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Puolustusministeriön lausunto kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja 
toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2023 

Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa 

AuroraAI:n konsepti ja tavoite on selkeästi kuvattu. Lopussa olevat esimerkit avaavat toteutusta 
sekä helpottavat arvioimaan mahdollisia elämäntapahtumia ja niihin liittyviä sidosryhmiä.  

Teknisiä ja tietoturvaan liittyviä ratkaisuja ei ole kuvattu kovin tarkasti. Toiminnan käynnistämisen 
kannalta kannattaakin aluksi keskittyä helppoihin toteutuksiin, joissa nämä eivät muodostu esteeksi.  

AuroraAI—toiminta 2019-2023 

Vaikka tavoite on määritetty, kilpailun mahdollisuuksien tunnistaminen jää ohueksi. Toteutuksen voi 
kilpailuttaa ja ylläpidon määräajoin, mutta loppukäyttäjälle ei välttämättä tule avautumaan 
mahdollisuutta todellisuudessa valita eri vaihtoehdoista. IT-yritysten intressi toteuttaa omalla 
kustannuksella ja riskillä vaihtoehtoisia palveluja on kyseenalainen - yrityksen on saatava realistinen 
tuotto-odotus. 

Organisaatioiden kytkeytyminen ja toimeenpanon tuki 

Puolustusministeriön hallinnonalalta Puolustusvoimat on halukas osallistumaan ekosysteemeihin 
erityisesti turvallisuusviranomaisyhteistyössä, mutta laajemminkin asevelvollisuuteen liittyen. 
Ekosysteemin rakentamiseen tarvitaan luonnollisesti eri toimijoiden yhteinen tahtotila toteutukseen, 
mahdollisesti yhteinen rahoitusratkaisu sekä tukea palvelumuotoiluun. 

Yleiset huomiot, kommentit ja palaute 

AuroraAI:n onnistumisen edellytyksenä on, että kaikkia tunnistettuja osa-alueita kehitetään. 
Ihmiskeskeisyys on ohjelman ydin, mutta muutosta vaaditaan myös organisaatioilta ja hallinnolta. 
Johtamisen toimintatapojen uudistaminen on keskeistä.  

Yleisenä huomiona voidaan todeta, että AuroraAI kokonaisuutta ei puolustushallinnossa laajalti 
tunneta, jolloin sen mahdollisuuksien täysimittaista hyödyntämistä ei kenties huomioida riittävästi 
toimintaa kehitettäessä. AuroraAI nähdään hyvänä ratkaisuna valtionhallinnon palvelujen 
yhtenäistämiseen ja kansalaispalvelujen tuottamiseen. Hankkeen toivotaan tiedottavan 
etenemisestään ja saavutuksistaan laajalti sekä hakevan aktiivisesti poikkihallinnollista yhteistyötä, 
jotta eri hallinnon alat kytkeytyvät mukaan toteutukseen. 
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