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Älykkäät teknologiat 

ja niiden 

tulevaisuus…
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Laskenta- ja ohjelmointiperusteiset menetelmät, 

jotka avustavat sopeutumista, oppimista ja 

autonomista toimintaa sekä ihmisen ja koneen 

vuorovaikutusta.









Level 1 automation: some small steering 

or acceleration tasks are performed by the 

car without human intervention, but 

everything else is fully under human 

control

Level 2 automation: like advance cruise 

control or original autopilot systems on 

some Tesla vehicles, the car can 

automatically take safety actions but the 

driver needs to stay alert at the wheel

Level 3 automation: still requires a 

human driver, but the human is able to 

hand some “safety-critical functions” off to 

the vehicle under certain traffic or 

environmental conditions. This poses 

some potential dangers as the major tasks 

of driving are transferred to or from the car 

itself, which is why some car companies 

(Ford included) are interested in jumping 

directly to level 4

Level 4 automation: a car that can drive 

itself almost all the time without any 

human input but might be programmed 

not to drive in unmapped areas or during 

severe weather. This is a car you could 

sleep in.

Level 5 automation: full automation in all 

conditions

Source https://venturebeat.com/2017/06/04/self-driving-car-timeline-for-11-top-automakers/
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Digitaalinen 

alustatalous ja sen 

työkalut



Gawer-Cusumano (2002)



Alustatalous lyhyesti

1. Suora suhde loppuasiakkaaseen poistaa 

”kitkaa”

2. Uuden tyyppinen globaali markkinapaikka

3. Kasvu tapahtuu epäsuorien 

verkostovaikutusten kautta

4. Yhteiset rajaresurssit mahdollistaa 

komplementarisuudet



TOIMITTAJA VALMISTAJA ASIAKAS

Digitaaliset alustat



Tuottaja Suora 

vuorovaikutus

Asiakas

Verkostovaikutuks

et

Alusta

MyyntikanavaTuottaja Asiakas

Putki eli toimitusketju Alusta eli välittäjä

Rajaresurssit

Sinä 
tuottajana

Sinä alustana





Seppälä et al.. (2015)

Ennalta määritellyt yhteisen toiminnan reunaehdot ja 
toimintasäännöt
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Tekniset työkalut ja monitasoinen kehityksellinen 
yhteensopivuus

●

●

●

Seppälä et al.. (2015)



”Platform” – Historiaa, ominaispiirteitä ja määritelmä

https://www.etla.fi/julkaisut/platform-historiaa-

ominaispiirteita-ja-maaritelma/

Why Some Platforms Thrive and Others Don’t

https://hbr.org/2019/01/why-some-platforms-thrive-and-

others-dont

Alustatalous

https://www.etla.fi/julkaisut/platform-historiaa-ominaispiirteita-ja-maaritelma/
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Tekoäly ja sen 

työkalut



Tekoälyn

määritelmä

Tekoäly on jotain 
sellaista mitä me 
osaamme tehdä, 
mutta tietokoneet 

eivät …vielä…



Tekoälyn kolme sukupolvea

Source: DARPA; https://www.darpa.mil/about-us/darpa-perspective-on-ai  

1) Asiantuntijajärjestelmät

2) Tilastollinen oppiminen

3) Tilanteeseen sopeutuminen

https://youtu.be/-O01G3tSYpU

https://youtu.be/-O01G3tSYpU


Defining #AI

“Artificial Intelligence

enables machines, 

software, systems

and services to act 

reasonably

according to their

task and situation.”

Source: Russelia ja Norvigia, 2014; Ailisto (eds.), Heikkilä, Helaakoski, Neuvonen, ja Seppälä, 2018



Tekoäly ja sen kymmenen

osaamisaluetta

Lähde: Ailisto (toim.), Halén, Heikkilä, Helaakoski, Neuvonen, Ojanperä, Sarlin, ja Seppälä, 2018

1. Data-analyysi
2. Havainnointi ja tilannetietoisuus 
3. Luonnollinen kieli ja kognitio 
4. Vuorovaikutus ihmisen kanssa 
5. Digitaidot työelämässä, ongelmanratkaisu ja laskennallinen 

luovuus 
6. Koneoppiminen 
7. Järjestelmätaso ja systeemivaikutukset 
8. Tekoälyn laskentaympäristöt, alustat ja palvelut, ekosysteemit 
9. Robotiikka ja koneautomaatio - tekoälyn fyysinen ulottuvuus 
10.Etiikka, moraali, regulaatio ja lainsäädäntö 



Source: Crunchbase 2017 and 2018

2017 2018
AI – Start-Up lukumäärä yli 250.000$ 
pääomasijoituksia 596 1434

AI - Start-Up lukumäärä 1749 3981

Tekoälyn soveltaminen start-up:eissa

(n=1434) (koneoppiminen pääroolissa soveltavissa

yrityksissä)



Source: Crunchbase 2017 and 2018

Number of AI - Start-Ups that have recieved over 
250.000$ venture capital / area of expertise 2017 2018

Next generation AI-technology development (e.g. 
processors) 3 % 3 %
AI-technology application development 76 % 72 %
AI-technology embedded to existing offering 18 % 21 %
Other supporting company (e.g. accelerator) 3 % 4 %

Tekoälyn soveltaminen start-up:eissa

(n=1434) (koneoppiminen pääroolissa soveltavissa

yrityksissä)



Koneoppiminen 75 %

Luonnollisen kielen menetelmät 23 %

Konenäkö 8 %

Yhteensä

Lähde: Kääriäinen (toim.), Aihkisalo, Halén, Holmström, Jurmu, Matinmikko, Seppälä, Tihinen, & Tirronen, 2018

Tekoälyn soveltaminen start-up:eissa

(n=1434) (koneoppiminen pääroolissa soveltavissa

yrityksissä)



Koneoppimisen ja sen erilaiset nykytekniikat ovat tekemässä 
ennustamisesta edullista ja jokapäiväistä. 

Koneoppimisen raaka-aine on yrityksen hallussa olevaa dataa, 
josta tekoälyä hyödyntäen tuotetaan uutta dataa (asiakkaille?)

Uusi data helpottaa ennen kaikkea yrityksen päätöksentekoa 
vähentämällä päätöksenteon epävarmuutta (asiakkaille?)

Lähde: Agrawalin, Gansin & Goldfarbin, 2018

Tekoälyn soveltaminen (n=1434) 
(koneoppiminen pääroolissa soveltavissa yrityksissä)



Mitkä ovat ne liiketoiminnalliset 
ongelmat, joita yritys voi 

muuttaa ennuste-
/ennakointiongelmiksi? 

Lähde: Agrawalin, Gansin & Goldfarbin, 2018

Tekoälyn soveltaminen
(koneoppiminen pääroolissa soveltavissa yrityksissä)



Chatbots, Puheen ja kasvojen
tunnistus, Suositukset, 

Asiakkuuksien pysysyminen, ja 
Tuotekehitys

Source: HBR 2017

Applications: Case Platform Companies



”Suurin osa tutkijoista ja yrityksistä 
näkee tekoälyn soveltamisen  

potentiaalin laitteista liittyvän (IoT) 
dataan, asiakaspalveluun ja 

nowcasting ennustamisen osa-alueilla”

Lähde: MIT 2017

Tekoälyn soveltaminen (tilastollinen analyysi

ja koneoppiminen pääroolissa soveltavissa yrityksissä)



https://www.etla.fi/etlanow/

Case Nowcasting: ETLA-työttömyys

https://www.etla.fi/etlanow/


… tässä vaiheessa emme vielä 
tiedä miten tekoälyn kolmas 

aalto (koneoppiminen ja 
syväoppiminen) edistää 

koneiden älykkyyden 
laajempaa kehitystä…

Lähde: Seppälä (2018), https://www.etla.fi/ajankohtaista/ennustaminen-paremmaksi-tekoalylla-2/ 

Tekoäly – lintu vai kala?



Tekoäly

Artificial Intelligence – The Revolution hasn’t happened yet

https://medium.com/@mijordan3/artificial-intelligence-the-revolution-hasnt-
happened-yet-5e1d5812e1e7

Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence

https://hbr.org/product/prediction-machines-the-simple-economics-of-artificial-
intelligence/10195-HBK-ENG

https://medium.com/@mijordan3/artificial-intelligence-the-revolution-hasnt-happened-yet-5e1d5812e1e7
https://hbr.org/product/prediction-machines-the-simple-economics-of-artificial-intelligence/10195-HBK-ENG
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Systeemien systeemi



An electric vehicle arrives at a red light at traffic

lights next to the housing society.
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The vehicle detects that a charging station is present

at its current location. The vehicle hails the  

boundary object of the charging station which then 

communicates the current offering price of electricity 

to the vehicle.
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The driver makes a decision on whether to accept

the offer or to decline it.
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Once the driver accepts the offer, an induction loop 

located underneath the pavement starts charging the 

vehicle’s batteries. A cryptocurrency payment 

channel is opened between the transacting devices. 

As cryptocurrency is flowing to the charging station, 

electricity is simultaneously flowing to the vehicle.

PVEV
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As the traffic lights change to green, the electric

vehicle leaves the intersection and the charging

transaction is terminated. The payment channel is 

closed and the final balance is settled in 

cryptocurrency.
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Laskenta- ja ohjelmointiperusteiset menetelmät, 

jotka avustavat sopeutumista, oppimista ja 

autonomista toimintaa sekä ihmisen ja koneen 

vuorovaikutusta.


