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AI:n nykyistä ja tulevaa arkea
• Robottikäsivarsi oppii vihdoin herkän 

otteen erilaisiin esineisiin

• Kuvankäsittelyssä mm. kasvojen tunnistus, 
vaihto ja muokkaus luonnollisella tavalla



Teininörtin aine?
Pelkääkö opettaja

• GPT-3 tuottaa tekstiä,  
joka edistää tarinaa 
saumattomasti, joskaan ei 
aina täysin loogisesti

• Toimii jo kirjoitusapuna ja 
chatbottina esim. peleissä

• Tehokas trollaukseen!

• Tervettä järkeä voisi lisätä 
yhdistämällä visuaalisen 
”mielikuvituksen” 
sanoihin ja vertaamalla 
tekstiä visuaalisesti 
opittuun maailmankuvaan



Tekoälyn historiaa
• Sääntöpohjaiset 

asiantuntijajärjestelmät
• Tilastolliset järjestelmät
• Itseoppivat verkot (SOM)
• Kaavassa yksinkertainen 

hermoverkon vahvistus –
laskenta vaativaa!

• Nykyään algoritmit 
monikerroksisia ja 
hienostuneita. Esim. 
taaksepäin ja eteenpäin 
vahv., CNN, FNN, RNN 

• Yllä symbolikuva hermoista 
ja vieressä varhainen 
WEBSOM, joka ryhmitteli 
asioita kartalle itseoppivasti

https://medium.com/@erikhallstrm/backprop
agation-from-the-beginning-77356edf427d
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• Deep Learning -monitasoiset 
neuroverkot voivat oppia komplekseja 
epälineaarisia riippuvuuksia
• Sovellusalueita –luonnolliset kielet,  

hahmontunnistus, pelit, optimointi, 
robotiikka, ennakointi yms.

• Tekoäly opetetaan luokitelluilla tai 
luokittamattomilla aineistoilla, joista 
tekoäly laskee toistuvia hahmoja. Palaute 
on tärkeä, jos järjestelmällä on maali tai 
reunaehdot (reinforcement learning) 
Esim. Google DeepMind AlphaGo

• https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_deep_learning_software

• http://www.nvidia.com/object/deep-learning-system.html

• Perusvaihtoehdot vs. opetusaineisto
1. Havainnoista täysin itseoppiva järjestelmä

2. Luokitellusta aineistosta itseoppiva järjestelmä

3. Annettujen mallien mukaan simuloitu/oppiva järjestelmä Created by Hiroki Sayama, CC 3.0

Tekoälyn kehitys moninaista

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_deep_learning_software
http://www.nvidia.com/object/deep-learning-system.html


Laitteistoesimerkkejä
• Google TPU v3 Alpha 420 Teraflops

• Nvidia DGX-A100,$200.000, 5 petaflops AI

• Nvidia Geforce RTX 3080 n. 30Teraflops
• PC:n GPU-kortti, noin 800 euroa

CPU -> GPU -> TPU -> NPU -> Memristor

NVidia

A100 

DGX-A100

5 petaflops

Cloud TPU100 petaflops



Virtuaalikoneet 
”Palveluiden hajautus lisääntyy 
erikoisprosessoreiden lisääntyessä, 
koska tehokas virtualisointi on aina 
ympäristö- tai prosessoririippuvaa”

• Virtualisointi tehokasta 
perinteisissä sovelluksissa 
natiiviprosessoreilla

• Monet erityisprosessorit 
virtualisoitavissa vain 
poikkeusjärjestelyin, esim. 
NVIDIAn oma ohjelmisto

• Palveluita hajautetaan näistä 
syistä eri pilviin/konesaleihin



Mobiililaitteiden AI 
– pilvi vai oma prosessori?

• SnapDragon 860 (n. 1,2 Teraflops): 
Qualcomm AI Engine –ohjelmisto-
yhteensopivuus -Facebook Caffe & 
Caffe2, Googlen TensorFlow and 
TensorFlow Lite, Open Neural 
Network Exchange (ONNX), ja 
Neural Processing SDK & Hexagon 
Neural Network (NN).

• Huawei Kirin 990 AI –piiri

• Apple A14 Bionic (11Teraops/s)

• Intel Gaudi & Goya? 

• IBM True North?

• Pintouge ALI-NPU?

• Kuvantunnistus, kuvankäsittely, 3D

• AI-agentit, turvaominaisuudet



Esiopetetut AI-alustat
”Pääosa tekoälysovelluksista tehdään 
tulevaisuudessa suurten esiopetettujen 
pilvipalveluiden varaan”

• Monien perusasioiden opetus 
vaatii todella paljon aineistoa

• Useilla toimijoilla valmiiksi 
opetettuja palveluita, joille voi 
opettaa lisätaitoja

• Ero on hieman kuin opettaisi 
vastasyntyneelle tai viisivuotiaalle

• Valmiiksi opetettuna esim: 
puheen tai kielen perusteet, 
konenäön perusteet jne.



AI-alustoja – useimmat erikoistuneita
• Tensor Flow

• API.AI

• MS Azure Machine Learning

• Amazon Machine Learning

• Infosys Nia

• Wipro HOLMES

• Premonition

• Google Cloud AI

• Meya

• Wit

• Rainbird

• Infrrd

• Rage-AI

• Ayasdi

• Vital A.I

• Receptiviti

• MindMeld

• KAI

• IBM Watson

Kuva: Google Deep Dream

Alustoissa huomattava määrä valmiita palveluita, esim:

• Puheentunnistus ja puhesynteesi

• Kielen tunnistus ja kielenkääntö

• Emootion, aikeiden ja puhujan tunnistus

• Syntaksin tunnistus ja täydentäminen

• Avainsanojen ja sananparsien tunnistus

• Entiteettien erottaminen ja kategorioiden tunnistus

• Chatbot-ominaisuus

• Kuvien objektien ja taustan tunnistus

• Kasvojen, ilmeiden ja julkkisten tunnistus

• Logojen, maamerkkien tunnistus

• Toimenpiteiden tunnistus videoista
• https://www.predictiveanalyticstoday.com/artificial-intelligence-platforms/

https://www.predictiveanalyticstoday.com/artificial-intelligence-platforms/


Se näkyy naamasta?
Onko yksityisyys burkhan takana?

• Homotutka löytää 50% viestin 
kohderyhmästä ja vain 50% 
virheellisiä positiivisia – markkinointi 
kohdentuu hyvin yksilöllisesti ja 
yksityisesti!

• Tarkkuus yli 90%, kun kuvia on 
useita, joista AI päättelee

• Opetusmateriaalina oli 35 tuhatta 
nelikenttään luokiteltua kuvaa

• AI tunnistaa esim. emootitilan, 
älykkyyden, poliittisen suuntauksen, 
sairauksia, mieltymyksiä. Tarkkuus 
paranee oppimisen kautta jatkuvasti.

• Emootioiden tunnistus äänestä, 
kuvasta, lämpökamerakuvasta tai 
tavasta käsitellä omaa kännykkää

https://psyarxiv.com/hv28a/

https://blogs.microsoft.com/ai/happy-sad-angry-this-
microsoft-tool-recognizes-emotions-in-pictures/



Tekoäly oppii ajamaan 
tuottamalla VR-maailman
• Tekoäly opetetaan ajamaan sensoritiedon 

avulla – tekoäly katsoo malliksi muiden 
ajosuoritteita ja pyrkii hahmottamaan.
• Tunnistaa ympäristöstä ajoradan, ihmiset, 

eläimet, ajoneuvot, liikennemerkit, 
luomalla luokitellun VR-maailman

• Tunnistusta autetaan kuin lasta

• Tekoälylle näytetään miljoonia kilometrejä 
tallennettua sensoridataa ja miljardeja 
kilometrejä simulaatiota

https://blogs.nvidia.com/blog/2018/07/20/intern-expands-horizons-deep-learning-institute/

Kuva: Google



Simulaatioympäristö – oppi kantapään kautta

Generoi 
variaatio

Vertaa 
parhaaseen

Valitse paras

Toista

https://deepmind.com/blog/producing-
flexible-behaviours-simulated-environments/

Vertailun voi suorittaa ihminen, toinen tekoäly tai algoritmi



Takaisinkytkentä
vaatii ihmisiä!
Clickworker tarjoaa 2.2 
miljoonan ihmisen palautteet
koneoppimiseen



Esimerkkejä yksittäisen AI-viikon uutisista!

• Facebookin tutkijat opettavat 
tekoälyn tunnistamaan 
ruokakuvasta sen reseptin

• Tencent tavoittelee 3 minuutin 
Parkinson-diagnoosia (kännykkä)

• Laboratoriotutkimusten 
lausumisreititys 8 kertaa 
tehokkaampaa tekoälyn avulla

• AI-robotit muuttavat 
lastenkasvatusta Kiinassa

• Robotti voi tehdä seuraavan 
työhaastattelusi

• Huawein kamera erottaa kissan 
ja auton toisistaan

• AI kasvattaa Amazonista 
tuhannen miljardin yhtiön

• AI ratkoo globaaleja ongelmia

• Turva-alan AI 35MRD v. 2024

• AI oppii liitämään purjekoneella 
lintujen tavoin

• Jack Ma haluaa Alibaban robotit 
palvelemaan Kiinan hotelleissa

• AI/Robotit marjankeruuseen



AI-Palvelu!
•AI vastaa heti

•AI soittaa

•AI neuvoo

•AI varoittaa

•AI analysoi

•AI tulkitsee

•AI hymyilee
Loop Ventures (2019)



Deep Mind tunnistaa 50 silmäsairautta!
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0107-6



Kemistirobotti 
& tekoälyvelho

• Tekoäly opetetaan 
tuhansilla valmiiksi 
osatuilla reaktioilla

• Robotti testaa 10% 
ja ennustaa loput 
90% testaamatta

https://arstechnica.com/science/2018/07/a
i-plus-a-chemistry-robot-finds-all-the-
reactions-that-will-work/



Digitaaliset kaksoset
Mittaus ja mallinnus tulee yhä 
tärkeämmäksi kaikilla aloilla, 
koska AI ja simulointi tekevät 
helpoksi kaikenlaiset virtuaaliset 
kokeilut ja kokemusten hankinnan



Itsediagnostiikkaa maallikoille?
Tricorder X-Prize 10M$ kilpailu
• Minimivaatimus: kannettava laite maallikon käyttöön! 

Laitteen tunnistettava seuraavat 13 tautitilaa tarkasti:

• Pakolliset 10: Anemia, eteisvärinä, diabetes, keuhko-
ahtaumatauti, hepatiitti, leukosytoosi, keuhkokuume, 
välikorvatulehdus, uniapnea, virtsatietulehdus.  

• Valinnaiset 3: Allergeenit, kolesterolitaso, 
ruokamyrkytys, HIV, verenpainetauti, kilpirauhasen 
toimintahäiriö, melanoma, mononukleoosi, 
osteoporoosi, hinkuyskä, vyöruusu, nielutulehdus.

• Pakolliset elintoiminnot: verenpaine, syke, 
happisaturaatio, hengitystiheys, ruumiinlämpö.

Voittajaksi DxtER! Kehityksessä kaupallinen tuote!

Yrityksen nimi nyt Basil Leaf!

16.11.2020 20



Diagnostiikan ja kunnon-
valvonnan näkökulma
Seuraako ja hahmottaako ihminen 
kokonaisuutta vai tekeekö sen AI, 
joka kertoo ihmiselle, mitä 
seuraavaksi kannattaa huoltaa?



Osaamisen tasaus 
tukiälyn keinoin
Monimutkaistuminen tekee kaiken 
mahdollisesti tarpeellisen osaamisesta 
mahdotonta. Osaaminen ja tieto hankitaan 
itse tilanteessa internetin, tekoälyn, 
mittalaitteiden ja etäneuvojen avulla. 
Merkitykset ja lähdekriittisyys avainasemaan!



Digitaalinen suojelusenkeli
Uudet käsitteet, liiketoimintamallit tarpeen!

• Mittaa elintoimintoja, vahtii 
elintapoja, hälyttää tarvittaessa apua

• Seuraa liikennettä ja muita ihmisiä, 
varoittaa ja opastaa tarvittaessa

• Muistaa ja muistuttaa, hoitaa rutiinit



Profilointi/viestin sovitus somessa!
AI ehtii ja osaa mielistellä yksilöllisesti

Mielipiteiden muokkaus on tehokasta, kun jokaisen 
profiili tunnetaan ja se huomioidaan

Totuus on yhä nopeammin katoava luonnonvara

Deep Mind osaa mm. kaunistella rumia kuvia



Thing2Data-
puillekin AI
• Tavara myy tai vuokraa 

itsensä/kutsuu palvelut

• Tavara käyttöliittymäksi 
kännykän ja ID:n avulla



Tavara muuttuu palveluksi!
Myös monet tuotantolaitteet palveluistuvat

Palvelun muuttuva luonne

• Itsepalvelusta robottipalveluun

• Palvelu tuntee asiakkaan
• Muistaa
• Mittaa
• Vertailee

• Palvelu valmistaa tarpeeseen

• Palvelu on etäläsnä

• Palvelu integroituu tavaroihin, 
kauppaan ja valmistukseen

• Tavara joukkoistuu, tieto yhdistyy A
si
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• Asiakkaat heimoutuvat osaksi 
tuote/palveluekosysteemejä

• Asiakas vertaa kaiken ja julkaisee  
kokemuksensa vertaisverkossa

• Asiakas hankkii AI-agentin ja elää 
tämän luomassa kuplassa

• Asiakkaat palvelevat toisiaan ja 
maksavat palveluista tiedoillaan
• Asiakas on osa tuotetta

• Asiakas tietää myyjää enemmän



Fyysiset kyläyhteisöt
• Tuotanto kasvavasti paikallista

• Ravinto, raaka-aineet, energia, lääkkeet, 
yksinkertaiset tavarat, vaatteet, etc.

• Mahdollistajana digitalisaatio, uudet 
materiaalit, uusiutuva energia, robotit

Digitaaliset yhteisöt
• Ydinkomponentit massavalmistettuja

• AI & Big Data kerätään keskitetysti 
globaaliin pilveen ja alustapalveluihin

• Etäläsnäolon, VR/AR-maailman palvelut

• Wikinomics & IPR-joukkoistus/jakelu



Lisätietoja ja kiitos!
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf

•AI vaikutukset 20 eri 
arvonluontiverkostossa
•Satoja lähteitä, myös: 

https://tulevaisuuspankki.fi/

•250 uutta ammattia
•100 säädöstavoitetta
•Useita satoja uusia 
tekoälyn sovellusideoita

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
https://tulevaisuuspankki.fi/

