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“Haluamme viedä Suomea kilpailukykyisenä kohti tekoälyaikaa ja 
kansainvälisiä markkinoita”  
 
Solitalle AWS:n koneoppimisen edelläkävijä -tunnustus ensimmäisenä 
Suomessa 
 
 
Teknologia-, strategia- ja designyhtiö Solita on saanut Amazon Web Services’iltä 
AWS Machine Learning Competency -tunnustuksen edelläkävijätason 
koneoppimisratkaisuista ja -osaamisesta koneoppimisen saralla. Tunnustus 
myönnettiin Solitalle ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä. AWS-teknologiat ovat 
merkittävässä roolissa Suomen ottaessa askelia kohti tekoälyn hyödyntämistä, 
johon Suomessakin investoidaan tällä hetkellä kymmeniä miljoonia. 
 
Solitalla on pitkä kokemus AWS-ratkaisuista, ja yhtiö palvelee asiakkaitaan AWS-palveluiden 
saralla laaja-alaisesti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Solita on AWS Partner Network 
(APN) -verkoston Advanced Consulting Partner, ja on jo aiemmin saavuttanut seuraavat 
tunnustukset: AWS Managed Service Provider, Channel Reseller Partner, Authorized Public 
Sector Partner ja AWS Big Data Competency. 
 
“On hienoa saada tunnustusta koneoppimisen osaamisestamme AWS:ltä ensimmäisenä 
Suomessa. Solitan kulttuuriin kuuluu jatkuva osaamisen kehittäminen ja haluamme olla tekoäly- ja 
koneoppimisen ratkaisujen saralla johtava yritys Pohjoismaissa. Koneoppiminen on nousemassa 
yhä tärkeämpään rooliin monilla toimialoilla: sen avulla voidaan jo esimerkiksi parantaa potilaiden 
hoitoa tietyissä sairauksissa, parantaa arjen asiakaskokemusta sekä parantaa teollisuuden 
toimintavarmuutta. Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen ovat arjessamme jo tänään, ja 
muuttavat maailmaa vielä suuresti kuten teollistuminen ja automaatio aikanaan”, kommentoi 
Solitan AI-toimintaa vetävä Jani Turunen. 
 
“Koneen ja ihmisen liitto syvenee ja haluamme olla viemässä Suomea kilpailukykyisenä kohti 
tekoälyaikaa ja kansainvälisiä markkinoita. Suomessa tehdään tekoälyyn nyt suuria investointeja. 
Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla panostetaan tekoälyyn lähivuosina satoja miljoonia euroja 
- esimerkiksi valtiohallinnon Aurora-hankkeessa puhutaan yksistään lähes 50 miljoonan 
investoinnista. Nämä investoinnit vaativat toteutuakseen myös kovaa osaamista. Haluamme olla 
eturintamassa kehittämässä tekoälyosaamista ja nostamassa Suomea tekoälyajan kärkitoimijaksi. 
AWS tarjoaa osaltaan tähän ratkaisuja ja erinomaisia työkaluja”, kommentoi Solitan Data- ja Cloud-
liiketoiminta-alueista vastaava Pekka Ahola. 
 
Solita on panostanut merkittävästi AWS-osaamiseen jo vuosia,  ja talosta löytyy mm. 60 associate- 
ja 10 pro-sertifikaatin suorittanutta osaajaa. Yhtiö jatkaa merkittäviä AI- ja koneoppimisen osaajien 
rekrytointeja myös syksyn aikana Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.  
 
Amazon Web Services on yksi maailman suurimmista tekoäly- ja koneoppimisalustojen sekä 
pilvipalveluiden tarjoajista. AWS-palveluita käyttää yli miljoona aktiivista asiakasta ympäri 
maailmaa. Solitalla on asiakkainaan useita AWS-teknologioita hyödyntäviä edelläkävijäyrityksiä, 
kuten DNA ja Assa Abloy. 
 
 



Lue lisää AWS-ratkaisuista 
 
Lue lisää Suomen panostuksista tekoälyn hyödyntämiseen  
 
Lue lisää Solitasta ja palveluistamme 
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Solita on suomalainen teknologia-, strategia- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja 
älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo 
uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita 
työllistää 700 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja 
analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, 
Turussa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. 
 
 
 


