
Jos sinulla on uusi idea kaupungin palvelujen ja toimintatapojen 
parantamiseen, lue tämä!

Kokeilemisen tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti ja pienellä resurssilla oppia idean arvosta. 
Kun ideointivaiheessa uusia ajatuksia työstetään puheissa, PowerPointilla tai piirroksina, 
kokeiluvaiheessa niitä altistetaan tekemiselle. Kokeileminen ei kuitenkaan tarkoita valmiin 
tuotantokelpoisen ratkaisun kehittämistä. Tuotanto on yleensä työlästä ja kallista. Kokeilussa 
tehdään sen verran, että opitaan, mihin suuntaan ja miten ideaa oikeastaan kannattaa kehittää. Tai 
kannattaako alkuun lupaavaa ideaa edes kehittää kokeilua pidemmälle. 

Uusien mahdollisuuksien näkeminen on uuden kehittämisen ensimmäinen askel. Pelkät ideat eivät 
kuitenkaan vielä yksin muuta maailmaa. Ne pitää myös toteuttaa. Joskus ideat ovat helppoja ja jo 
aiemmin tehdyn perusteella tiedetään, mitä niille pitää tehdä. Toisinaan ideat ovat täysin uusia ja 
niihin liittyy enemmän kysymysmerkkejä ja epävarmuutta. Kokeileminen on uusien ja 
tuntemattomien ideoiden ensimmäinen askel kohti toteutusta.

Kokeilemisen tarkoituksena on tuottaa oppia ja todisteita idean arvosta sen jatkokehittämisen 
tueksi

Kokeileminen on erityisen arvokasta uusien ja innovatiivisten ideoiden kehittämisessä. Asioita, joita 
on tehty samalla tavalla vuodesta toiseen, ei välttämättä tarvitse kokeilla. Mikäli odotettu lopputulos 
aiemman perusteella jo tiedetään, se kun tehdään. Sen sijaan ideat, joita ei ole aiemmin toteutettu, 
sisältävät huomattavasti enemmän epävarmuustekijöitä. Tällaiset ideat ovat lähinnä valistuneita 
arvauksia. Kokeileminen auttaa todentamaan oikeita veikkauksia ja korjaamaan virheellisiä 
olettamia. 

Aito innovaatioyhteisö sekä näkee että tekee. Kokeileminen tuo helposti yhteen erilaisia osaajia. 
Tekeminen on näkyvää, joten siihen on usein myös motivoivaa liittyä. Konkreettiset tuotokset 
puolestaan helpottavat edelleen uusien mahdollisuuksien näkemistä, uusien ideoiden keksimistä ja 
päätöksentekoa.

Onko sinulla tekoälyä tai ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävä idea, jota 
haluaisit kokeilla?

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. 
Tekoäly osana digitalisaatiota koetaan suurena mahdollisuutena parantaa kaupungin toimintaa ja 
palveluja. Kokeilukiihdyttämön ensimmäiset kokeilut keskittyvätkin tekoälyyn ja 
ohjelmistorobotiikkaan (RPA).  Kokeileminen sopii hyvin työtavaksi uusien teknologioiden 
mahdollisuuksien tutkimiseen. Samalla kun opitaan mahdollisuuksista, opitaan myös teknologioista 
itsestään.

Oletko tunnistanut asiakastarpeen, joka voitaisiin ratkaista tekoälyä tai ohjelmistorobotiikkaa 
hyödyntäen?

•

Onko toimialallesi kertynyt dataa, jota voisi hyödyntää uusien palvelujen kehittämisessä?•

Voisiko dataa ja uutta teknologiaa hyödyntää työntekijöiden tai kaupunkilaisten työn ja arjen 
sujuvoittamiseen?

•

Onko sinulla jo mielessä idea, jossa näitä teknologioita voisi hyödyntää? 

Ensimmäinen askel tekoälyidean tutkimiseen käytännössä voi olla esimerkiksi datan analysointia ja 
luokittelua, koneoppivan algoritmin testaamista tai loppukäyttäjällä tehtävän ensimmäisen MVP-

Pitäisikö minun kokeilla?
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luokittelua, koneoppivan algoritmin testaamista tai loppukäyttäjällä tehtävän ensimmäisen MVP-
version (Minimum Viable Product) kehittämistä. RPA:ssa kannattaa lähteä liikkeelle yksittäisen ja 
yksinkertaisen prosessin osan automatisoinnista.

Tiesitkö, että kollegasi ovat jo kokeilleet?

Ideoita kokeilemisen ideoista ja mahdollisuuksista saat tutustumalla aiemmin tehtyyn. 
Kokeilukiihdyttämön ensimmäisissä tekoälykokeiluissa testattiin mm. kaupunkistrategian viestimisen 
tekstianalyysiä, sote-toimialan asiakaspalautteiden luokittelua ja suojateiden tunnistamista 
ilmakuvista konenäköä hyödyntäen.

Ensimmäisten kokeilujen tuloksista voit lukea täältä. 
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-kehittaa-tekoalya-hyodyntavaa-
kokeilutoimintaa ja täältä https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-tekee-nopeita-
kokeiluja-tekoalyn-ja-ohjelmistorobotiikan-hyodyntamiseksi-kaupungin-palveluissa

Koosteen Kokeilukiihdyttämön kokeilujen opeista löydät täältä. https://digi.hel.fi/projektit/helsinki-
tekoaly-kokeilut/ 

“Oppiminen on hienosti kaiken keskiössä! Ison organisaatiomme sisälle on aidosti onnistuttu 
luomaan kulttuuria, jossa uskaltaa kokeilla ihan uusia asioita. “ Jani Merimaa, kanslia 

“Erityisen innostavaa on ollut kuulla muissa projekteissa esiin tulleista haasteista ja miten ne 
on selätetty. Yhteiset katselmukset ovat vahvistaneet omia havaintoja tekoälystä ja 
koneoppimisesta ja yhdessä tehden nousee esiin uusia ajatuksia ja myös toimialojen välisen 
yhteistyön vahvistamisen mahdollisuuksia.“ Fanny Taxell, kaupunkiympäristö

“Kokeilukiihdyttämö tarjoaa kaupungin eri toimijoille matalan kynnyksen mahdollisuuden 
tutustua uusiin teknologioihin.“ Riku Leppänen, pelastuslaitos

Ensimmäisten kokeilujen perusteella Kokeilukiihdyttämö sai hyvän vastaanoton.

Kokeilukiihdyttämö auttaa kokeilemaan

Kokeilukiihdyttämö on kaikille kaupungin työntekijöille tarkoitettu tukipalvelu uusien digitalisaatiota 
hyödyntävien palvelu- ja toimintatapaideoiden testaamiseen. Kokeilukiihdyttämöstä saat tukea 
kokeilun valmisteluun, apua sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden löytämiseen sekä resursseja 
nopean kokeilun toteuttamiseen.

Kokeilukiihdyttämöprojektin vaiheet

Kokeilukiihdyttämöprojekti etenee kolmessa vaiheessa. Idean saatuasi aloita kokeilun valmistelu ja 
Kokeilukiihdyttämöön hakeminen. Hakuvaiheessa tarjoamme myös sparrausta kokeilusuunnitelman 
tekemiseen ja kokeilukumppaneiden löytämiseen. Myönteisen päätöksen saaneet ideat etenevät 
hankintavaiheessa, jossa kokeiluille valittujen toteuttajayritysten kanssa tehdään hankintasopimus. 

Kokeilut alkavat yhteisellä kickoffilla. Kokeiluvaihe kestää 2-3 kuukautta, jonka aikana pidetään 
välikatselmointeja tulosten ja oppien esittelyyn ja jakamiseen. Kokeilu päättyy yhteiseen 
päätöstapahtumaan. Lopuksi on myös tärkeä dokumentoida tulokset ja opit jatkokäyttöön.
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Ensimmäiset askeleet

Pääset alkuun kolmella askeleella. Jokaiseen askeleeseen on virikettä ja lisätietoa tämän oppaan 
muilla sivuilla.

1. Ota perusteet haltuun

Sinun ei tarvitse olla tekoäly- tai RPA-ekspertti aloittaaksesi. Kokeilukiihdyttämön kumppaniverkosto 
auttaa toteuttamisessa. Sinulla tulisi kuitenkin olla perusymmärrys tekoälystä ja 
ohjelmistorobotiikasta. Tutustu oppaisiin ja osallistu verkkokursseille. Saat perusteet haltuun 
muutamassa tunnissa.

2. Varaa aikaa kokeilun valmisteluun

Kokeileminen on pientä, mutta kuitenkin tavoitteellista tekemistä. Vaikka kokeilussa otetaan pieniä 
ja resurssitehokkaita askelia, se vaatii myös vaivannäköä ja ajankäyttöä. Erityisesti kannattaa varata 
aikaa kokeilun valmisteluun. Valmisteluvaiheessa määritellään kokeilun tavoitteet ja suunnitellaan 
tekeminen. Kokeilukiihdyttämön hakulomake auttaa miettimään oleelliset asiat. Tästä oppaasta saat 
apua lomakkeen kohtien täsmentämiseen.

3. Hyödynnä sparrausta

Tarjoamme sparrausta kokeiluehdotusten avoimien kysymysten ratkomiseen ja toteutuskumppanien 
löytämiseen. Kun kokeiluideasi alkaa hahmottua ja olet käynyt sitä läpi yhdessä ja tiimisi kanssa, on 
hyvä hetki osallistua sparraukseen. Sparrauksen kautta voit myös löytää ideallesi 
toteutuskumppanin.

Hankinnat

Kokeilukiihdyttämöön valitut ideat saavat rahoitusta kokeilujen toteuttamiseen. Ulkoisten 
asiantuntijoiden ja toteuttajien hyödyntäminen edellyttää luonnollisesti hankintoja. Tämä opas 
auttaa hankinnan valmistelussa. Hyödynnä aiemmin karttuneita oppeja kokeilun hankinnan sujuvaan 
tekemiseen. 

Sitten kokeilu onkin valmis alkamaan.

Opas

Tästä oppaasta löydät perustietoa ja virikettä kokeiluehdotuksen valmisteluun ja paranteluun. 
Huomaathan, että oppaan sisältö on jaettu useammalle sivulle. 

Sisällysluettelon saat auki vasemman yläkulman "nuolesta" tai valikosta (Teams tai OneNote-
selainnäkymä) tai oikean reunan valikosta (OneNote-työpöytäsovellus). Oppaan PDF-versiossa 
sisällysluetteloa ei ole.

Tervetuloa mukaan!
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Ovatko tekoälyn perusteet hallussa?

Sinun ei tarvitse olla tekoälyekspertti aloittaaksesi ideointia ja kokeilua. Perusymmärrys näistä 
teknologioista kuitenkin auttaa sekä keksimään ideoita että aloittamaan kokeilun. Tämä myös 
helpottaa huomattavasti kommunikointia ja yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa. 

Voit ottaa perusteita muutamassa tunnissa omatoimisesti haltuun esimerkiksi näitä lähteitä ja 
verkkokursseja hyödyntäen:

1. Tekoäly - Valtionvarainministeriön ja eOppivan tuottama ilmainen kolmen webinaarin sarja 
tekoälystä (yhteenlaskettu kesto noin 1,5 tuntia) 
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/tekoalywebinaarit/

2. Ohjelmistorobotiikan infotilaisuus 24.11.2020 Helsingin kaupungilla sisäinen videotaltiointi
(kesto noin 1 tunti) https://web.microsoftstream.com/video/dd3b0d7e-7715-4617-8fe6-
b9856ca52ad5

4. Tekoälysivu Helmi-intrassa http://helmi.hel.fi/strategiajatalous/digitaalinen-
helsinki/tekoaly/Sivut/default.aspx

5. Ohjelmistorobotiikkasivu Helmi-intrassa http://helmi.hel.fi/strategiajatalous/digitaalinen-
helsinki/ohjelmistorobotiikka/Sivut/default.aspx

Mitä tekoäly on?

Tekoäly on ollut yksi viime vuosien merkittävimmistä teknologisista puheenaiheista. Käsitteestä 
saattaa tulla mieleen scifi-kirjallisuus, Terminator-elokuvat, maailmaa valloittavat robotit tai 
itsekseen ajavat autot. Viimeksi mainitusta on maailmassa jo viitteitä, mutta ensin mainituilla ei ole 
tämän päivän tekoälyn kanssa juuri mitään tekemistä. 

Modernin ajan tekoälyn käsitteen keksi 1950-luvulla yhdysvaltalainen tietojenkäsittelijä John 
MacCarthy. Optimistisesta alusta huolimatta ensimmäiset vuosikymmenet eivät johtaneet 
merkittäviin läpimurtoihin, jolloin niin tutkimus kuin innostus hiipuivat useammaksi 
vuosikymmeneksi. 

Tekoäly teki paluun 2010-luvulla, minkä jälkeen kehitys onkin ollut reipasta. Viimeaikaisen 
kehityksen ovat mahdollistaneet laskentatehon kasvu, datan määrän lisääntyminen sekä 
algoritmien parantunut saatavuus. Vuonna 1965 teknologiayhtiö Intelin silloinen toimitusjohtaja 
Gordon Moore ennusti, että tietokoneiden suorituskyky tulee tuplaantumaan noin kahden vuoden 
välein. Ennustus tunnetaan paremmin Mooren lakina, joka on pitänyt uskomattoman hyvin 
paikkansa jo yli 50 vuotta. 

Tekoälylle ei ole yhtä ainoaa yhteisesti hyväksyttyä määritelmää. Syynä on vaikeus määritellä 

Tekoälyn perusteet
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Tekoälylle ei ole yhtä ainoaa yhteisesti hyväksyttyä määritelmää. Syynä on vaikeus määritellä 
älykkyys. Tekoälyyn voidaan kuitenkin liittää muutama ominaisuus:

1) kyky tulkita tietoa 

2) kyky oppia ja parantaa suorituskykyä

3) kyky tehdä tämä ilman käyttäjän jatkuvaa ohjausta

Itseohjautuvuus ja mukautumiskyky erottavat tekoälyn perinteisestä tietojenkäsittelystä, joka 
puolestaan perustuu if-then -lausekkeiden mekaaniseen toistoon.

Tunnistatko erilaiset tekoälyt?

Tekoäly voidaan jakaa kahteen alalajiin. Alun esimerkit ihmisen kyvykkyydet omaavista ja ylittävistä 
roboteista edustavat vahvaa eli yleistä tekoälyä (Artificial General Intelligence, AGI). Tämä tarkoittaa 
konetta, joka pystyy ajattelemaan ja oppimaan ihmisen lailla. Yleistä tekoälyä ei vielä ole.

Sen sijaan nykyinen tekoäly on heikkoa eli kapeaa tekoälyä (Artificial Narrow Intelligence, ANI). Tämä 
tarkoittaa hyvin erikoistunutta, yksittäiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaa teknologiaa. 
Nykyaikaisella tekoälyllä ei ole ihmisen kaltaista moniosaajuutta. Kapea tekoäly peittoaa kuitenkin 
helposti ihmisen yksittäisessä käyttötarkoituksessa, johon se on suunniteltu. 

kuvan tunnistus•

luonnollisen kielen tunnistaminen ja tuottaminen•

tiedon luokittelu•

Suosittelu•

Tällaisia kapean tekoälyn sovelluskohteita ovat esimerkiksi:

Koneoppiminen

Tekoäly on tällä hetkellä ennen kaikkea sitä, että kone oppii dataa hyödyntäen toimimaan 
yksittäisessä asiassa paremmin. Tekoälyn sijaan - ja sen monimerkityksellisyydestä johtuen - on 
käytännöllisempää puhua koneoppimisesta. Koneoppimisen idea on, että kone opetetaan 
ennustamaan jotain lopputulosta. Jos perinteinen tietojenkäsittely toimii siten, että kehittäjä luo 
mallin, jossa on määritelty keinot päästä tiettyyn tavoitteeseen, koneoppivassa järjestelmässä 
luodaan malli, jossa sille annetaan vain tavoite, jonka pohjalta järjestelmä itse päättelee keinon 
päästä siihen.

Konetta ohjataan oppimaan opetusdatalla (ohjattu oppiminen)•

Kone oppii itse päättelemällä datassa olevista säännönmukaisuuksista (ohjaamaton 
oppiminen)

•

Koneelle annetaan palautetta sen toiminnasta eri tilanteissa (vahvistusoppiminen)•

Koneoppimisen tapoja:

Syväoppiminen ja neuroverkot

Yksi tekoälyn kehittyvä menetelmä on syväoppiminen. Tämä tarkoittaa pyrkimystä teknologian 
keinoin jäljitellä ihmisen aivojen toimintaa. Syväoppivassa järjestelmässä rakennetaan päällekkäisten 
kerrosten muodostama, keinotekoisista hermoista koostuva neuroverkko. Syväoppimista käytetään 
erityisesti monimutkaisia sääntöjä vaativien ongelmien ratkomiseen, joihin perinteinen 
tietojenkäsittely ei pysty. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvan tai puheen tunnistus.

Data on tekoälyn polttoainetta – onko sinulla sitä?

Ilman dataa ei ole tekoälyä eikä älykkäitä digitaalisia ratkaisuja. Sähköisten järjestelmien 
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Ilman dataa ei ole tekoälyä eikä älykkäitä digitaalisia ratkaisuja. Sähköisten järjestelmien 
lisääntyminen, jatkuvasti kasvanut digitaalisten palveluiden käyttö ja erilaisten laitteiden liittyminen 
internetiin ovat räjäyttäneet sähköisen tiedon määrän. On arvioitu, että joka päivä maailmaan 
tuotetaan 2,5 triljoonaa (2 500 000 000 000) tavua uutta dataa.  

Data on saatavilla•

Data on koneluettavassa muodossa•

Data on yhteismitallista•

Tekoäly tarvitsee dataa. Tekoälyn kehittämiseen soveltuvan datan tunnuspiirteitä:

Datan puuttuminen tai heikko laatu EI ole este kokeilulle ja kehittämiselle. 

Millaista dataa sinulla tai toimialallasi on, jota voisi hyödyntää uusien palvelujen kehittämisessä?

Tekoälyprojekti

Tekoälyratkaisun kehittäminen poikkeaa jonkin verran perinteisestä it-projektista. Tekoälyprojektin 
valmistelussa korostuvat toiminnalliset tarpeet ja strategiset tavoitteet, koska niiden avulla voidaan 
valita tekoälyn menetelmällinen ja teknologinen toteutustapa. Vaikka toteutus voidaan pitkälti 
ulkoistaa, on projektin kaupungilla omistavalla henkilöllä tai tiimillä oltava vahva rooli hankkeen 
koordinoinnissa ja vaatimusten kuvauksessa. Koneoppivien mallien luomisessa ja kouluttamisessa 
tarvitaan myös vahvaa sisältöosaamista, mikä yleensä on kehitettävän ratkaisun omistajalla. 

Tekoälyprojektille kuten lähes mille tahansa kehitysprojektille on oleellista todellisen 
käyttäjätarpeen ymmärtäminen ja toiminnallisten vaatimusten kartoitus. Toteutuksessa tarvitaan 
aina myös dataa, joka on usein lähtötilanteessa tarkoitukseen nähden puutteellista. Tämä ei 
kuitenkaan ole este kehityksen aloittamiselle. Tärkeää onkin kuvata mitä dataa tarvitaan ja kuinka 
sen keruuta ja hallintaa voidaan kehittää. Ratkaisun toimivuuden arviointia varten on myös 
pystyttävä luomaan ratkaisun laatua ja toimintakykyä kuvaavia näkymiä tai käyttöliittymiä. 
Vuorovaikutuksen ja opetuksen tarve sekä näihin liittyvät käyttäjän rajapinnat olisi myös syytä 
ymmärtää riittävän tarkasti.

Ei ole olemassa yhdenlaista tekoälyä. Niinpä ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa toteuttaa 
tekoälyprojektia. Osaava kumppani auttaa myös projektin suunnittelussa ja koordinoinnissa.

Lähteet

Forbes, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-
every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#20aa4cfc60ba 

Merilehto A., Tekoäly: Matkaopas johtajalle

Mäntylä J., https://tekoaly.info/tekoaly_historia/ 

Wikipedia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly 

Tivi 6-7/2019, Kone ymmärtää kieltä
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Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on teknologia, jonka avulla pystytään 
automatisoimaan erilaisia tietotyön prosesseja. Sen englanninkielinen nimi onkin ehkä kuvaavampi, 
sillä kyse on nimenomaan tietyn prosessin kuvaamisesta ja siihen liittyvien vaiheiden automaatiosta. 
Ohjelmistorobotti käyttää tietojärjestelmiä usein samaan tapaan kuin ihminenkin sen tekisi. Se voi 
esimerkiksi hakea tietoja halutusta lähteestä, syöttää niitä tietojärjestelmään, muodostaa koosteita, 
raportteja tai yhdistellä tietoa eri tietojärjestelmien välillä niin että molemmissa on ajantasainen 
tieto. Tyypillisesti tällaista monotonistakin työtä tekevät organisaation ihmistyöntekijät, mutta 
robotti tekee sen paljon nopeammin ja ilman virheitä, niin kauan kuin tarvitsee, lähes ilman taukoja. 

Ohjelmistorobotti ei vaadi tietojärjestelmältä erillisiä ohjelmointirajapintoja (API) vaan se voi käyttää 
järjestelmiä normaalin käyttöliittymänkin kautta. Tämän vuoksi sen avulla voidaan myös korvata 
esimerkiksi vanhojen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden puutteita tai raskaita 
integraatiohankkeita. Ohjelmistorobotiikka on mainio teknologia moniin tietotyön rutiinitehtäviin. 
Sen avulla voidaan automatisoida erityisen hyvin toistuvat, sääntöpohjaiset ja ison volyymin 
tehtävät.  Niinpä se voi olla mahtava työkaveri ihmiskollegoilleen, jotka ainakin osittain vapautuvat 
niistä tylsimmistä työvaiheista ja voivat käyttää aikaansa korkeamman lisäarvon tehtäviin, kuten 
asiakaskohtaamiseen.

Yksinkertaisten prosessityövaiheiden automatisointi

Ohjelmistorobotiikka soveltuu hyvin suhteellisen yksinkertaisiin tehtäviin, kuten hakemusten 
käsittely, tiedon syöttäminen useisiin tietojärjestelmiin, ja lähes mihin tahansa tietointensiiviseen 
toistuvaisluonteiseen työtehtävään. Sen avulla voidaan paitsi nopeuttaa olemassa olevan prosessin 
läpimenoaikaa, myös tarjota uusia palvelutapoja mitä aiemmin ei ihmisvoimin ole pystytty tekemään 
esimerkiksi resurssipulan vuoksi.  

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan myös hyödyntää tietojärjestelmähankintojen viivästyttämiseksi tai 
vaihtoehtona. Kun vanhoja legacy-järjestelmiä integroidaan, robotiikalla voidaan korvata aikaavievät 
ja työntäyteiset väliaikaiset korjaukset, joita usein tarvitaan huonosti integroituvien järjestelmien 
yhdistämiseksi.

RPA voi olla edullisempi ja nopeampi vaihtoehto ratkaista jokin tietty ongelma. Ohjelmistorobotiikan 
kilpailuetu syntyy sen kevyestä rakenteesta, tyypillinen käyttöönottoprojekti kestää muutaman 
viikon, usean kuukauden perinteisen IT projektin sijasta. Käyttöönotto onnistuu ilman muutoksia 
organisaatioiden olemassa oleviin tietojärjestelmiin, sillä robotti on kuin yksi käyttäjä muiden 
joukossa, joskin huomattavasti tehokkaampi (mutta yksioikoisempi) sellainen.  Huomioitavaa on 
kuitenkin, että robotin käyttämien tietojärjestelmien muutokset voivat usein aiheuttaa robotin 
lisäkouluttamistarvetta. 
RPA projekti lähtee liikkeelle käyttötapauksen ja sen prosessin täsmällisestä kuvaamisesta. Tässä 

Ohjelmistorobotiikan perusteet
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RPA projekti lähtee liikkeelle käyttötapauksen ja sen prosessin täsmällisestä kuvaamisesta. Tässä 
vaiheessa kannattaa myös itse prosessi miettiä mahdollisimman optimaaliseksi, huono prosessi kun 
ei välttämättä parane automatisoimallakaan. Kuvauksen pohjalta sitten lähdetään työstämään 
robotille työnkulkuohjetta.

Miten se toimii käytännössä?

Käytännön esimerkki ohjelmistorobotin työstä voisi olla vaikkapa saapuvien hakemusdokumenttien 
vieminen organisaation CRM-järjestelmään. Robotti lukee sähköpostilaatikkoon saapuvista viesteistä 
asiakkaiden liittämät hakemusdokumentit, kerää niistä pakolliset tiedot, ja kirjaa niiden perusteella 
CRM järjestelmään uuden asiakkaan perustiedot (tai täydentää olemassaolevan) ja liittää 
alkuperäisen hakemuksen vielä järjestelmään talteen myös. Tämän jälkeen robotti vaikkapa kuittaa 
sähköpostin lähettäneelle takaisinpäin että asia on käsittelyssä. 

Toinen esimerkki on kahden eri tietojärjestelmän tietojen päivittäminen. Organisaatiolla on 
kahdessa eri järjestelmässä tietoa, joiden tulee olla synkassa ja ihmisvoimin ei haluta joka 
tapauksesta joutua kahteen paikkaan tekemään kirjauksia. Robotti voidaan laittaa tarkistamaan 
toisesta järjestelmästä muuttuneet tiedot esim pari kertaa päivässä ja tekemään päivitykset myös 
toiseen järjestelmään.

Ohjelmistorobotin kouluttaminen

Ohjelmistorobotit käyttävät tietojärjestelmiä usein täysin samalla tavalla kuin normaali käyttäjä 
(ihminen) tekisi. Siksi ohjelmistorobottien määrittelyä ei yleensä kutsutakaan ohjelmoinniksi vaan 
virtuaalisen työntekijän kouluttamiseksi (konfiguroinniksi). Käytännössä tämä tehdään niin, että 
robotille luodaan esimerkiksi hieman vuokaavio tyylisesti työnkulku, jota se työn suorittamiseksi 
seuraa. Työnkulun eri vaiheissa sitten kerrotaan täsmällisesti mitä järjestelmää käytetään ja millä 
tavalla. Koska robotin opettaminen ei muuta muiden järjestelmien toimintaa, on robotin 
opettaminen ja testaaminen myös merkittävästi helpompaa ja nopeampaa verrattuna perinteiseen 
tietojärjestelmäkehitykseen.

Ohjelmistorobotiikalla pystytäänkin toteuttamaan prosessien automatisointia huomattavasti 
nopeammin ja ketterämmin kuin perinteisellä tietojärjestelmällä. Liiketoiminnan vaatimia muutoksia 
voidaan tällä tavoin toteuttaa nopeammin ja ilman, että muutokset hidastavat muuta 
tietojärjestelmäkehitystä. Niitä käytetäänkin esimerkiksi nopeuttamaan palvelukehitystä tai 
lisäämään automaatiota tapauksissa, jossa tapahtumamäärät eivät riitä perustelemaan perinteistä 
järjestelmäintegraatiota tai järjestelmä on esimerkiksi 'eläköitymässä' kohtuu pian.

Millainen on hyvä kohde automatisoitavaksi RPA:lla?

RPA soveltuu yleensä erityisen hyvin sellaisiin tehtäviin jotka täyttävät allaolevat kriteerit:

Prosessi sisältää vain muutamien tietojärjestelmien käyttöä •
Kyseiset tietojärjestelmät eivät ratkaisevasti muutu kovin usein käyttöliittymältään•
Prosessin nopea läpimenoaika, tai alhainen virheiden määrä on tärkeää•
Prosessi toistuu pääosin aina samalla tavalla, poikkeuksia on vähän ja nekin ovat ennalta 
useimmiten kuvattavissa

•

Prosessin mukaisilla tehtävillä on suuret volyymit, se työllistää paljon ihmisvoimin tehtynä•
Data jota prosessin hoitamiseksi tarvitaan on rakenteisessa muodossa (esim jossain toisessa 
järjestelmässä, excel-taulukossa tms) mutta jos tämä kohta ei täyty, älä vielä hylkää ideaasi: 
Tekoälyä voi käyttää apuna datan rakenteiseksi saamiseen!

•

Tekoäly vai RPA? Yhdessä vahvemmat!

Vaikka RPA:ta ja tekoälyä voi hyödyntää toisistaan erillisinäkin teknologioina, niiden yhteistoiminta 
saattaa tarjota suurimmat hyödyt toiminnallesi. Tekoälyn avulla saadaan tehtyä prosessissa 
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saattaa tarjota suurimmat hyödyt toiminnallesi. Tekoälyn avulla saadaan tehtyä prosessissa 
tarvittavia päättelyitä ja luokitteluita datan pohjalta, tai ylipäätään tunnistaa asioita joita prosessissa 
täytyy huomioida. RPA puolestaan sitten suorittaa tämän pohjalta itse työnkulun. Tekoäly on siis 
tällaisessa tapauksessa prosessin aivot, ja RPA muskelit. Kannattaakin  miettiä kokeiluidean 
kohteeksi sellaista tapausta, jossa nämä kaksi teknologiaa täydentävät toisiaan, näin voidaan löytää 
todella innovatiivisia tapoja tehdä asioita.

Lähteet
Digital Workforce, https://digitalworkforce.com/fi/digityontekija/rpa-ohjelmistorobotiikka/
Wikipedia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmistorobotiikka
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Hyvin valmistellun kokeilun osatekijät

Valmistelu- ja hakuvaihe on tärkeä osa kokeiluidean muuttumisessa toiminnaksi. Hyvin valmisteltu 
kokeilu koostuu neljästä kokonaisuudesta ja niiden alatekijöistä. Kokeilukiihdyttämön hakulomake 
(kevät 2021) myös rakentuu näistä. 

1. Kokeilun tarve ja tarkoitus?
Mitä tarvetta tai ongelmaa olet ratkaisemassa? Mikä on kokeilun kohderyhmä ja ratkaisun 
vaikuttavuuden oletettu suuruus kohderyhmälle?

Kokeilun kuten minkä tahansa kehittämisponnistuksen tulisi pohjautua todelliseen tunnistettuun 
ongelmaan tai tarpeeseen. Parhaimmillaan sinulla on todisteita ongelman olemassaolosta ja olet jo 
saanut palautetta kehittämisideaasi keskeisiltä sidosryhmiltä. Kehittäminen voi kohdentua nykyisen 
toimintasuunnitelman tai strategian toteuttamiseen, mutta siinä voidaan myös ennakoida 
toimintaympäristön muutosta ja tutkia tulevaisuuden kehittyviä tarpeita. Kokeilussa ei kuitenkaan 
kannata yrittää ratkoa liian montaa ongelmaa. Yksi hyvin tunnistettu ja rajattu kehittämiskohde 
riittää!

2. Mitä kokeilussa tehdään?
Mitä kokeilussa konkreettisesti tehdään? Millaisella tiimillä kokeilu on ajateltu toteuttaa? Millaista 
teknologiaa kokeilun toteuttamisessa tarvitaan? Mitä dataa kokeilun toteuttamisessa tarvitaan?

Kuvaa kokeilun keskeiset käytännön askeleet ja tavoitetuotokset. Kerro myös miten kokeilun 
toteuttamiskelpoisuutta on arvioitu toimialalla / organisaatiossasi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
kollegoiden ja johdon kanssa tehtyä kokeiluidean peilaamista toimialan toimintasuunnitelmiin tai 
tulevaisuuden visioihin tai idean suhdetta nykyiseen tai tulevaisuuden teknologia-arkkitehtuuriin ja -
roadmapiin. Toteutusedellytysten selvittäminen etukäteen varmistaa kokeilun etenemisen ja 
onnistumisen.

Nimeä kokeiluun osallistuvat henkilöt ja kuvaa heidän osaamis- ja vastuualueensa sekä kokeiluun 
varaama työaika. Mikäli mielessäsi on jo projektiin sopiva toimittajakumppani, nimeä tämä mukaan. 

Tuo myös esiin käytettävä teknologia, tai teknologia, johon kokeilu ollaan kytkemässä (esim. 
kaupungin käyttämät alustat, jos niitä hyödynnetään). Muistathan, että kokeilu on tilaisuus oppia 
myös datasta ja teknologioista!

Data on tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan polttoainetta. Mitä dataa kokeilussa hyödynnetään? Miten 
datan saatavuus on varmistettu? Datan puuttuminen ei ole välttämättä este kokeilulle. Siinä 
tapauksessa esittele, miten dataa hankitaan tai kerätään. 

3. Mitä kokeilusta voidaan oppia?

Kokeilun valmistelu
keskiviikko 14. huhtikuuta 2021 11:16
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3. Mitä kokeilusta voidaan oppia?
Mitä konkreettista itse haluat oppia kokeilusta? Miten kokeilu mielestäsi auttaa oppimaan tekoälyn 
tai ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämisessä?
Miten ongelmaa on jo yritetty ratkaista meillä tai muualla ja mitä siitä on opittu?

Kokeilun ensisijainen tavoite on oppia lisää kehittämiskohteesta ja sen ratkaisemisesta. 
Tuotantokelpoisen version työstämistä tärkeämpää on kerätä todisteita idean arvosta ja 
toteutusmahdollisuuksista mahdollista jatkokehittämistä ajatellen. Hyvä tavoite on konkreettinen, 
merkityksellinen ja samalla sekä sopivasti kunnianhimoinen että saavutettavissa oleva kokeilun 
aikataulu huomioiden. 

Kokeiluilla halutaan edistää myös yhteistä oppimista tekoälystä ja ohjelmistorobotiikasta. 
Parhaimmillaan kokeilujen kautta kehitetään eri toimialojen ja kaupungin yhteistä innovaatio-
osaamista ja kehittämiskulttuuria. Miten kokeilusi auttaa sinun ja toimialasi lisäksi myös muita 
oppimaan uuden teknologian mahdollisuuksista? Miten kokeilu tekee meistä yhdessä parempia?

Monet kehittämishaasteet eivät kosketa ainoastaan Helsinkiä vaan yhdistävät erilaisia 
organisaatioita tai käyttäjäryhmiä niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Lisäksi monenlaisia 
asioita kehitetään ja koeponnistetaan jatkuvasti niin meillä kuin muualla. Miten hyvin tiedät, mitä 
tunnistamallesi aiheelle on jo tehty tai parhaillaan tehdään joko omalla tai toisella toimialalla tai 
vaikka naapurikaupungissa? Miten voit hyödyntää tietoa omassa kokeilussasi?

4. Mikä on kokeilun rahoitustarve?
Mihin kokeilussa tarvitaan rahaa, esim. dataosto, laitteistot ja algoritmit? Perustuuko arvio 
toimittajalta saatuun hinta-arvioon?  

Kokeilukiihdyttämö tukee valittuja kokeiluja n. 10.000 euron kokeilurahalla. Lisäksi toimialat voivat 
käyttää kokeiluun omaa rahaa, jolla mahdollisesti laajentaa työtä (aiemmin toimiala on voinut 
esimerkiksi ostaa itse työtä datan saamiseen kokeiluun). Kuvaa rahoitustarve ja mahdollinen 
toimialan oma osallistuminen toteutuksen rahoittamiseen.

Lisäksi:

Millaista apua toivot yrityskumppaneilta? Entä mitkä ovat odotuksesi Kokeilukiihdyttämölle 
yleisesti? 

Hakulomakkeella voit välittää avunpyynnön yrityksille, yrityksille tarkoitetut tiedot välittyvät 
automaattisesti Kokeilukiihdyttämön verkkopalvelusta Ehdotuten sparraus -kanavalle Teamsiin. 
(Tämä on uusi toiminnallisuus jota kokeillaan huhtikuusta 2021 alkaen.)

Kokeilukiihdyttämö tarjoaa tukea kokeilun valmisteluun ja kumppaneiden löytämiseen. 
Tavoitteemme on helpottaa kokeilujen käynnistämistä ja auttaa toteuttamaan niitä tavalla, joista 
syntyy mahdollisimman arvokkaita oppeja. Missä erityisesti tarvitset apua? Jakamalla 
hakulomakkeella tarpeesi pystymme myös paremmin auttamaan.

Mistä tiedän, että minulla on hyvä hakemus?

"Hyvin valmistellussa kokeilussa ratkottava ongelma, kokeilun oppimistavoitteet ja 
kokeilusuunnitelma on selkeästi kuvattu sekä riittävän hyvin rajattu ketterää kokeilua ajatellen." -
Ville Meloni & Pasi Rautio

Uutuusarvo, innovatiivisuus ja vaikuttavuus1.
Oppiminen tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista ja tulosten 
hyödynnettävyydestä kaupungin palvelujen parantamisessa

2.

Kokeilun toteuttamiskelpoisuus3.

Kokeilukiihdyttämöön jätetyt ehdotukset arvioidaan kolmella kriteerillä:
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Kokeilun toteuttamiskelpoisuus3.

Pisteytys

Kokeiluehdotus arvioidaan pisteyttämällä kukin vastauskohta (niiden tarkentavat kysymykset). 
Ehdotuksen maksimipisteet ovat 40p. 

5p = Ehdotuksessa on esitelty/kuvattu konkreettisia yksityiskohtia. Ongelma on todellinen ja 
sen olemassaolo on myös todennettu. Ehdotuksessa on uskottavasti uutuusarvoa. 
Valmistelussa on kiinnitetty huomiota oppimiseen. Toteutettavuutta on mietitty ja 
suunnitelma on realistinen/uskottava suhteessa toteutusaikaan.

3p = Ehdotuksessa on jonkin verran konkretiaa ja uutuusarvoa. Toteutussuunnitelma on 
jossain määrin realistinen ja uskottava. Oppimistavoitteet ovat hieman yleisellä 
tasolla./Valmistelussa on kiinnitetty huomiota uuden oppimiseen vain jonkin verran,  

1p = Asia on kuvattu vain hyvin yleisellä tasolla.

0p = Asiaa ei ole kuvattu.

Voit arvioida omaa kokeiluideaasi ja -suunnitelmaasi peilaamalla sitä aiemmin tehtyihin kokeiluihin. 
Tutustu Ideapaahtimossa jätettyihin kokeiluhakemuksiin, hyväksyttyihin projekteihin sekä 
valintaperusteisiin. Peilaa erityisesti hyväksyttyjen hakemusten sisällön kuvausta omaan 
suunnitelmaasi.

Lisätietoja kokeiluehdotuksen arviointikriteereistä: https://kokeilukiihdyttamo.hel.fi

Tutustu aikaisempien kokeilukampanjoiden ehdotuksiin (Ideapaahtimo-palvelussa):
Vuosi 2020 - https://ideapaahtimo.hel.fi/processes/kokeilukiihdyttamo-2020-1/f/13/
Vuosi 2019 - https://ideapaahtimo.hel.fi/processes/kokeilukiihdyttamo/f/7/

Sparrausta avoimiin kysymyksiin ja kokeilukumppanin löytämiseen

Kokeilukiihdyttämö tarjoaa sparrausapua kokeilun valmisteluun ja yrityskumppanin löytämiseen. 

1. Ehdotuksen sparrauksesta

Sparrauksella tarkoitetaan kampanjan hakuvaiheessa tarjolla olevaa apua kokeiluehdotuksen 
tekemiseksi. 

Sparrausapu voi sisältää kokeilukampanjan infotilaisuuksia, yhteisiä sparrausklinikoita, 
suunnitteluapua muilta kaupungin työntekijöiltä, ryhmäkeskusteluja Teamsissa tai kahdenvälisiä 
keskusteluja yrityskumppaneiden kanssa.

Tarjolla olevista sparrausvaihtoehdoista ja niiden aikatauluista on saatavilla kunkin 
kokeilukampanjan sivuilla Kokeilukiihdyttämön-verkkopalvelussa.
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kokeilukampanjan sivuilla Kokeilukiihdyttämön-verkkopalvelussa.

Sparraukseen osallistuminen kannattaa aina, sillä sparrauksen hyödyntäminen vaikuttaa positiivisesti 
kokeiluehdotuksen laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen.

2. Yrityskumppanin haku sparrauksen tueksi 

Yrityskumppaneilta saa sparrausapua julkaisemalla Kokeilukiihdyttämön kampanjasivulla 
ensimmäisen kokeiluehdotuksen (kokeilun otsikko ja ongelman kuvaus riittää alkuun tässä) ja 
kuvaamalla lisäksi avuntarpeen yrityksille. 

Ehdotuksen otsikko ja yrityksille tarkoitettu avunpyyntö julkaistuu automaattisesti 
Kokeilukiihdyttämön Teams-kanavalle josta ne ovat yritysten nähtävillä. Yritykset voivat näin 
paremmin valmistella tukea sparrausklinikoille ja muihin tapaamisiin.

Kampanjasivuilta löytyy lista ehdotuksen sparraus ja kokeilujen toteutusapua tarjoavista yrityksistä 
jos haluat tutustua näihin etukäteen.

3. Yhteiset sparrausklinikat

Hakuvaiheessa Kokeilukiihdyttämö järjestää muutaman yhteisen sparrausklinikan jonne voi 
ilmoittautua Kokeilukiihdyttämön kampanjasivuilta.

Klinikoilla kaupungin työntekijät esittelevät kokeiluideoitaan ja saavat apua kokeiluehdotuksen 
jatkotyöstämiseen.

Tapaamisissa on mahdollista tutustua yritysten edustajiin. 

3. Kahdenkeskiset tapaamiset toimittajaehdokkaiden kanssa

Ehdotuksesi yksityiskohtien ideointi ja sparraus on luontevinta hoitaa kahdenkeskisissä tapaamisissa. 
Voit hyödyntää Kokeilukiihdyttämön yhteisiä tapaamisia yrityskumppaneiden kohtaamiseen tai ottaa 
suoraan yhteyttä sinua kiinnostaviin yrityksiin. 

Yritysesittelyt ja yhteystiedot löydät Kokeilukiihdyttämön verkkopalvelusta käynnissä olevan 
kokeilukampanjan sivuilta. Lisäksi Tekoälyn Teams-ryhmässä on kullekin kampanjalle perustettu 
Ehdotusten sparraus (esim. 2021) -kanava Yritykset-välilehdeltä.

Olet tutustunut hyvin valmistellun kokeilun osatekijöihin ja käynyt kokeiluideasi läpi niitä 
hyödyntäen.

•

Olet julkaissut ensimmäisen version ehdotuksestasi Kokeilukiihdyttämön verkkopalveluun ja 
kuvannut avuntarpeesi kumppaniyrityksillemme

•

Ennen yritysten asiantuntijan kontaktointia varmistathan, että:

Mistä tunnistan hyvän toteuttajakumppanin?

Toteuttajakumppania kannattaa etsiä jo kokeilun valmisteluvaiheessa. Mikäli hakemuksesi 
hyväksytään, aloittaminen on tämän jälkeen nopeampaa. Kumppaniehdokkaisiin on helpointa 
tutustua käymällä projektin ideaa läpi yhteisessä tapaamisessa.

Kumppania etsiessäsi ja kandidaatteja arvioidessasi voit pohtia toimittaja sopivuutta projektiisi 
seuraavia kysymyksiä hyödyntäen:

Koetko tulleesi ideasi kanssa ymmärretyksi?•
Oletko saanut sparrausta, joka on nostanut kokeilusuunnitelmasi tasoa?•
Oletko kuullut ideoita ja kokemuksia aiemmin tehdystä tai nähnyt työnäytteitä, mikä kertoo 
kumppanin osaamisesta?

•

Tähtääkö yhteinen työsuunnitelma aidosti tavoitteisiin, joihin projektissa on tarkoitus päästä?•
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Tähtääkö yhteinen työsuunnitelma aidosti tavoitteisiin, joihin projektissa on tarkoitus päästä?•
Miten hyvin tulette juttuun?•

Aiempien kokeilujen kokemukset yritysyhteistyöstä ovat olleet hyvin positiivisia. Todennäköisesti ei 
ole yhtä ainoaa oikeaa kumppania vaan useita hyviä, mutta erilaisia. Jos kumppani tuntuu hyvältä ja 
uskottavalta, kannattaa edetä kokeiluun. Kokeilu on myös tilaisuus oppia yhteistyöstä erilaisten 
asiantuntijoiden kanssa.
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Toimittajan ehdottaminen ja valinta 

Kun ehdotuksesi on hyväksytty ja olet löytänyt kokeiluusi sopivan toteuttajakumppanin, on aika 
valmistella hankinta. Kokeilukiihdyttämö auttaa myös hankinta-asioissa. Valmistele kuitenkin 
hankinta tätä ohjetta hyödyntäen. Se nopeuttaa aloitusta. 

Kokeilujen osalta hankinta etenee siten, että ehdotat Kokeilukiihdyttämölle kumppania, valmistelet 
hankinnan ja hankintasopimuksen, minkä Kokeilukiihdyttämö sitten toteuttaa. Kokeilijana et siis tee 
itse hankintaa tai sopimusta kumppanin kanssa.

1. Hankinnan kohteen määrittely

Kokeilun hankinta kohdentuu yleensä dataan ja/tai kokeilun toteutukseen. Määrittele 
ensimmäiseksi, mitä olet hankkimassa.

Data 
Mikäli kokeilussa olevaa dataa ei ole saatavilla tai sitä ei saada jostain syystä käyttöön, on 
mahdollista ostaa dataa tai työtä sen käyttöön saamiseen.

Kokeilu 
Pääasiallinen hankinnan kohde on kokeilun tekninen toteutus. Huomaathan, että koska kokeilun 
ensisijainen tarkoitus on oppia kehitettävästä asiasta, hankinta on mitä suuremmissa määrin oppien 
hankkimista. Kokeilu päättyy kokeiluun, eikä sitä ole tarkoitus viedä sellaisenaan tuotantoon. 
Mahdollinen idean jatkokehittäminen tai sen vieminen tuotantoon ovat eri projekteja ja eri 
hankintoja.

2. Onko toimittaja kaupungin puitesopimuksessa?

Kyllä
Mikäli käyttämäsi toimittaja on jo kaupungin puitesopimuksessa ja jos sopimus sisältää myös 
hankinnan kohteena olevan työn, voit hyödyntää olemassaolevaa sopimusta. Tekoälykokeilua 
saattaa joissain tapauksessa olla myös mahdollista tehdä muun kuin tekoälytoimittajankin kanssa. 
Sopimuskumppaneita voit hakea Helmestä. 

Ohjelmistorobotiikkaan liittyen kaupungilla on tällä hetkellä kaksi kilpailutettua sopimustoimittajaa: 
Talpalla talousprosessien hoitamiseen tarkoitettu ja Palvelukeskus Helsingin kaupunkitasoinen 
yleiseen käyttöön tarkoitettu sopimus. Kokeiluissa voidaan käyttää näitä. 

Hankintaopas
tiistai 27. huhtikuuta 2021 11:16
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Ei
Kokeilu voidaan hankkia myös miltä tahansa muulta toimittajalta. Koska hankinnan suuruus on 
enintään 10.000€, se voidaan tehdä suorana pienhankintana ilman kilpailutusta.

Kokeiluissa voit hyödyntää Kokeilukiihdyttämön kumppaniverkoston toimittajia tai etsiä jonkin 
muun. 

3. Tarjous ja sen liitteet

Toimittajan yhteyshenkilö ja yhteystiedot•
Kuvaus toteutettavasta projektista•
Toimittajan tarjoamat resurssit•
Tuotokset (kokeilu, opit kokeilusta, väliraportit, loppuraportti (opit), tuntiseuranta)•
Hinta•
Maksuehdot (projektin laskutus, kun kaupunki on hyväksynyt loppuraportin ja muut tuotokset)•
Mahdolliset muut projektin toteuttamisen osalta oleellinen tieto (ympäristö, koodi yms.)•

Kun hankinnan kohde on kuvattu, pyydä toimittajalta tarjous. Tarjouksesta tulee selvitä ainakin:

Tarjoukseen sisältyvät liitteet:

GDPR-selvitys
GDPR-selvityksessä kokeilun toimittaja kuvaa henkilötietojen käsittelytapansa. Selvityksen täytyy 
vastata EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietosuoja- ja salassapitoliite
Tietosuojaliitteen tarkoituksena on sopia kehitettävän ratkaisun käyttäjien henkilötietojen 
tietosuojasta ja tietoturvasta. Tietosuojaliite on organisaatiokohtainen ja tehdään, mikäli kokeilussa 
käsitellään henkilötietoja sisältävää dataa. Arvioi siis hankinnan alkuvaiheessa, käsitelläänkö tai 
tarviiko siinä käsitellä henkilötietoja!

Mikäli kokeilussa käsitellään henkilötietoja, siinä tulee valmistella tietosuojan vaikutusten arviointi 
(alkukartoitus, tarkistuslista). Lisätietoa löytyy Helmestä: 
http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tietosuoja/vaikutustenarviointi/Sivut/default.aspx

Apua tietosuojan arviointiin saa tietosuojatiimistä (mm. Pilvi Karhula). Saatavilla on valmis pohja.

Kehitysympäristö
Kokeilu voidaan tehdä joko kaupungin tai toimittajan kehitysympäristössä. Arkaluontoisia 
henkilötietoja (esim. terveystiedot) sisältävät kokeilut tehdään kaupungin tiloissa.

NDA / salassapitosopimus 
Joissain tapauksissa kokeilussa voidaan tehdä myös salassapitosopimus (NDA – Non Disclosure 
Agreement). Toisin kuin edelliset liitteet, NDA on henkilökohtainen. 

4. Bosti / sopimus

Tarjous käydään läpi Kokeilukiihdyttämön ja kokeilun vetäjän kanssa. Kun tarvittavat tiedot on saatu, 
tehdään tilaus tai sopimus. 

Tilaus

Tekoälykokeilun osalta Kokeilukiihdyttämö valmistelee tilauksen tarjouksen tietojen pohjalta. 
Tilauksen loppusummaa ei voi ylittää lisätilauksella.

•

RPA-kokeilun osalta Kokeilukiihdyttämö valmistelee tilauksen saadun tarjouksen tietojen •

Jos kokeilussa ei käsitellä henkilötietoja (kokeilu hyödyntää esim. avointa dataa), eikä tietosuoja- ja 
salassapitoliitettä tarvita, hankinta tehdään Bosti-tilauksena. 
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RPA-kokeilun osalta Kokeilukiihdyttämö valmistelee tilauksen saadun tarjouksen tietojen 
pohjalta.

•

Sopimus
Mikäli kokeilussa käsitellään henkilökohtaisia tietoja, tehdään sopimus (Bosti-tilaukseen kun ei voi 
lisätä liitteitä). Kokeilukiihdyttämöllä ei toistaiseksi ole valmista sopimuspohjaa, joten kokeilun 
hankinnassa voidaan hyödyntää toimittajan sopimuspohjaa. Sopimuksen ja siinä tarvittavien 
liitteiden valmistelu kuuluu kokeilijalle.

Tekoälykokeilujen osalta hankinnan siis tekee Kokeilukiihdyttämö, jolloin sopimuksen myös 
allekirjoittaa Kokeilukiihdyttämön edustaja. RPA-kokeilujen osalta sopimuksen tekee joko 
Kokeilukiihdyttämö tai jos käytetään kaupungin sopimustoimittajia, Palvelukeskus Helsinki tai Talpa 
liikelaitos.

5. Toteutus ja raportointi

Kokeilun etenemisestä raportoidaan projektin välikatselmoinneissa. Katselmointikäytännöstä ja 
aikatauluista sovitaan kokeilujen alkaessa. 

Kokeilun lopuksi tehdään loppuraportti. Kokeilukiihdyttämöstä saat tähän pohjan. Raportointiin 
sisältyy vertaisarviointi. Loppuraportin liitteeksi tarvitaan myös toteutunut tuntiseuranta.
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Kenelle Kokeilukiihdyttämö on tarkoitettu?
Kokeilukiihdyttämö on tarkoitettu kaikille kaupungin työntekijöille, jotka haluavat testata uusia 
ideoita ketterästi käytännössä. 

Voinko hakea mukaan vaikka en ole tekoäly- tai ohjelmistorobotiikka-asiantuntija?
Kyllä. Kokeilukiihdyttämöstä ja sen kumppaniverkostosta saat apua idean toteuttamiseen, joten 
sinun ei tarvitse olla teknologiaspesialisti. Osaamisesta on kuitenkin hyötyä, joten suosittelemme 
osallistumaan esimerkiksi kaupungin tarjoamiin koulutuksiin. Osaamista kehittämällä 
todennäköisesti alat nähdä uusia mahdollisuuksia, keksit vielä parempia ideoita ja myös pystyt 
työskentelemään paremmin varsinaisten asiantuntijoiden kanssa.

Mistä tiedän, että minulla on hyvä kokeiluidea?
Lopulta idean hyvyys selviää tekemällä. Sen vuoksi sitä kannattaakin kokeilla! Hyvässä kokeiluideassa 
on uutuusarvoa, se on konkreettinen, rajattu, ja sille on määritelty oppimistavoitteet. Kampanjasta 
riippuen kokeilussa voidaan painottaa erilaisia asioita. Tutustu valintakriteereihin Ideapaahtimossa. 
Hyvä keino arvioida oman kokeiluidean hyvyyttä on myös peilata sitä aiemmin rahoitusta saaneisiin 
ideoihin. 

Millainen on hyvä kokeilutiimi?
Hyvä tiimi on onnistuneen kokeilun keskeinen mahdollistaja. Tiimi kannattaakin rakentaa kokeilun 
tarpeiden ja erityispiirteiden pohjalta. Hyvässä tiimissä on vähintään asiakas-/sisältöymmärrystä 
(joka yleensä on idean keksijällä) sekä teknistä toteutusosaamista (joka löytyy yrityskumppanilta). 
Ihannetilanteessa toimialan / toiminnon johto on tiimin tukena tai jopa mukana. Lisäksi vuoropuhelu 
kaupungin it-kehitystä ja arkkitehtuureja ymmärtävien kanssa on yleensä hyödyllistä kokeilusta 
saatavien oppien kytkemisestä muuhun kehittämistoimintaan.

Tukeeko Kokeilukiihdyttämö yli 10.000€ kokeiluja?
Kokeilukiihdyttämö tukee kokeiluja enintään 10.000€:lla. Kokeilussa tarvittava rahoitus voi myös olla 
pienempi. Toimiala voi myös täydentää tai laajentaa kokeilua rahoittamalla sitä itse. Näin on 
tapahtunut esimerkiksi datan hankinnan tai sen käyttöön saamisen osalta.

Voiko Kokeilukiihdyttämöstä hakea rahoitusta jatkokokeilulle?
Tällä hetkellä Kokeilukiihdyttämö rahoittaa ensimmäistä kokeilua. Mikäli kokeilu tuottaa tuloksia, 
joiden perusteella ideaa päätetään lähteä kehittämään eteenpäin, vastuu sen edistämisestä ja myös 
rahoittamisesta tulisi olla ennen kaikkea toimialalla / toiminnolla. Kokeilukiihdyttämö kuitenkin 
auttaa mielellään ideoiden jatkokehittymisessä sparraamalla toimialan tekemistä ja verkottamalla 
tekijöitä ja muita tunnistettuja resursseja. 

Olen aiemmin saanut rahoitus Kokeilukiihdyttämöstä. Voinko hakea uudella idealla mukaan?
Mikäli kyseessä on uusi idea ja uusi kokeilu, niin kyllä. 

Kuinka paljon aikaa kokeiluun pitää varata?
Kokeilut kestävät noin 2-3 kuukautta. Luonnollisestikaan kokeilun ei tarvitse olla kokopäivätyötä 
vaan sitä voi tehdä pienelläkin työajalla. Kokeilun valmisteluun on hyvä varata 10-20 tuntia.

Miten kokeilun hankinta tapahtuu?
Tekoälykokeilujen osalta kokeilijat valmistelevat hankinnan kumppaniyrityksen kanssa, jonka jälkeen 
Kokeilukiihdyttämö tekee varsinaisen hankinnan. Tutustu hankinnan etenemiseen tämän oppaan 
Hankintaoppaasta.

Onko kaupungilla valmiina sopimuskumppaneita kokeilun toteuttajaksi?
Saattaa olla. Voit hyödyntää olemassa olevia sopimuksia, mutta hankinta voidaan tehdä myös muilta 

Usein kysyttyä
tiistai 27. huhtikuuta 2021 10:08

   Nimetön osa Sivu 18    



Saattaa olla. Voit hyödyntää olemassa olevia sopimuksia, mutta hankinta voidaan tehdä myös muilta 
toimittajilta pienenä suorahankintana. 

Mikä on kaupungin sopimustilanne RPA:n suhteen?
Kaupungilla on tällä hetkellä kaksi kilpailutettua sopimustoimittajaa, Talpalla heidän 
talousprosessien hoitamiseen tarkoitettu, ja Palvelukeskus Helsingin kilpailuttama kaupunkitasoinen 
yleiseen käyttöön tarkoitettu sopimus. Näitä voi todennäköisesti hyödyntää, jos kokeilusi päätyttyä 
päätätte lähteä rakentamaan automaatiota tuotantokäyttöön.
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Oppaan sisältö päivitetty 27.4.2021.

Oppaan on-line versio löytyy (toimii kirjautuneille Helsingin kaupungin työntekijöille): 
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/:o:/s/KANSLIATekolyjame-
opijakokeile2/ErR2iPJfiOlLqOBdI9YuNAIBUZ_6F7V9S7H09vTBVO1RHA  

Lisätietoja antaa: Ville Meloni, kokeilukiihdyttamo@hel.fi, puh. 0400 260 000

Kokeilukiihdyttämön Tekoäly- ja ohjelmistorobotiikka-aiheinen ryhmä Helsingin kaupungin 
Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad892ba6f7efb4b1fa68b74549a0d35e2%
40thread.skype/conversations?groupId=d6b756fa-1761-4b2d-8d98-9179abd59e7f&tenantId=
3feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752

Lisätietoja
tiistai 27. huhtikuuta 2021 12:37
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