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Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n strateginen valmisteluryhmä
Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut strategisen valmisteluryhmän kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja
toimenpanosuunnitelman 2019-2023 jatkovalmisteluun.

Toimikausi

Strategisen valmisteluryhmän toimikausi on asettamispäivästä lukien
30.9.2019 saakka.

Tausta

Valtiovarainministeriön asettaman kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen toimikausi on ollut 15.9.2018-28.2.2019. Esiselvityshankkeen tavoitteena on ollut kuvata ihmisten eri elämäntapahtumiin palveluita
tuottaville organisaatioille kokonaisuus, joka mahdollistaa älykkäiden palvelujen keskinäisen vuorovaikutuksen eli toteuttaa ensimmäinen kokeiluversio
AuroraAI-verkosta. Samalla tavoitteena on ollut tunnistaa, millaisia muutoksia elämäntapahtuma-ajatteluun pohjautuva toteutus tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle. Palveluiden kuluttajien näkökulmasta AuroraAI:n tavoitteena on mahdollistaa monien eri palveluntuottajien palveluista koostuvat saumattomat ja sujuvat palvelupolut eri elämäntilanteissa ja elämäntapahtumissa. Näiden tavoitteiden toteutustapoja on selvitetty esiselvityshankkeen aikana pohjautuen keväällä 2018 käynnistettyihin elämäntapahtumapilotteihin.
Esiselvityshanke on samalla osa Tekoälyaika Suomessa -raportin ehdotuksia. Raportissa kuvataan mahdollisimman varhain aloitetun tekoälyn soveltamisen hyödyt Suomelle. Esiselvityshanke myös linkittyy vahvasti valtioneuvoston selontekoon tietopolitiikasta ja tekoälystä (VNS 7/2018), jonka linjauksia AuroraAI soveltaa käytännössä. Tietopolitiikan visiona on, että Suomessa tieto ja teknologia palvelevat ihmistä.
Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2023 on esiselvityshankkeen ja sen verkoston yhteinen
näkemys siitä, miten Suomen ja erityisesti julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan tulisi vauhdittaa tulevina vuosina turvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Suunnitelmaa tarkennetaan kevään 2019 aikana saadun palautteen ja lausuntokierroksen pohjalta.

Tavoitteet ja tehtävät

Strategisen valmisteluryhmän tehtävänä on luoda hallinnonalojen yhteinen
näkemys AuroraAI:n strategisesta kehittämisestä ja johtamisesta. Yhteinen
näkemys toimii kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n vuosien 2019-2023
kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelman jatkovalmistelun pohjana.

Organisointi

Strateginen valmisteluryhmä: Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelman jatkovalmistelu
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Strategisen valmisteluryhmän kokoonpano:
Puheenjohtaja: ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
Jäsenet:
Jorma Korhonen, kansainvälisten asioiden neuvos, VNK
Lauri Aaltonen, ulkoasiainneuvos, UM
Tarmo Maunu, tietohallintojohtaja, OM
Ismo Parviainen, johtava asiantuntija, SM
Aulikki Pakanen, neuvotteleva virkamies, PLM
Mika Tammilehto, ylijohtaja, OKM
Antti Vertanen, tietohallintojohtaja, MMM
Maria Rautavirta, liikenneneuvos, LVM
Mikko Kuoppala, neuvotteleva virkamies, TEM
Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, STM
Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies, YM
Sihteeristö:

Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, valtiovarainministeriö
Koordinaattori Niko Ruostetsaari, valtiovarainministeriö

Lisäksi ryhmän kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa asiantuntijoita muun
muassa AuroraAI-esiselvityshankkeeseen osallistuneista organisaatioista.
Strategisen valmisteluryhmän työn tukena hyödynnetään kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n esiselvityshankkeen aikana muodostunutta avointa
verkostoa, jonka toimintaa valtiovarainministeriö ja strategisen valmisteluryhmän sihteeristö koordinoivat.
Strategisen valmisteluryhmän muodostamisessa on pyydetty huomioimaan
jäsenten nimeämisen yhteydessä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun
lain (609/1986) säännökset toimielimen kokoonpanosta. Valmisteluryhmän
kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
4 a §:ssä säädettyä vatimusta, jonka mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Kaikilla strategisessa valmisteluryhmässä
edustettuna olevilla tahoilla ei kuitenkaan ollut strategisen valmisteluryhmän
tehtävät ja tavoitteet huomioiden esittää toimeksiannon alaan perehtyneitä
naisia, minkä vuoksi kiintiövaatimuksesta poikkeamiselle on lainkohdassa
tarkoitettu erityinen syy.
Strategisen valmisteluryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa muuttaa ja
täydentää.

Kustannukset

Strateginen valmisteluryhmä työskentelee virkatyönä ilman erillistä korvausta. Strategisen valmisteluryhmän toimintaan liittyvistä hankinnoista sovitaan erikseen.

Päivi Nerg
Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri
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Sami Kivivasara
Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Jakelu

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö

