopeana ja ketteränä omaksujana AiRo -teknologiakehityksessä. Hanke edistäisi myös
älykästä alueellista erikoistumista. Tavoitteena tulisi olla kehityksen kärkirintamassa pysyminen
sekä uusien kehityshaasteiden realistinen asettaminen nopean kansainvälisen kehityksen pohjalta.
Tämä hanke voisi perustua verkostomaiseen yhteistyöhön yrityksien, tutkimus- ja oppilaitosten
sekä ministeriöiden välillä. Hankkeessa voisi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toimia
käynnistäjänä, mutta tehtävien jakoa tulisi tapahtua älykkäästi PK-yritysten, tutkimus- ja
oppilaitosten sekä aluekehittämisestä vastaavien tahojen välillä.
Osana tätä benchmarking -ohjelmaa tulisi valtioneuvoston säätää suomalaisten julkisen
innovaatioekosysteemin keskeisten toimijoiden (VTT, Sitra, Suomen Akatemia, Tekes, ministeriöt,
valtioneuvoston ennakointiverkoston jäsenet, kaupungit, kunnat jne.) avoin julkinen (esim. blogit)
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perustelu-, raportointi- ja tiedonvälitysvelvollisuus AiRo -teknologian kehitykseen liittyvistä
keskeisistä asioista, mm. seminaari- ym. virkamatkoista. Tätä AiRo -benchmarking -ohjelmaa voisi
koordinoida työ- ja elinkeinoministeriö, joka velvoitettaisiin tekemään vuosiyhteenvedot
kansallisesta AiRo-teknologioiden benchmarking – ohjelmasta ja levittämään nämä tiedot PKyrityksille. Mallia tähän benchmarking/BI - ohjelmaan tulisi ottaa mm. Japanista, Etelä-Koreasta,
Taiwanista ja erityisesti Iso-Britannian Horizon Scanning -ohjelmista.
Suositus 10: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen AiRo-tutkimuksessa
Suosittelemme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön lisäämistä AiRo-teknologisen,
AiRo-ekonomisen ja AiRo-teemaisen sosiologisen tutkimuksen alueilla ja niitä koskevissa R&Dtoiminnoissa. Suosittelemme yliopistojen ja AMK-verkoston yhteistyötapahtumaa tehokkaan
tutkimustiedon jakamisen takaamiseksi ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi teemana ”keinoälyn ja
robottien yö”.
Suositus 11: Ohjelmoitavan kestävän kehityksen R&D - ohjelman käynnistäminen (politiikan
regiimi, tieteen regiimi, teknologinen regiimi)
Suosittelemme ohjelmoitavan kestävän kehityksen R&D-ohjelman käynnistämistä
ympäristöministeriön koordinoimana ja Tekesin taloudellisesti resursoimana. Tässä hankkeessa
keskeisiä tavoitteita olisi: (1) Globaalin kestävän kehityksen BigDatan (massadatan ja
indikaattoritietokantojen) älykäs haltuunotto ja hyödyntäminen kansallisessa ja kansainvälisessä
ympäristöpolitiikassa (ml. ilmastopolitiikka), (2) kestävän kehityksen toiminnan robotisoinnin ja
keinoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus ja toteutus, (3) clean tech -liiketoimintaalueen liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen AiRo –teknologioiden avulla ja (4) AiRo Clean
Tech –liiketoimintamahdollisuuksien parempi ymmärtäminen. Erityisinä kohdealueina tässä
ohjelmoitavan kestävän kehityksen AiRo-R&D -ohjelmassa tulisi olla uusiutuva energiatuotanto
sekä erityisesti älykkäät tuuli- ja aurinkoenergiaratkaisut.
Suositus 12: Älykäs julkinen hallinto-ohjelma (politiikan regiimi, teknologinen regiimi, tieteen
regiimi)
Suosittelemme Valtioneuvoston AiRo-budjetointi- ja päätöksentekojärjestelmän
pilotointihankkeen toteuttamista valtioneuvostossa ja kaikissa linjaministeriöissä. Jokaiselle
ministerille tulisi tuottaa räätälöity AiRo -sovellutus tehostamaan ministeriöiden
kokonaistyöskentelyä yli hallituskausien
ulottuvassa siirtymäjohtamismallissa. Tämän
AiRo -teknologioilla voidaan tuottaa uusia
hankkeen tavoitteena olisi kehittää tehokas
tehokkaita ratkaisuja, jotka osaltaan vähentävät
työkalu Suomen byrokratiatalkoisiin ja
merkittävästi syntynyttä kestävyysvajetta.
vähentää liian jyrkkiä sektorirajoja julkisessa
hallinnossa. Hankkeen tulisi palvella myös
kestävyysvajeongelman suunniteltua ja älykästä ratkaisua. Valtion investointien suunnittelussa ja
toteutuksessa tulisi käynnistää älykäs portfoliosuunnittelumallin ja täsmäevaluoinnin
kehittäminen. Pilottihankkeessa tulisi tuottaa ensimmäiset kansalaisia palvelevat käytännön
sovellutukset AiRo-juristien ja kansalaisten joustavien tukipalveluiden tuominen Suomen
oikeusjärjestelmään. Uusien lakien ja säädösten valmistelutyöstä tulisi allokoida 80% AiRosovellutuksille ja raportoinnista 90%. AiRo-raportointi tulisi ottaa vakiintuneeksi osaksi
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oikeuslaitoksen, komitealaitoksen, budjettihallinnon ja julkisten investointien suunnittelu- ja
arviointitoimintaa. Tätä pilottitehtävää voisi koordinoida valtiovarainministeriö yhdessä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa.
Tässä ohjelmassa tulisi myös laatia Suomelta kansallinen aloite EU:n byrokratian karsimiseksi
modernien AiRo –teknologioiden avulla. Näillä konkreettisilla toimenpiteillä Suomen asema
tietoyhteiskunnan eurooppalaisena kärkimaana voitaisiin uskottavalla tavalla saavuttaa
Euroopassa.

Aika toimia!
Euroopan Unioni, Yhdysvallat ja Kiina ovat
laatineet muiden joukossa omat AiRo strategiansa. Hallituksen tulee toimia pikaisesti
vastaavan ja kestävään kehitykseen perustuvan,
tuloshakuisen strategisen ohjelman laatimiseksi
Suomeen.
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