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Haluatko kysyä kokemuksia nousevia teknologioita hyödyntävistä hankkeista?
Kysy meiltä, jos olet käynnistämässä nousevia teknologioita hyödyntävää hanketta.
Keskustelemme mielellämme kanssasi onnistumisista, haasteista ja muista hankkeiden
läpiviennistä saaduista kokemuksista:

Ari Hartikainen, tekoälypalvelupäällikkö, Puolustusvoimat
Minulta voi kysellä seuraavista aiheista kokemuksia ohjelmistorobotiikasta
(RPA) sekä analytiikasta ja tekoälystä.
p. 0299 510 597 ari.hartikainen(at)mil.fi

Petri Pehkonen, projektipäällikkö, Valtiokonttori
Minulta voi kysyä kokemuksia ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä
valtionhallinnon prosesseissa ja Palkeiden RPA-palvelusta
p. 050 556 1687 petri.pehkonen(at)valtiokonttori.fi

Tuuli Karjalainen, kehityspäällikkö, kansalaispalvelut, Valtiokonttori
Aiheet joista minulta voi saada lisätietoa ovat ohjelmistorobotiikka ja
prosessien kehittäminen.
tuuli.karjalainen(at)valtiokonttori.fi
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Sasa Haavisto, hankepäällikkö, mobiilipalvelut, Poliisihallitus
Jaan mielelläni kokemuksia mm. digitalisaatiosta mobiliteetin avulla ja
tekoälystä.
p. 0295 476 108, sasa.haavisto(at)poliisi.fi

Saku Anttila, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus/tietokeskus
Minulta voi kysellä ympäristötietorekisterien laadunvarmennuksen
automatisoinnista sekä kokemuksia automatiikan ja koneoppisovellusten
käyttöönotosta ympäristösovelluksissa
p. 0295 251 069, saku.anttila(at)ymparisto.fi

Maria Nieminen, projektipäällikkö, Valtori
Minulla on kokemusta kahden viraston yhteisestä AI-projektista sekä
haastavasta toimittajayhteistyöstä. Pystyn kertomaan kokemukseni
perusteella vinkkejä yhteistyön selkiyttämiseen ja pahimpien karikkojen
karttamiseen.
p. 050 518 4782, maria.nieminen(at)valtori.fi
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Janne Karjalainen, Senior Director, Business Development, Business Finland
Juttelen mieluusti tekoälykokeiluista ja niiden tuotantoon viennistä sekä
ohjelmistoprojektien hankinnasta ja läpiviennistä.
p. 050 524 3627, janne.karjalainen(at)businessfinland.fi

Minna Lukanniemi, projektipäällikkö, valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus Palkeet
Minulta voi kysyä hanke-projektikokonaisuudesta tekoälyhankinnan ja projektin osalta.
p. 02955 62671, minna.lukanniemi(at)palkeet.fi

Aki Hietanen, kehittämispäällikkö, oikeusministeriö
Minulta voit kysyä kieliteknologian hyödyntämistä, henkilötietojen
pseudonymisointia sekä projektin edistämistä avointa lähdekoodia
hyödyntävässä monitoimijaympäristössä.
p. 050 522 1061, aki.hietanen(at)om.fi
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Tiina Husso, projektikoordinaattori, oikeusministeriö
Minulta voit kysyä kieliteknologian hyödyntämistä, henkilötietojen
pseudonymisointia sekä projektin edistämistä avointa lähdekoodia
hyödyntävässä monitoimijaympäristössä.
p. 050 301 7087, tiina.husso(at)om.fi

Jukka Isosaari, tietoturva-asiantuntija, Kyberturvallisuuskeskus, Liikenne- ja
viestintävirasto Traficom
Yhtenä työtehtävänäni on tekoälyn tietoturva ja sen seuraaminen. Minulta
voit kysyä niistä.
jukka.isosaari(at)traficom.fi

Eija Hartikainen, Kehityspäällikkö, digitalisaatio, Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
Toimin digitalisaation kehityspäällikkönä Palkeissa, tuemme mielellämme
muita organisaatioita kertomalla Palkeiden kokemuksista
ohjelmistorobotiikasta, tekoälystä ja testausautomaatiosta.
p. 02955 62010, eija.hartikainen(at)palkeet.fi
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Janne Suuronen, toimittajahallintapäällikkö, Vero
Minulta voit kysyä robotiikka- ja chatbot-hankinnoista ja niiden
lisenssoinneista.
p. 0295 123 901, janne.suuronen(at)vero.fi

Taru Hakanen, Research Team Leader, VTT
VTT voi auttaa kehityshankkeessanne toimimalla objektiivisena
asiantuntijana robotiikan käyttöönoton suunnittelussa, laitehankinnoissa ja
mahdollisissa järjestelmäintegroinneissa. Samalla autamme huomioimaan
käyttäjänäkökulman niin, että käyttöönotto sekä ihmisen ja robotin välinen
yhteistyö ovat sujuvia.
p. 050 5223 202, taru.hakanen(at)vtt.fi

