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Tekoäly



Taustaa – mitä tekoäly on / ei ole

• Tietokoneohjelmisto, joka ratkaisee rajatun ongelman 
automaattisesti, tavalla joka ei ollut aikaisemmin mahdollista. 
Perinteisesti ihmisen tekemiä päätöksiä.

• Lopputulos ratkaistaan algoritmien avulla eli matemaattisilla 
kaavoilla

• Mitä enemmän dataa järjestelmään syötetään, sitä parempia 
tuloksia se tulevaisuudessa antaa->koneoppiminen

• Tekoäly ei ole ihmisälyä
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Miksi tekoäly nyt?

Mahdollistajana on 

• tietokoneiden kapasiteetin huima kasvu 

• Internet

• Tietotekniikan leviäminen lähes kaikille elämän alueille
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Tekoälyn päätyypit
Ohjattu oppiminen – tunnistaminen ja ennustaminen

• Sään ennustaminen
• Seuraava ostos kaupasta
• Kielen kääntäminen
• Asioiden tunnistaminen kuvista

Ohjaamaton oppiminen
• Isosta datajoukosta etsitään ryhmiä ja poikkeamia – ei 

anneta oikeaa vastausta
• Luottokortin väärinkäytön tunnistaminen (osto tehty 

epätavallisessa maassa)
• Syövän etsintä 
• Roskapostin suodattaminen
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Päätyypit jatkuu…

Vahvistettu oppiminen
• Vähän samanlainen ajatus kuin Pavlovin koirakokeissa 

(rangaistus/palkkio)
• Robotti-imuri tutkii ’maastoa’ ja laittaa muistiin kaikki esteet 

joihin se törmäsi (rangaistus), jotta ei törmää niihin 
seuraavalla kerralla (palkkio)

• Pikkuhiljaa ’maastokartta’ on varsin tarkka eikä törmäilyjä 
juurikaan satu
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Missä käytössä tekoälyä on
• Älypuhelimet 

• Sormenjälki- ja kasvotunnistus
• Puheesta tekstiä (esim WhatsApp)
• Teksti puheeksi (esim. HS)

• Google-haut (teksti, kuva)
• Spotify, Netflix, Viaplay, HBO jne
• Some – Facebook, Twitter
• Terveydenhuolto (esim. Korona-testi netissä, sairaaladiagnostiikka)
• Yritysten asiakaspalvelut – chatbotit
• Navigaattorit



Reittiopas
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HUS - koronabotti
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Esimerkki - Spotify
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Esimerkki - Chat botti 
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• Työntekijöiden esivalinta suuresta hakijamassasta
• OP kokeillut automaattista lainojen käsittelyä
• Kiinassa sillalla seurataan autoilijoita. Jos autoilija haukottelee 

kolmessa eri kameran kuvassa lähetetään poliisit perään.
• YLE seuloo koneellisesti uutismassaa etukäteen käyttäen 

hyväksi kymmeniätuhansia järjestelmään syötettyjä 
kommentteja ja arvioimalla täten uutisten julkaisukelpoisuutta.

• Kasvojentunnistus ja vertailu passin sähköisesti tallennettuun 
kuvaan lentokentällä

• HSL reittiopas optimoi matkan julkisilla pisteestä A pisteeseen B

Esimerkkejä käyttökohteista 



12

Muita esimerkkisovelluksia puhelimeen
• Kännykän puheohjaus (Siri, Google)
• Google translator – kääntää tekstiä ja puhuu kielillä
• Hätäkeskus 112
• Ajoneuvon paikannus pysäköintilaitoksessa
• Näkötesti 
• Kuulotesti 
• Pysäköinnin maksun hallinta (Parkman, Easypark)
• Auton rek.numeroon perustuva tunnistaminen parkkihalliin 

ajettaessa 
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Tekoälyn kääntöpuoli

• Kontrolliyhteiskunta – Kiina
• Tiibetiläisille valtio lahjoittanut älypuhelimet – miksiköhän?
• Kansalasia pisteytetään

• Kohdennettujen mainosten ja tarjousten tulva
• Deepfake huijaukset – manipuoidut videot ja äänitteet
• George Orwell 1984-kirjan ennustukset



Kiitos!
Ota yhteyttä
info@entersenior.fi

Esitysmateriaalit
www.entersenior.fi/opiskele-itse/ 
enterin-tietoiskut/


