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Data on uusi öljy! (Yle 2018, Bisnode 2018)
Tietotyö yleistyy (Manpower Group, #Tietotyöraportti 2018)
Digitalisaation merkitys kasvaa kaikilla toimialoilla
Töiden luonne muuttuu: automaatio ja robotiikka korvaavat lukuisia työtehtäviä (mm LV‐
ministeriön selvitys 2016)
Kattavien selvitysten mukaan 25–40 % työstä voitaisiin alasta riippuen tehdä jo nyt
automaattisesti tekoälyn avulla. (VTT – Policy Brief 1/2017)
Julkisesti ja yleisesti todettu osaamispula kasvualoilla kuten ICT (TEM, VTT, haastattelut jne).
Datan käsittelyyn ja tekoälysovelluksiin erikoistuneista osaajista on huutava pula
(Ohjelmistoyrittäjät ry 2017)
Data‐analytiikka on kokoelma menetelmiä ja työskentelytapoja, joiden tavoitteena on
muodostaa kerätystä tiedosta kiinnostavaa informaatiota ja malleja.
Data‐analytiikka ja ylipäätään datan analysointi, käsittely ja visualisointi liiketoiminnan
tarpeisiin on ollut nopeasti nouseva trendi 2010‐luvulla (https://www.solutive.fi/data‐
analytiikka/)
Tekoälylle ei yhtä yleisesti käytettyä määritelmää, mutta usein käytetty määritelmä on
järjestelmän kyky toimia tavoitteellisesti ja ympäristöään ennakoiden.
(https://www.tekoalyaika.fi/raportit/tekoalyajan‐tyo/liite‐2‐tekoalyn‐maarittelya/)
Sovelluksia ovat esimerkiksi luonnollisen kielen tuottamiseen ja tunnistamiseen erikoistuneet
järjestelmät, asiantuntijajärjestelmät, robottitekniikka ja viihdesovellukset
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Tekoäly )
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•

Ohjelmistoammattilaisia tarvitaan lähivuosina lisää noin 15 000

•

Tekoälysovellukset yleistyvät vauhdilla

•

Data on uusi öljy: palvelut, liiketoiminta, kilpailuetu, lisäarvo

•

Suuri kysyntä tekoälysovellusten taustaosaajille: pilvipalvelut, laskentaympäristöt, data‐
analytiikka, datan käsittely

•

Digitalisaatio ja tekoäly muuttavat kaikkia aloja

•

Ohjelmistoalan työvoiman vajaatarjonta on merkittävä este Suomen menestykselle niin
ohjelmistoalalla kuin muillakin voimakkaasti digitalisoituvan yhteiskunnan osa‐alueilla

”Suomi voi kaksinkertaistaa talouden kasvuvauhdin, jos se ottaa tekoälyn käyttöön
proaktiivisesti” – Juha Sipilä
“Suomesta on tullut varovainen paikka, mutta nyt tarvitaan uskallusta ja kaukonäköisyyttä” –
Antti Vasara, toimitusjohtaja VTT
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•

Tekoäly, koneoppiminen ja analytiikka tulevat mullistamaan useita arvoketjuja

•

Vaadittavia kyvykkyyksiä rakentavat yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset

•

Positiivisen kehityksen keskeisinä mahdollistajina ovat sekä analytiikkaosaaminen myös
analytiikkapalveluihin soveltuva ICT‐infrastruktuuri – molemmat alueita, joilla osaajista on
tuntuva pula

•

Ammattikorkeakoulut voivat vastata osaajavajeeseen tuottamalla lujaa perusosaamista,
jonka päälle tekoäly‐ ja koneoppimispalveluita voidaan tuloksellisesti rakentaa

•

Yritysten akuuttia digitalisaatio‐osaamisen tarvetta voidaan helpottaa integroimalla
koulutussisältöihin yritysyhteistyö
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Ammattikorkeakoulut voivat vastata osaajavajeeseen tuottamalla lujaa perusosaamista, jonka
päälle tekoäly‐ ja koneoppimispalveluita voidaan tuloksellisesti rakentaa
•

Tekoälyn koulutusratkaisujen polarisoituminen: yliopistot vs. AMK:t (kuva)

PELI JA PELITEKNOLOGIA
•

Arvostettu ja valtakunnallisesti vetovoimainen pelialan koulutus, johon hakijoita noin 4/
aloituspaikka

•

Kokemusta KV‐tasoisesta pelialan koulutuksesta: Intia, Tunisia, Vietnam ja Etelä‐Korea

•

Opiskelijalähtöinen yritystoiminta aktiivista: opiskelijatiimit + projektiluontoinen oppiminen

•

TKI‐ ja palvelutoiminnan kärkenä VR‐/AR‐ratkaisut

•

KAMK on ollut keskeisessä roolissa synnyttämässä alueelle pelialan kasvuyrityskeskittymää,
jonka liikevaihto 10 m€/vuosi.

•

Valmistuneet ovat tavoiteltua osaajia.
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ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT
•

Koko ketju anturista pilvipalveluihin

•

Kokemusta laite‐ ja järjestelmäkehityksestä myös TKI‐toiminnassa

•

TKI‐ hankekanta 1 m€/vuosi, palvelumyynti 0,3 m€/vuosi

•

Yritysverkostot

KONESALI
•

Huipputason konesali‐infrastruktuuri: supertietokone ja Kajak DC ‐laboratorio

•

Osaamista konesali‐infrasta,‐ ohjelmistoista ja ‐palveluista

•

Yrityslähtöiset opiskelijaprojektit ja yhteistyöverkostot

•

Kajaanin ammattikorkeakouluun rakennetaan uusi, joustava opintosuunnitelma (OPS)
sisältöineen

•

KAMK:n tutkintokattoa kasvatetaan 20 tutkinnolla/vuosi: nykyiset koulutukset säilyvät
ennallaan

•

OPS pilotoidaan insinööriopiskelijoilla 3 vuoden periodin aikana siten, että valmistumisaikaa
lyhennetään kesälukukausien avulla

•

OPS:in rakenteen ja sisältöjen avoimuudella taataan yleishyödyllisyys Suomen
korkeakoulukentälle

•

OPS on yhdistelmä Kajaanin AMK:n olemassa olevia opintoja sekä kehitysvaiheessa
tunnistettuja kolmansien osapuolten tarjoamia opintojaksoja ja sisältöjä: MOOC‐kurssit*
(Stanfordin YO, yms.), CSC (mm. data‐analytiikka

•

*MOOC=Massive Open Online Course
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Koulutuksen avaintiedot
• Uusi, valtakunnallisesti merkittävä koulutusavaus: tutkintoon johtava Datasta tekoälyyn ‐
insinöörikoulutus
• Oma hakukohteensa, aloitus syksyllä 2019
• Koulutuksen kesto noin 3 vuotta (kesälukukaudet)
• Dynaaminen OPS‐rakenne: yrityslähtöisiä projektiopintoja, verkkokursseja, valinnaisuutta,
tiimioppimista
• MOTTO: Opiskelijat eivät ainoastaan tiedä miten tekoälysovelluksia kehitetään, vaan he
ovat jo tehneet niitä opintojensa aikana
• Profiloituminen: data engineering ‐lähestymistapa
• Ylialaisuus: mittaaminen, datan hallinta, sovellukset, moninaiset sovellusalueet, liiketoiminta
• Koulutuksen kehittämiseen haettu ESR‐rahoitusta (DAIKA‐hanke)
Suomen mittakaavassa uniikin koulutuspolun tavoitteena on, että sen läpäisseet opiskelijat
eivät ainoastaan tiedä, miten asiat voisi toteuttaa, vaan he ovat jo soveltaneet osaamistaan
aidoissa yritysympäristöissä.
•

Erottuvuutta muihin tekoälykoulutuksiin ja ‐koulutusohjelmiin haetaan muotoilemalla
OPS:sta yhtenäinen, joustava ja verkostomaisesti toteutettava koulutuspolku

•

Profiloituminen tekoälysovellusten taustalle vaadittaviin vaiheisiin ja asiantuntemukseen –
eheä kokonaisuus, ei yksittäisiä osaamisviipaleita

•

Osa‐alueita: datan kerääminen, tiedon siirto ja tallennus, datan käsittelyyn, analytiikka ja
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koneoppimisen soveltaminen, tietoturva, etiikka ja datan vastuullinen hyödyntäminen
•

Käytännönläheistä ja soveltamiseen keskittyvää koulutusta: ponnahdusvoimaa yritysten ja
yhteiskunnan digiloikalle

•

Yritykset kilpailevat valmistuneista osaajista
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

läheinen yritysyhteistyö takaa opetuksen laadun ja opiskelijan työllistymisen
opiskelijaa koulututaan yritysten tarpeisiin
yritykset osallistuvat koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen
yrityksille tarjotaan täydennys‐ ja jatkokouluttautumismahdollisuuksia
vaikutus ops‐rakenteeseen (projektit, harjoittelu,, opinnäytetyö)
seminaarit, luennot, hacathonit
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• aloitti toimintansa vuonna 1992
• vakinaistettiin ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996
• 5 koulutusalaa
• suomenkielisiä koulutuksia 15, joista 9 ammattikorkeakoulututkintoon ja 6 ylempään
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
• englanninkielisiä koulutuksia on 5, joista 4 Bachelor‐tason koulutusta ja 1 Master‐tason
koulutus
• n. 2 200 opiskelijaa
• 220 (htv) työntekijää, josta opetushenkilöstöä noin 120
• yli 5500 valmistunutta opiskelijaa
• käynnissä yli 50 tutkimus‐, kehittämis‐, ja innovaatiohanketta
• tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan volyymi 3,5 miljoonaa euroa
• yli 80 % opiskelijoista muualta
• yli 70% valmistuneista muualle
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Perustamisvuosi 1651
Perustaja Pietari Brahe
Asukkaita 37 622
Suurimmat työnantajat
Kainuun SOTE‐kuntayhtymä 2.500 (arvio, yhteensä 3.200 Kainuu)
Kajaanin kaupunki + liikelaitokset + yhtiöt 2.100
Transtech 700
Kainuun Prikaati + puolustushallinnon yksiköt 600
Terrafamen kaivos Sotkamo n. 400 + urakoitsijoiden työntekijät
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