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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on käsitellä tekoälyjärjestelmien käyttöä 

liiketoiminnassa. Tekoälyä on tutkittu pitkään, mutta sen soveltaminen 

liiketoimintaan on suhteellisen uutta. Työssä esitellään IBM Watson Analytics- 

tekoälyjärjestelmän käyttöä. Tämän esittelyn kautta on tarkoitus näyttää, kuinka 

helposti tekoälyjärjestelmät todellisuudessa ovat hyödynnettävissä. 

Kirjallisuudesta löytyvien esimerkkien kautta työssä esitellään, minkälaisia 

järjestelmiä tällä hetkellä käytetään, ja millaisiin tarkoituksiin ne on luotu. 

Tekoälyjärjestelmien monimuotoisuuden vuoksi niitä käytetäänkin laajalti 

erilaisiin sovelluksiin. Kirjallisuudesta huomataan, että tekoälyjärjestelmät 

koostuvat usein monesta eri tavasta toteuttaa tekoälyä. Kirjallisuuden ja tekoälyn 

toteutuksen teorian pohjalta huomataan myös, että tekoälyjärjestelmät toimivat 

useimmiten erilaisissa päätöksentekoa tukevissa tai helpottavissa tehtävissä. 

Työssä esitetään myös IBM Watson Analyticsin ja avoimen datan avulla, kuinka 

helposti tekoälyjärjestelmiä pystytään hyödyntämään. Työssä näytetään tämän 

esimerkin kautta, miten ja minkä tyyppistä liiketoimintaa tukevaa informaatiota 

tekoälyjärjestelmä pystyy helposti tuottamaan. 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä työ on Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and Managementin 

Innovaatio- ja teknologiajohtamisen pääaineen kandidaatin tutkinnon opinnäytetyö. Työn 

aiheena on tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa. Työssä on tutkittu myös Watson 

Analyticsin -tekoälyjärjestelmän toimintaa, jonka avulla havainnollistetaan 

tekoälyjärjestelmien käyttöä. Työn aihepiiriin kuuluvat tekoälyn lisäksi myös koneoppiminen, 

data-analytiikka, sekä muutamia esimerkkejä tekoälyjärjestelmien soveltamisesta muun 

muassa terveydenhoidon alalla.  

 

1.1 Työn tausta 

 

Tekoäly kehittyy valtavan paljon joka vuosi. Kehitys tapahtuu nopealla tahdilla, eikä voida 

varmuudella sanoa, millainen rooli tekoälyllä on liiketoiminnassa 10 vuoden kuluttua. Miltei 

kaikki ovat kuitenkin kohdanneet tekoälyä jollain tasolla. Tekoälyksi voidaan mieltää 

esimerkiksi konsolipelaaminen, ongelmanratkaisu, luonnollisen kielen ymmärtäminen, ÄO-

testi, kielikäännökset, robotiikka sekä puheentunnistus (Bench-Capon 2014, s.5). Tekoälyn 

määrittely on hankalaa, ja sen määritelmistä voidaan olla montaa eri mieltä. Työssä pyritään 

avaamaan tekoälyn määritelmää, tekoälyn toteutustapoja sekä tekoälyn sovellutuksia. Työssä 

selvitetään olemassa olevia esimerkkejä liiketoiminnan nykyisistä tekoälyjärjestelmistä, sekä 

mahdollisista tulevaisuuden näkymistä.  

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työssä pyritään käsittelemään tekoälyä liiketoiminnan kontekstissa. Työ ei perehdy 

syvällisemmin tekoälyn toteutuksen teoriaan, vaan pyrkii löytämään teoriastakin 

liiketoiminnan kannalta oleellisimmat tekijät. Työ koostuu sekä kirjallisuuteen pohjautuvista 

tekoälyjärjestelmien esimerkeistä, että käytännön esimerkistä. Käytännön esimerkkinä 

tekoälyjärjestelmästä on käytetty IBM:n kehittämää Watson Analyticsia. Watson Analyticsin 

avulla on tutkittu erikoissairaanhoidon jonoja Suomessa, ja lähteenä tähän toimii Terveyden ja 

Hyvinvoinnin laitoksen (THL) avoin data. 
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Työn tavoitteena on selvittää tekoälyjärjestelmien käyttöä yrityksissä, sekä selvittää, mitä 

erilaisia tekoälyjärjestelmiä yrityksillä on eri liiketoiminta-alueilla käytössä. Lukija saa työn 

avulla tietää erilaisista tekoälyn toteutustavoista, sekä siitä, miten niitä voidaan hyödyntää 

erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Kirjallisuudesta löytyvien esimerkkien perusteella pyritään 

näyttämään, miten monipuolisiin ongelmiin tekoälyä on mahdollista käyttää. 

Tekoälyjärjestelmän käyttöesimerkin kautta lukija näkee, kuinka helposti tekoäly on 

käytettävissä nykyään. 

 

1.3 Tutkimusote ja työn rakenne   

 

Työssä kerrotaan tekoälystä, sekä erilaisista tekoälyn toteutustavoista. Tämän osion jälkeen 

tekoälyä käsitellään liiketoiminnan tarpeita pohtien. Työssä on otettu esille muutamia 

esimerkkejä tekoälyjärjestelmistä, jotka ovat käytössä muun muassa terveydenhuolto-, 

finanssi- ja rakennusalalla. Tietoa on haettu eri tietokannoista, joista löytyy tutkimustietoa 

melko hyvin. Seuraavaksi työssä on tutkittu tekoälyn esimerkkijärjestelmää, IBM Watsonia, 

sekä sen tarjoamaa analysointityökalu Analyticsia. Analyticsin avulla tutkitaan ja 

havainnollistetaan Suomen erikoissairaanhoidon jonoja, ja miten tällaista tietoa voitaisiin 

käyttää liiketoiminnassa.  

 

Työssä on tutkittu kirjallisuutta, sekä IBM Watson Analyticsin käyttöä sen omilta internet-

sivuilta. Kirjallisuutta on etsitty Google Scholar –palvelusta, sekä Springerin-, ProQuestin-, 

EBSCOn-, ja Emarld Journalsin tietokannoista. Lisäksi tietoa on etsitty yritysten internet-

sivuilta. Kirjallisuushaun kattavuus on laaja, ja työssä on käytetty useita eri lähteitä, vaikka 

suoraan hyödynnettävissä olevaa tietoa on löydetty suhteellisen vähän. Tietoa hakiessa on 

suosittu 2010-luvun lähteitä, sillä tekoälyyn liittyvä tieto vanhenee nopeasti alan nopean 

kehityksen vuoksi. Muutamia vanhempia lähteitä on käytetty, ja näissä tapauksissa on todettu 

tiedon olevan yhä paikkaansa pitävää.  
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2 TEKOÄLY 
 

Tekoälyn ymmärtäminen voi olla hyvin haastavaa. Tekoälystä saattaa ensimmäisenä tulla 

mieleen erilaiset robotit, sekä digitaaliset pelit tietokoneilla ja pelikonsoleilla. Tekoäly 

tieteessä on kuitenkin tutkimusala, missä voidaan tutkia älykästä toimintaa, ja rakentaa 

älykkäitä järjestelmiä. Ihmisten päänsisäisiä tehtäviä kuten matemaattisten laskujen 

ratkomista, tietokoneohjelmien ohjelmoimista ja kielen ymmärtämistä sanotaan älykkääksi. Jo 

useita vuosikymmeniä on ollut olemassa tietokoneita, jotka pystyvät näitä edellä mainittuja 

älykkäitä tehtäviä suorittamaan. Tällaiset systeemit, jotka pystyvät laskemaan matemaattisia 

yhtälöitä ja ymmärtämään ihmispuhetta, ovat jollakin tasolla tekoälyllisiä. (Nilsson 1980, s.1) 

Tekoälyn historian voidaan joidenkin arvioiden mukaan alkavan Alan Turingin testistä 

nimeltä ”The Imitation Game”, jossa Turing testillään yritti jäljitellä ihmisen älyllistä 

osaamista (Hil’ovská 2012, s.63).  

 

Vuonna 1955 yksi tekoälyn edelläkävijöistä, John McCarthy, kuvasi ensimmäisenä tekoälyä 

sellaiseksi määreeksi, jossa koneita kehittämällä ne alkaisivat käyttäytyä älykkäästi (Erter 

2011, s.1). Ymmärrämme nykyisin, että termin ”älykäs” määrittäminen on hyvin haasteellista. 

Jos esimerkiksi määrittelemme tekoälyn sellaiseksi, millä tuotetaan älykkäitä ratkaisuja, joita 

oletamme vain viisaimpien ihmisten tekevän, niin kohtaamme tässä määrittelyssä 

heikkouksia. Kuvitellaan, että tietokone osaa laskea vaikeahkon kertolaskun, sekä tallentaa 

pitkiä tekstinpätkiä muistiin, ja lopulta tuoda ne esiin pyydettäessä. Edellä olevan määrittelyn 

mukaan kaikki tietokoneet olisivat tavallaan tekoälyn omaavia laitteita, sillä vähemmän 

älykkäät ihmiset eivät kykene edellä mainittuihin tehtäviin. (Erter 2011, s.2) Ehkä paremman 

määrittelyn tekoälystä on tehnyt Elain Rich. Richin mukaan tekoäly on sellaista tutkimusta, 

jossa tietokoneita kehitetään osa-alueilla, joilla ihmiset ovat tällä hetkellä niitä parempia. Tätä 

määrittelyä voitaisiin mahdollisesti käyttää tekoälyssä ainakin vielä seuraavat 50 vuotta. 

(Erter 2011, s.2) Tekoälyn voi myös tiivistää olevan tietokonetiedettä, joka on koneiden 

yritystä jäljitellä ihmisten ajatuksia sekä toimintaa (Saha ja Izykowski 2010 s.362). 

 

Tällä hetkellä ihmiset ovat monella osa-alueella tietokoneita etevämpiä ja parempia. Ihmisen 

saapuessa tuntemattomaan paikkaan, ryhtyy ihminen välittömästi suunnittelemaan seuraavia 

liikkeitä ja tekoja. Samaan eivät tällä hetkellä tekoälyllä varustetut itsenäiset robotit pysty. 

(Erter 2011 s.2) Shakkia tietokoneet osaavat pelata hyvin, sillä niille shakin parhaiden 
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liikkeiden opettaminen on suhteellisen helppoa shakin loogisten sääntöjen vuoksi. Alan 

Turing kehitti tietokoneella toimivan shakin jo 1940-luvulla (Hodges 2009, s.17), ja 

tietokoneshakkia on kehitelty ja paranneltu aikojen saatossa. Nykyaikainen IBM:n Deep Blue 

-shakkiohjelma ohjelmoitiin mallintamaan useita eri ratkaisuja shakissa, sekä löytämään paras 

siirto sen hetkisessä pelitilanteessa (Deep Blue 2016).  

 

Tekoäly herättää meissä kaikissa erilaisia tunteita, ja pidämme älyä ihmisille ominaisena 

ominaisuutena. Tekoälyä tunnistaessa, ymmärtäessä ja kehitettäessä kysymys ”miten aivot 

toimivat”, on äärimmäisen oleellinen. Tekoälyn kehittäjälle kuitenkin suurin kysymys on, 

kuinka tehdä kone, joka käyttäytyy kuin ihminen, ja jäljentää ihmisen älyllistä toimintaa. 

Tekijän tulee ymmärtää sekä aivojen toimintaa, että ihmisen käyttäytymistä älyllisen 

toiminnan osalta. Tekoälyn luominen ei siis ole helppoa, eikä tekoälyä ole helppo rakentaa. 

Ihminen oppii jatkuvasti uusia ja erilaisia asioita, mutta tietokone ei tähän samaan pysty. 

Ihmisen täytyy luoda tietokoneesta älykäs, sillä se ei sitä itse kykene oppimaan. (Erter 2011, 

s.1) Koneiden itseoppimisesta lisää kappaleessa 2.2, ”Koneoppiminen”. Aivojen 

ymmärtämisen jälkeen kehittäjän tulee ymmärtää ongelmat, ja sen jälkeen etsiä ratkaisut 

näihin löydettyihin ja tunnistettuihin ongelmiin. Algoritmien ja toteutuksen ymmärtäminen 

ihmisaivojen osalta avaa ovet tekoälyn luomiseen. (Erter 2011, s.1-4)  

 

Tekoälyä voidaan hyödyntää laajasti. Tekoälyä voidaan verrata lääkkeisiin, sillä tekoäly 

tarjoaa laajalti erilaisia ratkaisuja erilaisiin pieniin sekä suuriin ongelmiin. Tehtävät ovat 

nykyisin hyvin erilaisia, ja siitä syystä myös tekoäly on hyvin monimuotoista. (Erter 2011, 

s.1-4) Yksi konkreettinen tapa hyödyntää tekoälyä esimerkiksi teollisuudessa ovat erilaiset 

ihmisen työtä mallintavat robotit. Robotiikan käyttö teollisuudessa tulee kasvamaan Merill 

Lynchin tekemän tutkimuksen mukaan, ja kehityksessä ovat mukana vahvasti Google 

taustayhtiö Alphabet, sekä Apple ja IBM. Apple on hankkinut omistukseensa viime aikoina 

kaksi tekoälyn start-up yritystä, Perceptio:n ja VocallQ:n. (Reinhardt 2015) IBM on vahvasti 

mukana tekoälyprojekteissa esimerkiksi Watsonin avulla, josta lisää kappaleessa 3.2, ”IBM 

Watson”. Tekoälyä voidaan hyödyntää todella moneen eri käyttöön. Sovellutusten määrä on 

suuri, ja tekoälyä hyödynnetään, tai voidaan hyödyntää hyvin erilaisiin tilanteisiin ja 

tarpeisiin. (Erter 2011, s.4) 
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Suurimmat tekoälyä tutkivat yritykset tulevat Merill Lynchin raportin mukaan Yhdysvalloista 

sekä Japanista. Vuonna 2014 tekoälyyn investointiin yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja 

vuoteen 2020 mennessä markkina voi kasvaa jopa 70 miljardin dollarin suuruiseksi. 

(Reinhardt 2015) Markkinoilla on siis valtava kasvupotentiaali, ja tekoäly on ilmeisen selvästi 

osa tulevaisuuttamme. Yritykset ovat keskittyneet tekoälyn tutkimisessa hieman eri asioihin. 

Apple ja Google kehittelevät esimerkiksi itse-ohjautuvia kulkuneuvoja, kun taas Facebook on 

keskittynyt virtuaalitodellisuuden kehittämiseen (Reinhardt 2015). 

 

2.1 Tekoälyn toteutustavat 

 

Karkeasti ottaen tekoälyn yleisimpiä toteutustapoja on kolme, jotka ovat asiantuntijärjestelmät 

(ES), keinotekoiset neuroverkot (ANN), ja sumean logiikan järjestelmät (FLog). Näiden 

kolmen päätyypin lisäksi tekoälyjärjestelmien toteutuksen tavoiksi lasketaan usein myös 

geneettiset algoritmit (GA). Ne kaikki pyrkivät simuloimaan ihmismäistä älykkyyttä. Kaikki 

tekoälyjärjestelmät pyrkivät tuottamaan rationaalisia ihmismäisiä päättelyn tuloksia. Päättelyn 

tulosten lisäksi tekoälyjärjestelmälle on ominaista muun muassa sen suhtautuminen 

virhetilanteisiin, puuttuvaan dataan, sekä jatkuvaan parantumiseen. Erilaisten ominaisuuksien 

perusteella voidaankin erotella edellä mainittuja järjestelmiä toisistaan taulukon 1 mukaisesti. 

(Saha ja Izykowski 2010, s.362-364)  
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Taulukko 1 Tekoälyjärjestelmien toteutustavat 
 Asiantuntijajärjestelmät Keinotekoiset 

neuroverkot 

Sumean logiikan 

järjestelmät 

Päätöksentekoon 

käytetty tieto 

Asiantuntijatietoa 

esimerkiksi sääntöjen 

muodossa 

Harjoitteluaineistosta 

johdettu informaatio 

Asiantuntijatieto ja 

harjoitteluainestoa 

Ongelmatilanteiden 

manuaalinen 

ratkaisu 

Tarvitaan sääntöjen 

muuttamista 

Vaikeaa. Sisäisten 

sääntöjen tulkinta 

likimain mahdotonta 

Helppoa. Sisäiset 

säännöt on 

luettavissa ja 

analysoitavissa 

Itseoppiminen Mahdollista Luonnollista Mahdollista 

Epäselvien 

tilanteiden käsittely 

Mahdollista Luonnollista Luonnollista 

Uuden tilanteen 

määrittely 

Helppoa Tarvitaan suuri määrä 

harjoitteluainestoa 

Helppoa. Käytetään 

asiantuntijatietoa ja 

harjoitteluainestoa 

 

Geneettiset algoritmit taas perustuvat algoritmien asteittaiseen evoluutioon, jossa algoritmeille 

asetetaan ratkaistava ongelma sekä mittausparametrit. Sen jälkeen algoritmien annetaan 

evoluution myötä kehittyä mahdollisimman hyviksi ratkaisemaan annettu ongelma. Tämä 

tekoälyn toteutustapa onkin erityisen hyvä ratkaisemaan erilaisia optimointiongelmia. (Saha ja 

Izykowski 2010, s.362-364) 

 

2.1.1 Sumean logiikan järjestelmät 

 

Sumean logiikan järjestelmät (FLog) eroavat tavallisista loogisista piireistä siinä, että niillä on 

enemmän kuin kaksi mahdollista totuusarvoa. Perinteiset loogiset piirit käsittelevät tietoa 

absoluuttisesti totena tai epätotena. Tästä syystä niihin on syötettävä tieto formaalilla kielellä. 

Tällaisen formaalin kielen käyttö on usein kankeaa, ja vaatii käyttäjiltä paljon. Sumean 

logiikan käyttö mahdollistaa epätarkkojen ja liukuvien arvojen käyttämisen 

päättelyprosessissa. Perinteisissä loogisissa piireissä joudutaan määrittelemään arvojen rajat 

tarkoin. Sumeassa piirissä eri arvojen väliin pystytään jättämään useita muitakin vaihtoehtoja. 

Sumeiden loogisten arvojen käyttö antaa tekoälyjärjestelmille mahdollisuuden muodostaa 

vastaus useista epävarmoista osavastauksista. (Saha ja Izykowski 2010, s.365-366) 

Esimerkiksi ihmisten ikää ja vanhuutta arvioitaessa ei tarvitse määrittää selkeää rajaa, jolloin 
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ihmisestä tulee vanha. Sen sijaan vanhuuteen siirtyminen on luontaisempaan tapaan liukuva 

arvo, kuten kuvassa 1 esitetään. (Grosan ja Abraham 2011, s. 222) 

 

 

 

 
Kuva 1 Vanhoihin ihmisiin lukeutuminen sumean logiikan järjestelmässä (Grosan ja 

Abraham 2011, s. 222) 

 

2.1.2 Keinotekoiset neuroverkostot 

 

Keinotekoiset neuroverkostot (ANN) ovat rakennettu biologisia neuroverkostoja 

mukailevasti. Aivan kuten biologisissa järjestelmissä, keinotekoisissa neuroverkostoissa 

päättely tapahtuu keskenään yhteydessä olevien neuronien avulla. Neuronit toimivat yhteen 

yrittäen ratkaista tiettyä ongelmaa. Ne oppivat ongelman ratkaisemisen, kuten ihmiset, 

esimerkkien perusteella. (Grosan ja Abraham, 2011 s. 281) 

 

Keinotekoisten neuroverkkojen toiminta poikkeaakin perinteisistä tietokonejärjestelmistä 

merkittävästi. Perinteiselle tietokoneelle pitää etukäteen määrittää ohjeet, joiden mukaan 

ongelma ratkaistaan. Keinotekoiset neuroverkostot taas oppivat esimerkkien perusteella. Niitä 

ei ole edes mahdollista manuaalisesti ohjelmoida päättelemään tietyllä tavalla. 

Esimerkkitapausten tarkka valitseminen onkin tärkeää. Mikäli esimerkit valitaan huonosti, 

saattaa järjestelmä toimia väärin. Koska keinotekoinen neuroverkko päättelee itse, miten 

ongelma ratkaistaan, voi sen toiminnan ymmärtäminen olla vaikeaa. Verkoston sisäistä 

toimintaa on usein vaikeaa tai mahdotonta kuvata, kuten kuvassa 2 on esitetty. (Grosan ja 

Abraham, 2011 s. 299-301) 
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Kuva 2 Keinotekoisen neuroverkon rakenne (Grosan ja Abraham, 2011 s.301) 

 

Keinotekoiset neuroverkostot eivät suoraan kilpaile perinteisten algoritmisten 

ongelmanratkaisutapojen kanssa. Osa ongelmista on helpommin ratkaistavissa perinteisillä 

keinoilla, ja osa taas neuroverkkojen avulla. Tästä syystä parhaita tuloksia saa usein molempia 

tapoja hyödyntämällä. (Grosan ja Abraham, s. 281) Neuroverkot ovat kuitenkin erityisen 

hyviä esimerkiksi erilaisten kuvioiden ja mallien tunnistamisessa (Saha ja Izykowski 2010, 

s.375). 

 

2.1.3 Asiantuntijajärjestelmät 

 

Asiantuntijajärjestelmä (ES) on tietokoneohjelma, joka on luotu päättelemään kuten 

ihmisasiantuntija (Jablonowski 1993, s.214), sekä jäljittelemään ihmisen päättelyprosessia 

(Hilovska 2012, s.65). Järjestelmä yhdistää ihmisen ja tietokoneen edut, eli se hyödyntää 

ihmisen älykkyyttä, sekä tietokoneen nopeutta ja tarkkuutta (Jablonowski 1993, s.214). 

Asiantuntijajärjestelmät pystyvät tarjoamaan ratkaisuja tiettyihin, tai annettuihin ongelmiin 

etukäteen määrätyllä ongelma-alueella. Asiantuntijajärjestelmät toimivatkin kuten 

asiantuntijat, eli antavat neuvoja ja suosituksia päätöksentekoon ja suorituksiin. (Lucas ja van 

der Gaag 1991, s.2) Asiantuntijajärjestelmien tavoitteena ei ole mallintaa ihmisten mentaalista 

prosessia, vaan saavuttaa korkealaatuinen päätös. Asiantuntijajärjestelmät pystyvät 
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tuottamaan suosituksia, vaikka kaikkea tarvittavaa dataa ei olisikaan saatavilla. Tämä on 

mahdollista, jos lähteinä olevilla tietokannoilla on useita vaihtoehtoisia päätelmiä. Näissä 

vaillinaisissa johtopäätöksissä asiantuntijajärjestelmien käyttö on perusteltua. (Hilovska 2012, 

s.65) Jokainen asiantuntijajärjestelmä pohjautuu kolmeen seuraavaan komponenttiin.  

 

Ensimmäisessä komponentissa, tietämyskannassa, säilytetään usein esimerkiksi ehtolauseita, 

kuten loogisia IF-THEN-lauseita, jotka ovat ohjelmoinnistakin tuttuja. Eli jos tapahtuma x 

tapahtuu, niin siitä seuraa tapahtuma y. (Jablonowski 1993, s. 214) Tietämyskannassa on 

tietoa, kuinka ratkaistaan spesifejä ongelmia (Bahrammirzaee 2010, s. 1173). 

 

Toinen komponentti on päättelymekanismi, jota usein kutsutaan myös päättelymoottoriksi. 

Järjestelmä yhdistelee eri sääntöjä tehden niistä ongelmanratkaisun kannalta oleellisia 

päätökseen vaikuttavia tekijöitä, eli järjestelmä luo säännöt sääntöjen käyttöön. Säännöt ovat 

useimmiten sidottuja toisiinsa, ja päättelymekanismi pystyy yhdistelemään valtavan määrän 

eri sääntöjä yksinkertaisiksi, helpoiksi säännöiksi. Yksi yleisimmin käytetyistä tavoista on 

taaksepäin ketjutus (backward chaining). Taaksepäin ketjutuksesta voidaan käyttää 

esimerkkinä muun muassa auton käynnistysongelmia. IF ”tankki on tyhjä” tai IF ”akku on 

tyhjä”, THEN ”auto ei käynnisty”. Muita päättelymekanismityylejä ovat eteenpäin ketjutus, 

tapausperustainen päättely, ja edellä mainittu sumea logiikka.   

 

Kolmas komponentti on tietokanta, joka sisältää faktatietoja. Se voi sisältää faktatietoja 

esimerkiksi autosta, kuten bensiinin määrän polttoainesäiliössä, tai jäljellä olevan akun 

latauksen. Dataa hyödynnetään useimmiten vuorovaikutteisesti. Se toimii vastaten 

kysymyksiin, jotka syntyvät tietämyskannan ja päättelymekanismin kombinaatiosta. Dataa 

voidaan kerätä myös reaaliaikaisesti, ja monet asiantuntijajärjestelmät suunnitellaankin 

käyttämään reaaliaikaista dataa tehdäkseen päätöksiä. (Jablonowski 1993, s.214-215) 
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Kuva 3 Asiantuntijajärjestelmän toiminta (Saha ja Izykowski 2010, s.364) 

 

Asiantuntijajärjestelmä toimii pelkistetysti kuvan 3 mukaisesti. Se hakee tietoja esimerkiksi 

tietokannasta, jota se prosessoi päättelymoottorin avulla tietämyskannan antamien sääntöjen 

mukaisesti.  

 

2.2 Koneoppiminen 

 

Koneoppimisella tarkoitetaan tietokoneohjelmia, jotka automaattisesti parantavat tai 

muokkaavat toimintaansa. Koneoppimista voidaan ajatella esimerkkien kautta 

ohjelmoimisena. Koneoppimisen päämääränä on luoda oppimisalgoritmeja, jotka oppivat 

ilman ihmisen apua. Sen sijaan, että tietokoneelle kerrotaan ongelman ratkaisumenetelmä, 

pyritään etsimään metodeja, joilla tietokone itse ohjelmoi ongelman ratkaisumenetelmän 

annettujen ratkaisujen perusteella. (Grosan ja Abraham, 2011s.261-263)  

 

Koneoppimisen merkitys korostuu, kun ongelmalle ei ole helposti ohjelmoitavaa ratkaisua. 

Tällaisia tilanteita on paljon, kuten: 

• Ongelmat joille ei löydy ihmisasiantuntijoita. Esimerkiksi, kun pitää ennustaa 

koneiden rikkoontumista tuotantoympäristöissä. 

• Ongelmat joille löytyy asiantuntijoita, mutta he eivät pysty täydellisesti selittämään 

ratkaisua. Esimerkiksi käsialan tunnistaminen. 

• Dynaamiset ongelmat, joissa tilanne muuttuu alati. Esimerkiksi sään ennustaminen. 

• Sovellukset, jotka pitää kustomoida kaikille käyttäjille erikseen. Esimerkiksi 

epätoivottujen sähköpostien suodattaminen. (Grosan ja Abraham, 2011 s.261-263) 
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Koneoppimiselle on paljon sovelluksia, joita ovat esimerkiksi kirjainten tunnistus, käsialan 

tunnistus, kasvojentunnistus, sähköpostin suodatus, puhutun kielen tunnistaminen, äänen 

tunnistus, osakekurssien ennustaminen, sään ennustaminen, sairauksien diagnosointi ja 

väärennysten tunnistus. Oppiva järjestelmä koostuu neljästä eri osa-alueesta: Tavoitteista, 

mallista, oppimissäännöistä ja kokemuksista. Koneoppimisen peruskaavio voidaan esittää 

kuvan 4 mukaisesti. (Grosan ja Abraham, 2011 s.261-263) 

 

 
Kuva 4 Koneoppimisen peruskaavio (Grosan ja Abraham, 2011 s.261-263) 

 
2.3 Luonnollisen kielen prosessointi 

 

Luonnollisen kielen käsittely on monille tekoälyjärjestelmille tärkeää. Mikäli 

tekoälyjärjestelmän halutaan vuorovaikuttavan ihmisten kanssa, voi luonnollisen kielen 

tulkinta olla tärkeää. Esimerkiksi datan analysoinnissa auttavat, tai asiakaspalvelussa 

työskentelevät tekoälyt hyötyvät valtavasti luonnollisen kielen ymmärtämisestä ja käsittelystä.  

 

Luonnollisen kielen prosessointi (Natural Language Processing, NLP) on tutkimusala, joka 

tutkii, miten tietokoneet voivat oppia tulkitsemaan ja hyödyntämään luonnollista kieltä 

(tekstiä tai puhetta). Luonnollisen kielen käyttöliittymä onkin sellainen, joka ottaa ihmiseltä 

käskyjä, ja vastaa kysymyksiin luonnollisella kielellä. (Chowdhury 2003) 
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3 TEKOÄLY LIIKETOIMINNASSA 
 

Työssä on pyritty selvittämään yleisesti tekoälyn käyttöä liiketoiminnassa. Tekoälyä on 

tutkittu jo pitkään, mutta sen konkreettinen soveltaminen liiketoimintaan on suhteellisen uusi 

ala. Tekoälyn tarkoituksena on kuitenkin automatisoida muuten ihmisälyä vaativaa päättelyä 

(Negnevitsky, 2005). Vaikka tekoälyllä on valtavasti potentiaalia myös liiketoimintaan 

liittyvien ongelmien ratkaisemisessa, ei siitä kirjoitettuja tieteellisiä artikkeleita ole valtavaa 

määrää (Martinez-Lopez ja Casillas 2013). Vuonna 2013 julkaistussa, samaa aihetta 

käsittelevässä artikkelissa arvioitiinkin tekoälyyn ja liiketoimintaan liittyvien artikkelien 

määrän olevan jopa alle 150 (Martinez-Lopez ja Casillas 2013). Tekoälyn käytön 

ymmärtämiseksi liiketoiminnassa työssä on otettu edellä mainittua artikkelia laajempi 

näkökulma. Martinez-Lopez ja Casillas:n artikkeli käsitteli tarkemmin vain markkinointiin 

liittyviä tekoälysovelluksia, mutta tämä työ pyrkii käsittelemään sovelluksia myös 

markkinoinnin ulkopuolella. Näin työ luo laajempaa kuvaa tekoälyn hyödyntämisestä 

liiketoiminnassa. Kokonaiskuvan saavuttamiseksi on koottu taulukko, jossa on esitelty 

tekoälyjärjestelmiä, sekä niiden ominaisuuksia. Ominaisuudet, jotka taulukkoon on 

sisällytetty, ovat artikkeli/lähde, järjestelmän käyttökohde, tutkimuksen/järjestelmän tavoite, 

tutkimuksen/järjestelmän tulos tai odotettu tulos, miksi käytetään nimenomaan 

tekoälyjärjestelmää, ja minkä tyyppistä/mitä järjestelmää käytetään. Näiden ominaisuuksien 

avulla pystytään myös ymmärtämään, millaisia älykkäitä järjestelmiä liiketoiminnassa 

käytetään, ja mihin tarkoituksiin. Taulukko on työssä liitteenä 1.  

 

3.1 Sovellutukset ja tekoälyn hyödyntäminen 

 

Tekoälyä sovelletaan hyvin laajasti liiketoiminnassa. Erilaisia käyttökohteita on paljon, jonka 

takia työssä on esitelty vain muutamia erilaisia tekoälyjärjestelmiä tarkemmin. Lisää 

sovelluksia on sijoitettu liitteissä olevaan taulukkoon (liite 1).  

 

3.1.1 Sydänsairaiden etälukujärjestelmä 

 

Saksassa väestönrakenteen muuttuessa terveydenhuoltojärjestelmää koetellaan entistä 

enemmän. Saksassa ongelmaksi muodostuu myös kardiologien muuttoliike pois maaseudulta, 

missä kuitenkin ikääntyviä ihmisiä asuu. Välimatkat lääkäreiden ja potilaiden välillä kasvavat, 
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ja tähän ongelmaan voidaan lähteä hakemaan ratkaisua esimerkiksi nykyaikaisten 

mobiilipohjaisten tekoälysovellusten avulla. Erilaisten laitteiden asentaminen hoitoa 

tarvitseville potilaille, jotka mittaavat esimerkiksi lääketieteellisesti tärkeää tutkimustietoa 

sydämestä, on alkupiste. Tällaisia ovat yksinkertaisemmat mittarit; kuten henkilövaaka sekä 

verenpainemittari, ja monimutkaisemmat mittarit, kuten sydänsähkökäyrämittari. Näiden 

laitteiden antamat tiedot kerätään kotiin asennettuun välittäjään, joka välittää tiedot eteenpäin 

telelääketiedonlaitokselle, jossa lääketieteen asiantuntijat arvioivat kerättyä tietoa. Tällä 

tavalla potilaan ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja tutkimuksia varten. Rahaa ja aikaa 

säästyy merkittävästi, ja potilasmukavuus kasvaa. (Heinze 2011, s. 413) Kuvassa 5 esitellään 

järjestelmän toimintaa yleisellä tasolla.  

 

 
 

Kuva 5 Etälukujärjestelmä. (Heinze 2011, s.414) 

 

Millä tavoin tähän järjestelmään sitten tarvitaan tekoälyä? Potilasmäärä saattaa nousta 

verrattain suureksi, ja tätä datamäärää tulee hallita järkevästi. Theodor Heinze, Robert 

Wierschke, Alexander Schacht, ja Martin von Löwis tutkivat tämän kaltaista järjestelmää, 

jossa datan hallinnasta tehdään helpompaa tekoälyn avulla. Heidän tutkimuksissaan 5-10 

lääkäriä analysoi 1000-5000 potilaan tietoja. He kehittävät parhaillaan itse oppivaa 

järjestelmää, johon yhdistyy tekoälytekniikoita, jotta järjestelmä voi erottaa eniten apua 

tarvitsevat potilaat ensin. Tällä tavalla potilaat, jotka tarvitsevat nopeastikin hoitoa, eivät huku 

massaan. Priorisoinnin lisäksi järjestelmää kehitetään niin, että se oppii lääkäreiden päätösten 
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avulla parantamaan ehdotuksiaan. Näillä keinoilla yhä useampia potilaita voidaan ottaa 

järjestelmän piiriin, sillä tekoälyjärjestelmää käytettäessä kiireellisimmät tapaukset saavat 

hoitoa ensin, eikä järjestelmän suuri osallistujamäärä haittaa tätä. (Heinze 2011, s.413-414)  

 

3.1.2 Potilaiden luokitusjärjestelmä  

 

Potilasturvallisuuden ja hoidon laadun parantamisen haasteena on kehittää tapa, jolla 

määritetään oikea määrä hoitajia tyydyttämään potilaiden tarpeet. Kasvavia haasteita varten 

on kehitetty monia eri luokitusjärjestelmiä liittyen esimerkiksi potilaiden hoidon tarpeeseen. 

(Simic 2011, s.421) Kuinka potilaat voidaan jakaa eri luokituksiin, kuinka monta tuntia 

kutakin potilasta tulee hoitaa, ja kuinka monta hoitajaa tarvitaan tähän työhön (Simic 2011 

s.423). Näihin kysymyksiin ratkaisuna ovat laadukkaat potilaiden luokitusjärjestelmät.  

 

Tekoälyjärjestelmät ovat osoittaneet, että ne pystyvät ratkaisemaan erilaisia ongelmia liittyen 

tieteeseen, liiketoimintaan, teknologiaan ja kaupankäyntiin. Erilaisten tekniikoiden yhdistely 

on luonut viime vuosina suuren määrän älykkäitä järjestelmiä. (Simic 2011, s.422) 

Potilasluokitusjärjestelmään liittyen on tehty muutamia tutkimuksia, ja sen prototyypin 

kehittämisessä on keskitytty erityisesti kuntoutuspotilaisiin. Järjestelmät voivat kertoa, kuinka 

paljon hoitajia ja hoitoa mitkäkin potilaat tarvitsevat. Maailmalla on onnistuttu kehittämään 

ainakin kolme potilasluokitusjärjestelmää, jotka ovat sekä toimivia, että luotettavia. ”ED 

potilaan tarvematriisi” (ED Patient Needs Matrix) kehitettiin Yhdysvalloissa, ja tästä 

matriisista on kehitetty toinen järjestelmä, ”Connerin työkalu” (Conner’s tool) Australiassa. 

Kolmas järjestelmä ”Jonesin riippuvaisuustyökalu” (Jones Dependency Tool) kehitettiin 

Isossa-Britanniassa. (Simic 2011, s.422)  

 

Potilaat tarvitsevat eri määrän hoitoa. Osa potilaista voidaan ohjata itsehoitoon, kun taas osa 

tarvitsee intensiivistä hoitoa. Näiden kahden ääripään väliin mahtuu myös useita kategorioita, 

ja tämä kategorisointi saattaa olla haastavaa. (Simic 2011 s.423) Ratkaisua tähän haasteeseen 

voidaan lähteä hakemaan tekoälystä, ja erityisesti keinotekoisista neuroverkoista (ANN). On 

tutkittu, että hybridimalli kahden eri keinotekoisen neuroverkon välillä on paras vaihtoehto. 

Serbiassa on tutkittu aihetta, ja siellä potilaat luokitellaan viiteen eri kategoriaan, jotka ovat 

itsehoito, minimaalinen hoito, keskitasohoito, tehohoito, ja erityishoito. Hybridi ANN-
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järjestelmä pystyy ennustamaan tarvittavien sairaanhoitajien määrän, sekä antamaan ajallista 

ennustetta hoitajien logistisista järjestelyistä. (Simic 2011, s. 424-427) ANN-järjestelmää 

käytettäessä potilaat saavat niiden vaatimaa hoitoa mahdollisimman tehokkaasti, sekä sen 

avulla sairaanhoitajia on oikea määrä vastaamaan hoitotarpeita.   

 

3.1.3 Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmä 

 

Jim Woo Moonin vuonna 2015 julkaisema artikkeli käsittelee rakennusten ilmanvaihtoa ja 

energiatehokkuutta käsittelevien tekoälyjärjestelmien kehittämistä. Se tarkastelee 

kaksoisulkokuoren omaavien rakennusten sisäilman säätelyä. Artikkeli analysoi kolmen 

erilaisen tekoälyjärjestelmän käyttöä tähän tarkoitukseen. Nämä kilpailevat järjestelmät ovat 

keinotekoinen neuroverkko, sumea logiikka ja adaptiivinen sumea neuroverkko. Näistä 

viimeisenä mainittu on kahden ensimmäisen yhdistelmä. Tutkimuksessa huomataan, että 

sumean logiikan järjestelmä ja adaptiivisen sumean neuroverkon järjestelmä olivat 

rakennuksen ilmansäätelyssä keinotekoista neuroverkkoa parempia vaihtoehtoja. Adaptiiviset 

neuroverkot olivat kuitenkin puhtaasti energiatehokkuuden kannalta paras vaihtoehto. Näin 

ollen voidaankin päätellä, että rakennusten sisäilman säätelyyn parhaiten sopiva ratkaisu 

riippuu, siitä tavoitellaanko laadukasta sisäilmaa, vai pelkästään energiatehokkuutta. (Moon 

2015) 

 

3.1.4 Asiantuntijajärjestelmät rahoitusalalla  

 

Asiantuntijajärjestelmät eroavat muista matemaattisista malleista merkittävästi. 

Asiantuntijajärjestelmät eivät ole rajoitettuja kankeisiin matemaattisiin kaavoihin, mutta ne 

voivat samalla käsitellä sekä heuristiikkaan, että faktaan pohjautuvaa dataa. 

Asiantuntijajärjestelmät pystyvät käsittelemään laadullista tietoa, eikä 

asiantuntijajärjestelmien tietopohja ei ole kiveen hakattu. Dataa voidaan täydentää, sekä 

tietoja voidaan muokata tietämyskannassa. Asiantuntijajärjestelmät voivat toimia jopa 

vaillinaisella datalla. Ne kykenevät myös tuottamaan päättäjille erilaisia mahdollisia 

päätöksiä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiantuntijajärjestelmät ovat laajalti käytössä 

rahoitusalalla. (Bahrammirzaee 2010, s. 1173) Rahoitusalalla on olemassa ainakin kolme 

erilaista asiantuntijajärjestelmän sovellusta, joista lisää seuraavaksi.  
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Luottotietojen arvioinnissa pankkivirkailijan on päätettävä lainan ehdoista ja suuruudesta. 

Koska luottoa ei voi antaa kenelle tahansa, virkailijan on selvitettävä luotonhakijan 

taloudellinen tilanne, sekä luottotiedot. Mikäli virkailija käyttää asiantuntijajärjestelmää, 

hänen työnsä tarkkuus ja nopeus ylittävät työntekijän entisen tason, joten työ nopeutuu, ja 

siitä tulee laadukkaampaa. Luottoanalyysin tekemiseen on kehitetty muutamia 

asiantuntijajärjestelmiä, joita esimerkiksi American Express käyttää. American Expressin 

siirtyessä käyttämään asiantuntijajärjestelmää, väärien luottopäätösten määrä tippui 15% :stä 

4%: iin. (Bahrammirzaee 2010, s. 1174) 

 

Salkunhoitoon on myös kehitetty asiantuntijajärjestelmiä. Salkun panostusten arviointi, joka 

vastaa tavoitteita ja rajoituksia, on salkunhoitajalle haastava, sekä aikaa vievä prosessi. 

Asiantuntijajärjestelmästä on tässä ongelmassa salkunhoitajalle paljon apua. Esimerkiksi 

Slovenian valtiolle kehitetty järjestelmä perustuu matriisiin, joka määrittelee hankkeiden eri 

aseman kunkin hankkeen kohdalla. Järjestelmä kostui ”kriteerien puusta”, ja IF/THEN-

säännöistä. ”Port-Man” on toinen salkunhoitoon kehitetty asiantuntijajärjestelmä, jonka 

tehtävänä on antaa henkilökohtaisia neuvoja pankkien investointeihin liittyviin asioihin. 

Järjestelmän konsultaatioprosessiin kuuluu tietojen hankinta, tuotteen valinta, päätöksen 

jalostaminen, sekä asiakas- ja tavoitekehyksen luominen. ”INVEX” –järjestelmä taas luotiin 

auttamaan päätöksentekijöitä ja analyytikoita salkunvalinnassa. Yksi viimeisimmistä ja 

uusimmista asiantuntijajärjestelmistä salkunhoitoon on ”PORSEL”-järjestelmä. Se käyttää 

pientä määrää erilaisia sääntöjä osakkeiden valintaan. ”PORSEL” koostuu kolmesta osasta, 

jotka ovat informaatiokeskus, sumean logiikan osakkeenvalinta ja käyttöliittymä. 

Informaatiokeskus antaa esimerkiksi tietoja hintatrendeistä ja niiden kehityksestä. Sumean 

logiikan osakkeenvalinnan tehtävänä on arvioida eri osakkeita, ja tämän jälkeen määrittää 

pisteet jokaiselle osakkeelle. Näiden tulosten perusteella järjestelmä valitsee optimaalisen 

osakesalkun. (Bahrammirzaee 2010, s. 1174-1175)  

 

Taloudellinen ennustaminen on viimeinen mainituista kolmesta yleisimmästä sovellutuksesta 

rahoitusalalle. Monet pankit, kuten Lontoossa toimiva Midland Bank, käyttävät taloudelliseen 

ennustamiseen liittyviä tekoälyjärjestelmiä parantaakseen niiden taloudellista toimintaa. On 

olemassa esimerkiksi ”FAME” –asiantuntijajärjestelmä, joka on ohjelmoitu antamaan 

finanssialan suosituksia keskustietokoneelle. USA:ssa on käytössä lisäksi useita eri 

järjestelmiä, jotka antavat raportteja suosituksista varainhoito- ja investointistrategioiden, sekä 
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verosuunnittelun ja henkivakuutuksien tarpeisiin. ”FINEVA” on tietämyskantaan 

(knowledge-base) pohjautuva asiantuntijajärjestelmä, joka arvioi yrityksen suorituskykyä, 

sekä sen elinkelpoisuutta/toteuttamiskelpoisuutta (viability). Päättelymoottori hyödyntää 

”FINEVAssa” sekä taaksepäin-, että eteenpäin ketjutusta. Järjestelmä antaa käyttäjälleen 

tietoa analysoitavien yritysten riskeistä. ”BANKSTRAT” –mallia käytetään parhaimman 

markkinointistrategian valinnassa pankeille mikro- ja makrotasolla käyttäjän ja 

päättelymekanismin antamien tietojen perusteella. On kehitetty useita järjestelmiä, joilla 

voidaan tarkkailla ajantasaista ja nopealiikkeistä dataa kannattavien päätösten tukena. 

(Bahrammirzaee 2010, s. 1175-1176) Järjestelmiä on kehitetty melko useita, jotka tekevät 

suhteellisen erilaisia asioita talouden suunnitteluun ja sen tehostamiseen tähtääviin toimiin.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka järjestelmät voidaan karkeasti jakaa luottotietojen 

arviointiin, salkunarviointiin, ja yleistaloudelliseen arviointiin, niin sovellutukset/mallit 

jakautuvat niiden sisällä valtavan paljon. Kuten yllä on mainittu, jokaiseen tarpeeseen on 

kehitetty varmasti jo ainakin jonkinlainen asiantuntijajärjestelmätyyppi, ja niiden 

lokeroiminen näihin kolmeen alaosioon onkin hyvin haastavaa. Tulevaisuudessa eri mallien 

käyttö varmasti lisääntyy, ja sovelluksien määrä tulee kasvamaan valtavasti.  

 

3.2 Tekoälyn hyödyntäminen 

 

Kuten liitteen 1 taulukosta nähdään, tekoälyjärjestelmiä käytetään nykyään monenlaisiin 

tarkoituksiin. Kirjallisuudesta löytyy käyttökohteita uusien tuotteiden kehittämisestä 

rakennusten ilmanvaihtoon ja terveydenhuoltoon. Tekoälyjärjestelmiä tarkkailtaessa 

huomataan, että ne keskittyvät pitkälle erilaisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin. Hyvä 

esimerkki näistä päätöksenteon tukijärjestelmistä on edellä mainitut finanssialan sovellukset. 

Usein tekoälyjärjestelmät toimivatkin siis monimutkaisten ja vaativien päätösten 

avustamisessa. Kerätyn datan määrän kasvun myötä ihmisten kyky hahmottaa tarvittavia 

lähtötietoja on heikentynyt. Tekoälyjärjestelmät auttavatkin tutkitun kirjallisuuden mukaan 

tämän ongelman ratkaisemiseen. Mielenkiintoista on myös huomata, etteivät 

tekoälyjärjestelmät useinkaan toimi täysin itsenäisesti. Tämä käy ilmi varsinkin 

liiketoimintatarkoituksiin kehitetyissä tekoälyjärjestelmissä. Tekoälyjärjestelmät tuottavat 

tietoa ja päätöksentekoa auttavia tai tukevia malleja ihmisten tulkittavaksi, mutta lopulliseen 

päätökseen tarvitaan silti ihminen. Poikkeuksena tähän on automaatio- ja optimointitehtäviin 
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tarkoitetut tekoälyt. Hyvä esimerkki tällaisesta järjestelmästä on Jim Woo Moonin vuonna 

2015 julkaisema artikkeli rakennusten ilmanvaihdosta, jossa tekoälyjärjestelmä itsenäisesti 

säätelee rakennuksen ilmanvaihtoa annetuin tavoittein (Liite 1). Vaikka aiemmin esiteltyjä 

tekoälyn toteutustapoja on vain kolme (FLog, ANN, ES), ei usein yksittäinen tapa riitä 

tekoälyjärjestelmän rakentamiseen. Monissa löydetyissä tutkimuksissa käytettiin kahta, tai 

useampaa tapaa. Näiden tapojen lisäksi käytetään usein tilastollisia mallinnusmenetelmiä, 

kuten Monte Carlo -analyysiä. Tekoälyjärjestelmien huomattiin myös toimivan paremmin 

kuin verrattavat ei-älykkäät järjestelmät. Vertailujen perusteella joko päädyttiin tekoälyyn, tai 

ongelmalle ei ollut edes rakennettavissa ei-älykästä verrokkia. 

 

3.3 IBM Watson 

 

Watson on IBM:n kehittämä tekoälyjärjestelmä. Sen juuret juontavat IBM:llä 2000-luvun 

alussa aloitettuun kehitysprojektiin. Projektin tarkoituksena oli kehittää sellainen tietokone, 

joka voisi kilpailla tunnetussa amerikkalaisessa visailuohjelma Jeopardy!:ssa ihmisiä vastaan, 

ja voittaa siinä parhaimmat ihmiskilpailijat. Jeopardy! -tietokilpailussa tietokone tarvitsisi 

monia ominaisuuksia, joita tietokoneilla ei vielä projektin alussa ollut. Kilpailun voittamiseksi 

Watsonin piti esimerkiksi ymmärtää kysymyksen muotoilu, konteksti, aihepiiri ja muotoilla 

vastaus oikein. Lisähaastetta aiheutti, että Watson ei olisi yhteydessä internetiin kilpailun 

aikana. Tästä syystä siihen jouduttiin lataamaan valtava määrä tietoa ennen kilpailua. Vuonna 

2011 Watson pelasi pelin kahta vanhaa voittajaa vastaan, ja voitti kilpailun. (Noor 2014) 

 

Watson-projektin ainoa tarkoitus ei tietenkään ollut TV:n visailuohjelman voittaminen. 20 

hengen tutkimustiimi etsi haastetta, jolla olisi suora hyödynnettävä merkitys IBM:n 

liiketoimintaintresseille. Watson-projektin avulla tiimi pystyi kehittämään luonnollisen kielen 

prosessointia, tekoälyä ja koneoppimista valtavasti eteenpäin. (Ferucci et al, 2010) 

 

Suuri osa kaikista yritysten tärkeästä dokumentoinnista ja tiedosta tallentuu luonnollisella 

kielellä. Luonnollisen kielen tulkitseminen ei ennen ollut mahdollista tietokoneilla. Tästä 

syystä yritykset käyttävät vain murto-osaa olemassa olevasta datastaan, ja ainoastaan 

suosituimmat dokumentit ovat ahkerassa käytössä. Yritysmaailmassa on kuitenkin kasvanut 

tarve analysoida suurta määrää dataa, jotta saadaan mahdollisimman hyviä ja perusteltuja 

päätöksiä aikaan. Datan analysoijat eivät kuitenkaan usein ole data-analytiikan asiantuntijoita, 
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vaan tavallisia työntekijöitä. Tästä syystä on tärkeää, että tietokone pystyy vastaamaan 

käyttäjien luonnollisella kielellä esitettyihin kysymyksiin. Tällaisten tekoälyjärjestelmien 

avulla yritykset pystyvät tuottamaan nopeammin dataan perustuvia päätöksiä. (Ferucci et al. 

2010)  

 

Watson-projektin alkuvaiheessa kävi ilmi, ettei sen toteuttamiseen voitu käyttää puhtaasti 

perinteisiä, olemassa olevia järjestelmiä kuten FLog, ANN ja ES. Ne eivät pystyneet 

esimerkiksi soveltamaan tieteellisistä tutkimuksista saatua tietoa muihin konteksteihin. 

Tutkimustiimi teki lopulta täysin uuden järjestelmän, ja tuloksena saadun järjestelmän 

nimeksi tuli DeepQA (Kuva 6). Tällä uudenlaisella lähestymistavalla pystyttiin vastaamaan 

Jeopardy! -kilpailun asettamiin haasteisiin. Alusta asti oli ilmeistä, että tätä uudenlaista 

lähestymistapaa pystyttiin hyödyntämään muissakin tilanteissa. DeepQA -järjestelmä 

perustuu asioiden moninkertaiseen päällekkäisyyteen, vastauksen luottamuksen arviointiin 

sekä syvällisen, että pinnallisen tiedon yhdistämiseen. Järjestelmä muodostaa useita 

vaihtoehtoisia tulkintoja kysymyksestä, ja sen lisäksi jokaiselle tulkinnalle valtavan määrän 

hypoteeseja. Kaikille näille hypoteeseille, ja hypoteesien osille määritellään omat 

todennäköisyydet. Näin pystytään muodostamaan myös kokonaisvastaukselle todennäköisyys. 

(Ferucci et al. 2010)  

 
 

Kuva 6 DeepQA-järjestelmän rakenne (Ferucci et al. 2010)  

 

Kuvassa 6 on esitetty DeepQA- järjestelmän rakenne yleisellä tasolla. Järjestelmä aloittaa 

kysymyksen analysoinnilla, ja sen jakamisella osiin. Järjestelmä pyrkii tunnistamaan 
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kysymysten eri osat, ja niihin vaadittavat toimenpiteet. Esimerkiksi matemaattisen ongelman 

ratkaisu vaatii täysin erilaisia toimenpiteitä, kuin esimerkiksi sellaisen kysymyksen ratkaisun, 

joka sisältää sanaleikkejä. Näiden kysymysten eri osien perusteella järjestelmä ryhtyy 

muodostamaan hypoteeseja. Hypoteeseja muodostetaan ja pisteytetään Watsonin valtavan 

tietokannan perusteella. Koska hypoteeseja muodostetaan aikaisessa vaiheessa paljon, pitää 

niiden määrää karsia. Tämä hypoteesien suodattaminen tapahtuu tietokoneresurssien 

säästämiseksi ja kohdentamiseksi. Kaikille osahypoteeseille muodostetaan myös omat 

todisteaineistot, jotka vaikuttavat lopullisen vastauksen todennäköisyyteen. Eri 

osahypoteeseista koostetaan lopullisia vastausvaihtoehtoja. Näitä vastausvaihtoehtoja 

verrataan vielä opittuihin malleihin, ennen lopullisen vastauksen antamista. Opitut mallit ovat 

rakentuneet aiemmin tietokoneelle syötetyistä kysymyksistä ja vastuksista. Näiden vaiheiden 

jälkeen Watson pystyy antamaan lopullisen vastauksensa kysymykseen. (Ferucci et al. 2010)  

 

Jeopardy! -haasteen jälkeen IBM Watson projekti on kehittynyt valtavasti eteenpäin. Watson 

on muuttunut laajaksi valikoimaksi erilaisia pilvipalveluja. Se on ensimmäinen kaupallisesti 

saatavilla oleva kognitiivinen, eli älykäs tietokonejärjestelmä (IBM Watson 2016). Se on 

kokonainen teknologia-alusta, joka käyttää luonnollisen kielen prosessointia ja koneoppimista 

hyödyntääkseen valtavaa määrää järjestelemätöntä dataa (IBM 2016). Se pystyy vastaamaan 

asiakkaiden esittämiin kysymyksiin, löytämään tärkeän tiedon dokumenteista ja analysoimaan 

dataa. (IBM 2016) 

 

Watson muodostaa nykyisin kokonaisen ekosysteemin, johon kuuluu IBM:n itse tarjoamien 

eri tuotteiden lisäksi myös mahdollisuus kehittää, ja julkaista Watsoniin perustuvia 

sovelluksia. IBM:n omat tuotteet on jaettu kahteen eri kokonaisuuteen. Toinen puoli koostuu 

yksinomaan terveydenhuoltoon tarkoitetuista ratkaisuista, ja toinen taas muille yrityksille 

tarkoitetuista ratkaisuista. Terveydenhuoltoon painottuva Watson Health onkin nopeasti 

kasvava liiketoiminta, joka on saanut paljon julkisuutta viime aikoina. Julkisuutta on 

saavuttanut mm. Apple Watch, joka käyttää Watsonin teknologiaan perustuvaa 

terveyssovellusta (Lorenzetti 2015). IBM:n omat Watson Health sovellukset ovat Watson for 

Oncology ja Watson for Clinical Trial Matching. Watson tarjoaa sen lisäksi yrityksille 

palveluita, joita ovat Watson Engagement Advisor, Watson Explorer, Watson Knowledge 

Studio, Watson Analytics ja Watson Discovery Advisor.  
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4 TEKOÄLYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖESIMERKKI 
 

Tekoälyjärjestelmien, erityisesti IBM Watson Analyticsin, yksi merkittävä käyttökohde on 

suurten datamäärien analysointi ja visualisointi. Työhön on sisällytetty käyttöesimerkki 

tekoälyjärjestelmästä, ja tähän on valittu datan analysointi ja visualisointi IBM Watson 

Analyticsin avulla. Tällä esimerkillä halutaan näyttää käytännön esimerkkejä, miten 

tekoälyjärjestelmiä voi helposti hyödyntää. Watson Analyticsin avulla isonkin datamäärän 

analysoiminen on mahdollista, vaikkei olisikaan data-analytiikan asiantuntija.  

 

4.1 Data-analytiikka yrityksissä 

 

Data-analytiikalla tarkoitetaan datan muuttamista teoiksi sen analysoimisen ja tutkimisen 

kautta. Se voidaan myös käsittää datan, informaatioteknologian, tilastollisen analyysin, 

kvantitatiivisten menetelmien ja matemaattisten mallien, tai tietokoneohjelmien päättäjille 

tarjoamaa tietoa, jotta pystytään tekemään parempia faktapohjaisia päätöksiä. Data-

analytiikan käyttö yrityksissä on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Vuonna 2013 

yritysjohtajille tehdyssä kyselytutkimuksessa jopa 58% kertoi data-analytiikan olevan 

elintärkeää yritykselleen. Tutkimukset ovat silti osoittaneet, että organisaatiot usein kokevat 

datan määrän musertavana, eivätkä osaa muuttaa sitä tuloksiksi. (Evans 2015) 

 

Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 90% kaikesta maailman datasta on luotu 

viimeisen kahden vuoden aikana (Sintef 2013). Yritykset kuten Facebook, Google, Twitter ja 

Amazon keräävät dataa esimerkiksi asiakkaidensa toiminnasta. Tämä valtava määrä dataa on 

kuitenkin hyödyllistä ainoastaan, mikäli sen voi analysoida. Valtavien datamäärien takia 

yksittäisen ihmisten on käytännössä mahdotonta ilman apua analysoida dataa. (Regina and 

Santosh 2015) 

 

Yritykset tarvitsevat usein datan analysoimiseen korkeasti koulutettuja ja erikoistuneita data-

analyytikkoja. He ovat kuitenkin kalliita työntekijöitä, eikä heitä ole tällä hetkellä saatavilla 

yritysten tarpeisiin riittävästi. Data-analytiikan alalla onkin noussut tätä ongelmaa 

ratkaisemaan uusi käsite, joka on ”kansalais-data-analyytikko”. Tällaisella työntekijällä on 

tavallisen roolinsa lisäksi myös osa-aikainen data-analyytikon rooli. Hän ymmärtää data-

analytiikan ja tilastotieteiden perusteita, ja sopivien ohjelmistojen avulla pystyy tuottamaan 
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yritysten kipeästi kaipaamia analyysejä. Gartner onkin ennustanut tällaisten työntekijöiden 

määrän kasvavan vuoteen 2017 asti viisi kertaa nopeammin, kuin perinteisten data-

analyytikoiden määrän ennustetaan kasvavan. (Burgelman 2015) 

 

4.2 Watson Analytics 

 

Watson Analytics on IBM:n tarjoama datan analysointiin tarkoitettu ohjelmisto. Siitä on 

saatavilla ilmaisversio, jota tähän työhön on käytetty. Watson Analytics tarjoaa työkalun, jopa 

10 000 000 rivin ja 500 sarakkeen datasettien analysointiin. Se toimii pilvipalveluna, eli se ei 

vaadi käyttäjien tietokoneilta valtavia määriä prosessointitehoa. 

 

Watson Analyticsin avulla käyttäjät pystyvät tutkimaan dataa, löytämään tietoa datasta, 

ennustamaan datan perusteella, selvittämään syy-seuraus suhteita, kokoamaan datasta 

visuaalisia esityksiä, sekä tutkimaan, että parantamaan datan eheyttä. Watson Analyticsin 

avulla käyttäjä pystyy siis ymmärtämään dataa paremmin. 

 
4.2.1 Kysymysten esittäminen 

 

Watson Analyticsin ”explore”- toiminnon avulla voi tutkia dataa visuaalisesti ja helposti, kun 

vastaavien datamäärien käsittely voi olla esimerkiksi Excelissä hankalaa. Watson toimii 

pitkälle luonnollisella kielellä annettujen käskyjen mukaan. Kysymysten esittäminen 

Watsonille onkin yksi järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia, ja kysymysten avulla suurten 

datamäärien käsittely on helppoa. Käyttäjän puolesta ei ole väliä, käsitelläänkö tiedostoa, 

jossa on 1000 riviä, vai 1 000 000 riviä. Järjestelmältä kysytty kysymys koostuu kolmesta 

pääosasta, kuten kuvassa 7 on esitetty. Rivien otsikon perusteella pystyy rajaamaan 

kysymyksen liittymään tiettyihin tietoihin. Näitä rajauksia voi olla yhdestä kolmeen. Jos 

kysymyksen haluaa kohdistaa tiettyihin arvoihin, esimerkiksi kuvan tapauksessa tabletteihin, 

voi kysymyksen rajata koskemaan ainoastaan niitä. Kysymyksen vastauksen kannalta 

olennaisin kohta on kuitenkin avainsanan määrittäminen. Watsonilta voi kysyä kysymyksiä 

taulukossa 2 olevien avainsanojen perusteella. (True 2016) 
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Kuva 7 Kysyminen IBM Watson Analyticsissa (True 2016) 

 
Taulukko 2 Kysymysten avainsanat ja merkitykset Watson Analyticisissa 

Avainsana Merkitys 

Compare Vertailu 

Trend Trendien näyttäminen 

Contribution Kontribuutio 

Correlation, relationship Korrelaatio, suhde 

Breakdown Erittely 

Grouping Ryhmittely 

Where Missä 

When Milloin 

How long Kuinka pitkään 

Average Keskiarvo 

Total Yhteensä 

Maximum Maksimiarvo 

Minimum Minimiarvo 

Top, bottom, best, worst, highest, lowest, 

most, least 

Ylä, ala, paras, huonoin, eniten, korkein, 

matalin, eniten, vähiten 

Rows Rivit 

How many, Count Kuinka monta, laskenta 

 

4.2.2 Datan laatu 

 

Syötettäessä dataa Watson Analyticsiin sen tulisi olla mahdollisimman laadukasta, jotta sen 

antamat tulokset olisivat mahdollisimman hyviä. Kun data syötetään Analyticsiin, järjestelmä 

lukee datan, ja arvioi tämän jälkeen sen laadun. Mikäli data on laadukasta, sitä voidaan 
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käyttää myös ennustavaan analyysiin (predict), mutta mikäli se ei sitä ole, dataa voidaan 

käyttää ainoastaan datan tutkimiseen (explore). Lopullinen datan arviointitulos on keskiarvo 

arvioitavista kohdista, jotka muodostuvat puuttuvista kentistä, vakioarvojen määrästä, 

vaikutusvaltaisista kategorioista, poikkeavuuksista sekä epätasapainoisuudesta. Analytics 

kertoo käyttäjälleen, millä osa-alueella data ei ole kovin laadukasta, jotta käyttäjä voi 

halutessaan parantaa datan laatua sieltä, missä parannettavaa on. Dataa voidaan parantaa 

esimerkiksi poistamalla tyhjät ja yhteenlasketut rivit, tai poistamalla sarakkeet, jotka näkyvät 

useamman kerran samassa solussa. Hakutaulukoita ja koosteita tulee myös välttää. Laadun 

parantamiseksi on myös erittäin suositeltavaa, että jokaisella sarakkeella olisi oma otsikko. 

(IBM Watson Analytics 2016)  

 

4.3 Käytetty data 

 

Watsonin käyttökokeilua varten tarvitaan avointa dataa. Työssä on päädytty käyttämään 

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2016) avointa dataa. Vaikka data liittyy julkiseen 

terveydenhoitoon, voisi sitä kuitenkin käyttää esimerkiksi yksityisen terveydenhoidon 

mahdollisen kysynnän kartoittamiseen. THL jakaa monenlaista terveydenhuoltoon liittyvää 

dataa verkkosivuillaan. Käyttökokeilussa on käytetty erikoissairaanhoidon jonoryhmätietoja. 

Kyseiseen dataan on päädytty, sillä se on käyttötarkoitukseen riittävän suuri datamäärä, ja 

suhteellisen helposti muokattavissa Watson Analyticsiin sopivaksi. THL:n sivuilta saatavissa 

oleva tiedosto on 11 397 riviä pitkä, ja noin 7 megatavun kokoinen csv-tiedosto (comma 

separated values). Se sisältää jonotiedot 27 eri erikoissairaanhoidon jonosta. Jonotiedot on 

jaettu 1-90 vrk hoitoa odottaneisiin, 91-180 vrk hoitoa odottaneisiin, ja yli 180 vrk hoitoa 

odottaneisiin potilaihin. Eri jonotusryhmien kokojen lisäksi tiedoista löytyy myös 

tuottajatyyppi, tuottajayksikkö, jonon päivämäärä ja hoitoa saaneiden määrät 

jonotusryhmittäin. Käyttökokeilussa on noudatettu Watson Analyticsin ohjeita datan laadun 

parantamiseen, ja poistettu muun muassa turhat solut, laskentasolut ja päällekkäiset tiedot. 

Näin on saatu lopulta tiedoston kooksi 10 260 riviä ja noin 0,5 megatavua. Vaikka tiedoston 

koko pieneni merkittävästi, ei sen käsitteleminen ja analysointi perinteisin Excel-työkalujen 

avulla olisi ollut helppoa. Valittuun dataan vaikutti myös se, että THL:n sivuilta pystyi IBM:n 

Cognos (Liite 2) palvelun avulla tarkistamaan datan siivouksen lopputuloksen. Työssä on 

verrattu liitteen 2 taulukkoa Watson Analyticsistä saatuihin vastaaviin tuloksiin (Liite 3). 
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Tällä tavalla on varmistettu, ettei datan siivouksen yhteydessä hävinnyt jonotustietoja, vaan 

kaikki tieto oli siirtynyt Watson Analyticsiin.  

 

4.4 Explore -toiminto  

 

Explore -toimintoa kokeiltaessa voi jo heti järjestelmän käytön alussa todeta, että toiminto 

auttaa, kun halutaan tutkia suurta määrää dataa. Watson Analytics visualisoi tietoa helposti, ja 

tuloksia saadaan nopeasti järjestelmän käytön opettelun jälkeen. Varsinkin kysymysten 

muotoilun ja asettelun opettelu vei melko paljon aikaa. Explore -toimintoa käytettäessä on 

tärkeää myös tuntea datan sisältö. Kysymyksiä kysyessä täytyy tietää esimerkiksi rivien 

otsikot. Jos näitä ei tiedä, ei kysymystä voi muotoilla oikein. Watson kuitenkin onneksi auttaa 

ehdottamalla kysymyksiä, ja muotoilemalla huonosti esitetyt kysymykset oikeaan muotoon. 

 

Watson Analyticsilta kysyttiin kysymys, kuinka monta riviä tiedostossa on, ja vastaus tuli 

nopeasti ja selkeästi: Rivejä oli 10 260 (liite 4). Syötetyssä datassa rivejä oli paljon, joten 

tässä tilanteessa Watson Analytics on toimiva työkalu datan analysointiin. Yksinkertaisilla 

kysymyksillä saatiin asioita helposti selville. Selville saatiin myös jonojen kehitys viimeisen 

kolmen vuoden ajalta erikoissairaanhoidossa. Käyttökokeilussa selvitettiin, kuinka paljon 

ihmisiä jonoissa on yhteensä (liite 3). Tämän jälkeen on selvitetty hieman lisätietoja, siitä 

kuinka pitkään ihmiset joutuvat jonottamaan hoitoaan. Työssä haluttiin selvittää 1-90vrk 

(luokka 1), 91-180vrk (luokka 2) ja yli 180vrk (luokka 3) odottaneiden potilaiden suhteiden 

kehitykset toisiinsa, sekä niiden määrät selkeästi esitettynä. Työkalu antoi selkeän kuvan siitä, 

miten ne ovat kehittyneet viime vuosina (liite 5). Havaittiin, että luokassa 3 odottaneiden 

potilaiden määrä pysyy suhteellisen vakiona, mutta luokassa 1 ja 2 odottaneiden potilaiden 

määrä vaihteli selvästi enemmän, ja niiden välillä oli selvä riippuvuus. Kun luokan 2 

potilaiden määrä väheni, vastaavasti luokan 1 potilaiden määrä kasvoi. Tämä johtui ilmeisesti 

siitä, että terveydenhoitoyksiköt pyrkivät hoitamaan pidempään jonossa olleita potilaita ensin, 

jolloin luokan 1 potilaiden määrä kasvoi resurssien kohdistuessa muualle. Myös vastaavien 

jonojen kehityksiä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella on vertailtu. 

HUS:lla potilaita oli selvästi enemmän jonossa, kuin muilla tuottajayksiköillä (liite 6). Siellä 

jonojen kehitys oli samanlaista kuin koko maassa (liite 7), vaikkakin jonojen koot olivat 

luonnollisesti pienempiä, kuin kaikissa tuottajayksiköissä yhteensä (liite 5). 
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Seuraavaksi on selvitetty, missä jonoryhmässä potilaita oli eniten. Watson Analytics antoi 

havainnollistavan kuvan, jossa suurimpana ”pallona” on kaihileikkaus, ja seuraavaksi suurin 

on polven tai lonkan tekonivelleikkaus (liite 8). Tarkasteluun otettiin seuraavaksi tarkemmin 

kaihileikkaukseen liittyvät jonot, ja kaihileikkauksessa jonot ovat suurimmillaan HUS:n ja 

Pirkanmaan piireissä (liite 9). Tämä oli odotettavissa, sillä ne ovat suurimmat 

sairaanhoitopiirit. Seuraavaksi on tarkasteltu HUS:n kaihijonojen keskimääräisiä jonoja (liite 

10), josta selviää, että jonojen pituus vaihteli 1500-2300 ihmisen välillä riippuen 

ajankohdasta.  

 

Koska kaihipotilaita oli jonossa eniten, näistä jonoista on otettu lisää selvää. Tulosten 

perusteella kaihileikkauksien jonoissa hajonta oli suhteellisesti paljon pienempää, verrattuna 

kokonaisjonoihin. Esimerkiksi 31.08.2013 luokkien 1,2, ja 3 erot olivat melko pienet, sillä 

luokassa 1 jonossa oli 800 potilasta, luokassa 2 lähes 800, ja luokassa 3 oli 400 potilasta (liite 

11). Jonot olivat tällöin vertailukauden pienimmät. Jonot kuitenkin kasvoivat suurimmilleen 

31.12.2014, jolloin kuitenkin luokan 3 jonomäärät saatiin pysymään pienenä, mutta luokassa 

1 potilaita oli noin 1700, ja luokassa 2 noin 900. Kaihileikkauksien jonoja ei siis päästy 

purkamaan samalla tavalla, kuin erikoissairaanhoidon kokonaisjonoja. Vuoden 2013 kehitys 

tosin käytännössä nollasi luokan 3 jonot, joten tällöin potilaiden ei tarvinnut enää olla jonossa 

yli puolta vuotta. Vuoden 2014 alussa jokaisessa luokassa tuli kasvua, erityisesti kuitenkin 

luokissa yksi ja kaksi. Syyskuusta 2014 eteenpäin jonot luokissa 2 ja 3 saatiin laskuun, mutta 

vastaavasti lyhyemmän ajan jonossa olleiden potilaiden määrä kasvoi merkittävästi. 

Kehitykset erovavat siis jonkin verran, kun vertaillaan kokonaisjonoja, sekä vain 

kaihileikkausjonoja (liitteet 7 ja 11). 

 

Jonojen ja niiden vertailujen jälkeen selvitettiin, kuinka paljon hoitoa tuottajayksiköt 

pystyivät antamaan potilaille suhteessa jonojen määrään. Liitteestä 12 selviää hoitoa 

odottaneiden, ja hoitoa saaneiden potilaiden määrä ajan mukaan. Esimerkiksi 30.4.2013 

hoitoa oli saanut lähes 50 000 potilasta, kun jonoissa oli ollut noin 30 000 potilasta. Saman 

vuoden lopulla noin 155 000 potilasta oli saanut hoitoa, kun jonossa potilaita oli noin 35 000. 

Jonot pysyivät suhteellisin tasaisina palkkeina, kun taas hoidon saaneet kasvoivat aina vuoden 

mittaan, kunnes lähtivät ”nollasta” liikkeelle vuoden vaihtuessa. Hoitoa annettiin enemmän 

vuosina 2013 ja 2015, kuin vuonna 2014.  
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Nyt oli vertailtu hieman jonojen kehityksiä, sekä hoidon antamista. Vertailua voisi tehdä lähes 

loputtomiin, sillä Watson Analyticsin käyttö on helppoa, ja siltä voi kysyä niin monia 

kysymyksiä, että tähän työhön ei voitu mahduttaa kaikkea. Tässä kuitenkin hieman 

esimerkkejä, mitä Analyticsin ”Explore”-toiminnon avulla voidaan saada selville, ja millaisia 

tuloksia se pystyy antamaan suuresta määrästä vaikeasti tulkittavaa dataa. Datasta saadaan 

selkeitä kuvia ja taulukoita esille, mikäli hieman perehtyy Watson Analyticsin opetteluun, ja 

osaa kysyä siltä oikeanlaisia kysymyksiä. Edellä annetun esimerkin mukainen dataan 

perehtyminen voisi olla esimerkiksi yksityissairaalan sijoituspaikan, tai resurssitarpeiden 

kartoituksen pohjana. Tällaisesta datasta voitaisiin esimerkiksi päätellä, että yksityisille 

kaihileikkauksille voisi olla markkinoita HUS:in sairaanhoitopiirissä. Vaikkei suoraan 

voidakaan tehdä päätöksiä esimerkiksi yksityissairaalan perustamisesta, toimii edellä tutkittu 

tieto taustana yrityksen mahdollisille tuleville päätöksille. 

 

4.5 Predict –toiminto 

 

Pelkän datan visualisoinnin ja tutkimisen lisäksi Watson Analytics pystyy analysoimaan 

dataa, ja löytämään siitä syy-seuraus suhteita. Predict -työkalun avulla voikin selvittää, miksi 

data käyttäytyy juuri sillä tavalla, kuin se käyttäytyy. Se auttaa ymmärtämään dataa 

syvällisemmin, ja sitä kautta auttamaan päätöksenteossa. 

 

Tutkittaviksi kohteiksi otettiin jonotusryhmät, eli 1-90 vrk hoitoa odottaneet, 91-180 vrk 

hoitoa odottaneet ja yli 180 vrk hoitoa odottaneet. Näiden kolmen ”kohteen” (target) avulla 

lähdettiin analysoimaan, mikä vaikuttaa jonotusryhmien kokoon. Jokaiselle kohteelle tehtiin 

oma malli (Liitteet 15, 16 ja 17), ja Watson Analyticsin annettiin analysoida, ja kertoa 

tulokset. 1-90 vrk hoitoa odottaneilla ja 91-180 vrk hoitoa odottaneilla selkeästi määräävin 

tekijä on jonoryhmän ja tuottajayksikön välinen suhde. Näille molemmille jonotusryhmille 

mallin ”ennustusvoima” (predictive strenght) oli korkea. Mielenkiintoista oli huomata myös, 

ettei yli 180 vrk hoitoa odottaneille kyseinen suhde ollut niin merkittävä. Alle puoli vuotta 

jonottaneille tuottajayksikön ja jonoryhmän välinen suhde oli siis merkittävin tekijä, mutta yli 

puoli vuotta jonottaneille se ei ollut yhtä merkittävä. Yli puoli vuotta jonottaneiden määrätkin 

olivat suhteellisen pieniä (liite 3), eikä ennustavaa mallia juurikaan löytynyt. Tästä voimme 

päätellä, että yli puolen vuoden jonottaminen onkin pitkälle satunnaisesti syntyvä tapahtuma. 
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Watson Analyticsin avulla pystyy myös tutkimaan ennustavia malleja tarkemmin ja 

yksityiskohtaisemmin (liite 12). Näitä malleja tutkimalla nousee heti selkeästi esille, mitkä 

tekijät suurentavat jonotusryhmän kokoa. Tästä matriisista (liite 13) nähdään, kuinka HUS:illa 

on luonnollisesti pisimmät jonot. Tietyt tautiryhmät joutuvat myös jonottamaan selkeästi 

pidempään, kuin muut. Esimerkiksi kaihileikkauksia joutuu jonottamaan miltei kaikkialla 

Suomessa suhteellisen pitkään. Pisimpään joudutaan todennäköisesti odottamaan, jos 

tarvitaan kaihileikkausta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tällaista dataa voisi 

käyttää esimerkiksi yksityissairaanhoidon resurssien, mainostusten sekä sijainnin valinnan 

pohjana. Tämä löydös tukee myös osaltaan Explore-toiminnon avullakin havaittuja ilmiöitä. 

Watson Analyticsin avulla pystyy myös tarkastelemaan, miten tietty malli on rakennettu (liite 

14). Kuvasta nähdään esimerkiksi, millaista tilastollista mallia on käytetty. Sen lisäksi 

huomataan, että näiden kahden tekijän (jonoryhmä ja tuottajayksikkö) yhdistetty vaikutus 

jonoryhmän kokoon on suurempi, kuin tekijöiden yksittäisten vaikutusten summa. Mikäli 

esitetyn laista mallia käytettäisiin yksityissairaalan perustamiseen, on tällainen tieto tärkeää 

päätöksen luottamuksen kannalta. Datasta huomataan, ettei löydös ole vain tilastollinen 

poikkeama, vaan sille löytyy selittävä malli. Näiden analytiikkatyökalujen avulla luodaan siis 

luottamusta tehtyyn analyysiin, ja sen perusteella mahdollisesti tehtäviin päätöksiin. 

Tällaisten tilastollisten mallien luominen ilman tämän kaltaista tekoälyohjelmaa vaatisi 

merkittävää perehtymistä data-analytiikkaan. Nyt esitettyjen mallien luominen ja 

ymmärtäminen olivat helppoja ja yksinkertaisia.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tekoälyä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa erittäin monipuolisesti. Tekoäly on laaja käsite, 

joka kattaa monenlaiset tietokoneohjelmat alleen. Monelta osin tekoälyjärjestelmät ovat jo nyt 

ihmisälyä edellä. Tietokoneille ominainen matemaattisten ongelmien ratkaisu on yksi 

esimerkki tällaisesta osa-alueesta. Tekoälyjärjestelmien ongelmana ja rajoituksena onkin 

usein täysin itsenäinen päätöksenteko. Tämä näkyy myös tekoälyn soveltamisessa 

liiketoimintaan.  

 

Vaikka tekoälyllä tarkoitetaan ”koneiden yritystä jäljitellä ihmisten ajatuksia sekä toimintaa”, 

se voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Tekoälyn piiriin kuuluvat sumean logiikan 

järjestelmät, keinotekoiset neuroverkostot, geneettiset algoritmit ja asiantuntijajärjestelmät. 

Näillä kaikilla on tietynlaisia ominaisia ongelmaratkaisutilanteita ja vahvuuksia. Sumean 

logiikan järjestelmät antavat koneille mahdollisuuden käsitellä epätarkoin arvoin määriteltyjä 

tilanteita. Ne auttavat tietokoneita ymmärtämään ja käsittelemään tietoa ihmismäisemmällä 

tavalla. Keinotekoiset neuroverkot mahdollistavat esimerkiksi monimutkaisten kuvioiden ja 

mallien tunnistamisen. Näiden esimerkkien kautta oppivien järjestelmien avulla voidaan 

vaikeasti määriteltäviin tehtäviin saada ratkaisuja. Geneettisten algoritmien avulla taas 

pystytään ratkaisemaan monimutkaisiakin optimointitehtäviä. Niiden käyttö liiketoiminnan 

tekoälysovelluksissa on kuitenkin vähäistä, sillä kirjallisuudesta ei löytynyt 

käyttöesimerkkejä.  

 

Asiantuntijajärjestelmät kokoavat asiantuntijoiden ammattitaidon tietokoneiden 

hyödynnettäväksi. Asiantuntijajärjestelmien avulla pystytään tekemään laadukkaita päätöksiä 

ennalta määrätyissä tilanteissa. Niiden käyttö onkin nykyisin suhteellisen laajaa. 

Koneoppiminen ja luonnollisen kielen prosessointi ovat myös usein tekoälyjärjestelmän 

tärkeitä osia. Ne auttavat järjestelmiä parantamaan toimintaansa ajan myötä, ja 

kommunikoimaan ihmisten kanssa helpommin. Parhaita tuloksia järjestelmistä saadaan aikaan 

näitä erilaisia toteutustapoja yhdistelemällä. Tämä yhdistelmien käyttö tulee voimakkaasti 

esille tekoälyjärjestelmien esittelyissä, jossa yksikään järjestelmä ei käyttänyt puhtaasti vain 

yhtä tekoälyn toteutustapaa. Hyvä esimerkki tällaisesta hybridijärjestelmästä on IBM:n 

kehittämä Watson, jota on myös käytetty työn tekoälyjärjestelmän käyttöesimerkissä.  
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Tekoälyjärjestelmiä voidaan hyödyntää laajalti erilaisiin liiketoimintaongelmiin. 

Kirjallisuudesta löytyy käyttökohteita uusien tuotteiden kehittämisestä rakennusten 

ilmanvaihtoon ja terveydenhuollon tehostamiseen. Harva löydetyistä järjestelmistä toimi 

täysin autonomisesti. Järjestelmät tuottivat ihmisille tarvittavaa dataa ja analytiikkaa 

päätöksentekoa varten. Kirjallisuudesta poimituissa esimerkeissä, ja liitteenä 1 olevasta 

taulukosta voidaan havaita tekoälyjärjestelmien parantavan yrityksen päätöksentekoa ja 

luottamusta tehtyihin päätöksiin. Tällainen päätöksenteon tukeminen onkin tutkimuksen 

mukaan tekoälyjärjestelmille ominaista. Kaikki järjestelmät eivät kuitenkaan toimi pelkästään 

päätöksenteon tukena. Osa löydetyistä järjestelmistä, erityisesti optimointijärjestelmät, 

optimoivat tiettyjä tilanteita autonomisesti ihmisten antamien tavoitteiden mukaisesti. 

 

IBM:n Watson Analytics on ilmaiseksi saatavilla oleva tekoälyjärjestelmä. Sen 

pääkäyttötarkoitus on suurten datamäärien tutkiminen, visualisointi ja analysointi. Sen avulla 

pystytään näyttämään, miten tekoälyjärjestelmät esimerkiksi voivat tukea yrityksen toimintaa. 

Työssä analysoitavana datana on käytetty Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) 

avoimesti saatavilla olevaa erikoissairaanhoidon jonotusdataa. Watson Analyticsin avulla 

pystyy tutkimaan suuren datamäärän sisältöä helposti ja vaivattomasti. Watson Analyticsin 

toimiminen luonnollisella kielellä esitettyjen kysymysten perusteella auttaa suurienkin 

datamäärien käsittelyssä. Kysymyksen muotoon ei vaikuta käsiteltävän datan määrä. 

Järjestelmän avulla pystyy myös luomaan ja selvittämään datasta ennustavia malleja. 

Esimerkiksi Watson Analyticsin avulla yritykset voivat käsitellä suurempia datamääriä, ja 

tekemään datan perusteella paremmin perusteltuja päätöksiä. Käyttöesimerkin mukaisen datan 

tutkimisen ja analysoinnin perusteella voisi esimerkiksi suunnitella yksityisen 

terveydenhuollon sijoittamista, tai vaikka mainonnan- ja resurssien kohdistamista.  

 

Työn perusteella voidaankin päätellä tekoälyjärjestelmien olevan jo laajalti käytössä 

erilaisissa liiketoimintasovelluksissa. Tekoälyjärjestelmät soveltuvat erityisesti päätöksenteon 

tuen välineiksi. Ne pystyvät käsittelemään tehokkaasti ja helposti isompia määriä dataa kuin 

ihmiset. Se millainen tekoälyjärjestelmä sopii mihinkin tarkoitukseen liiketoiminnassa, 

riippuu täysin käyttökohteesta. Käyttökohteen ja erilaisten toteutustapojen myötä voidaan 

päättää, millainen tekoälyjärjestelmä tarvitaan. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi tulee 

kuitenkin yhdistää useita eri toteutustapoja. Tekoälyn hyödyntämisen kynnys on myös matala, 
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ja tekoälyjärjestelmää pääsee kokeilemaan jopa täysin ilmaiseksi, kuten Watson Analyticsin 

kohdalla. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Tekoälyjärjestelmien koontitaulukko 

 
ARTIKKELI

/LÄHDE 

JÄRJESTE

LMÄN 

KÄYTTÖK

OHDE 

TUTKIMUKSE

N/JÄRJESTEL

MÄN TAVOITE 

TUTKIMUKSEN/

JÄRJESTELMÄN 

TULOS TAI 

ODOTETTU 

TULOS 

MIKSI 

KÄYTETÄÄN 

NIMENOMAAN 

TEKOÄLYJÄRJ

ESTELMÄÄ 

MINKÄ 

TYYPPISTÄ/MIT

Ä 

JÄRJESTELMÄÄ 

KÄYTETÄÄN 

CHAN AND 

IP (2011) 

Innovaatioto

iminta ja 

uusien 

tuotteiden 

kehittäminen 

Päätöksenteon 

tukijärjestelmän 

tulee: 1) Ennustaa 

asiakkaan 

ostokäytös 

annettuna tietyt 

tuote-, asiakas- ja 

markkinointitiedo

t. 2) Arvioida 

asiakkaan 

kokonaisarvo 

yritykselle 

ostokäytöksen 

perusteella 

Järjestelmä on 

osoittautnut 

hyödylliseksi 

päätöksentekijöille: 

1) Vaihtoehtoisten 

tuotteiden 

lanseerauspäätösten 

vertailussa. 2) 

Parnataa 

ymmärrystä 

asiakkaan 

käyttäytymisestä 

tiettyä tuotetta 

kohtaan, jolloin 

voidaan tehdä 

tehokasta 

markkinointia. 3) 

Parantaa 

päätöksentekijöiden 

luottamusta 

päätöksiin uusien 

tuotteiden 

kehityksessä, 

varsinkin uusien 

ideoiden ja 

tuotekehityksen 

suhteen. 

Ehdotettu 

järjestelmä 

mahdollistaa 

tehokkampaa 

päätöksenteon 

tukijärjestelmää 

tarjoamalla 

uskottavia, tarkkoja 

ja hyvin 

perusteltuja 

ratkaisuja. Ne 

auttavat yrityksiä 

kehittämään 

kilpailukykyisiä 

tuotteita ja 

markkinointistrateg

ioita. Vertailua 

vaihtoehtoisiin 

järjestelmiin ei 

kuitenkaan tehty. 

Päätöksenteon 

tukijärjestelmä 

koostuu kahdesta 

mallista. Nämä 

mallit perustuvat 

analyyttiseen 

metodiin palautteen 

tutkimiseksi 

käyttäen "casual 

loop diagrams" 

LI AND LI 

(2009) 

Yritysjohto Hybridisoida 

ihmisten harinta, 

tietokonesimulaat

io ja sumeat 

järjestelmät 

käsittelemään 

Ehdotettu hybridi-

lähestymistapa oli 

tehokas 

parantamaan 

strategian 

muodostamisnopeut

Erilaisten 

älykkäiden 

järjestelmien 

yhdistäminen 

avustamaan 

epämääräisten 

Hybridijärjestelmä, 

joka koostui sumean 

logiikan 

järjestelmistä. 

Monte Carlo 

simulaatioita 



 

 

epävarmuutta ja 

tukemaan 

markkinointistrat

egioiden 

muodostusta. 

ta ja onnistui 

liittämään ihmisten 

harkintaa ja 

strategista 

analysointia 

toisiinsa. 

Menetelmä auttoi: 

1) Parantamaan 

strategianmuodosta

mista 2) 

Ymmärtämään 

strategisia tekijöitä 

3) Kannustamaan 

strategiseen 

ajatteluun 4) Paransi 

strategian 

tekemisessä 

itsevarmuutta 5) 

Paransi strategisten 

päätösten laatua 

strategisten 

päätösten 

tekemisessä 

käytettiin 

arvottamaan 

yksittäisiä tekijöitä. 

LI AND LI 

(2010) 

Kansainväli

nen 

markkinointi 

Vaikka 

tietokonejärjestel

miä on jo 

kansainväliseen 

markkinointiin 

liittyvien 

ongelmien 

ratkaisuun 

käytössä, useat 

niistä rajoittuvat 

yhteen 

tekniikkaan ja 

ongelmaan. Tämä 

tutkimus 

käsittelee 

hybridijärjestelm

ää kansainvölisen 

markkinoinnnin 

ongelmiin. 

Raamit, 

ohjelmistoarkkiteht

uuri ja arvioidut 

löydökset esitellään. 

Suurimmat hyödyt 

hybridijärjestelmäss

ä ovat: 1) Yhdistää 

erilaisten 

järjestelmien 

vahvuuksia 2) 

Yhdistää ihmisten 

päätökset ja 

analyyttiset mallit 

3) Järjestelmän 

toiminta 

kansainvälisen 

markkinoinnin 

suunnittelun 

avustamisessa 

Päähyöty tässä 

hybridijärjestelmäs

sä oli ihmisen 

päätösten ja 

analyyttisten 

mallien 

yhdistäminen 

aikaisempaa 

tehokkaammin. 

Uusi järjestelmä on 

suunniteltu 

tukemaan 

kansainvälisen 

markkinoinnin 

prosessia 

kokonaisvaltaisem

min. 

Monitahoinen 

hybridi älykäs 

järjestelmä. Monte 

Carlo simulointia ja 

sumean logiikan 

järjestelmiä. 



 

 

MORENO 

(2009) 

Hinnoittelu Kehittää malli 

joka simuloi 

energiamarkkinoi

den "trading 

agents" 

päätöksentekoa 

kahdessa 

kysymyksessä: 1) 

Kuinka he 

näkevät, 

analysoivat ja 

ottavat huomioon 

markkinoiden 

signaaleja 2) 

Kuinka he 

oppivat 

kokemuksista ja 

muokkaavat 

käsityksiään eri 

riskiprofiilien 

mukaan 

 

 

 

Kolme päähyötyä: 

1) Selkeä ja 

yksinkertainen 

muodostaminen, 

kun muuttujia on 

vain muutamia 2) 

Sumean logiikan ja 

koneoppimisen 

yhdistäminen 

paransi päätöksien 

laatua 3) 

Simulaation ja 

oikean datan 

perusteella esitetty 

malli madollistaa 

huomattavien 

voittojen saamisen 

Perinteisen 

passiivisen 

strategian ja mallin 

vertailun 

perusteella todettiin 

tekoälyn toimivan 

paremmin 

Sumean logiikan 

järjestelmä jonka 

toimintaa 

vahvistettiin 

esimerkkien avulla 

HEINZE 

2011, S.413-

420 

 

Vanhukset 

ja muut 

sydänsairaat 

potilaat 

 

Välimatkojen 

kasvaessa 

halutaan kehittää 

etälukujärjestelm

ää, jotka 

mittaavat 

potilaiden 

hoidontarvetta. 

Datan hallintaan 

halutaan käyttää 

tekoälyä 

 

Odotetaan, että 5-10 

lääkäriä voisi 

arvioida 1000-5000 

potilaan tietoja 

siten, että eniten 

hoitoa tarvitsevat 

potilaat saavat 

hoitoa 

ensimmäisenä. 

Tämän tulisi toimia 

automaattisesti 

järjestelmän kautta. 

Järjestelmän tulisi 

olla myös 

itseoppiutuva, eli se 

oppii parantamaan 

päätöksiään ajan 

kuluessa.  

 

Hybridimalli 

kahden kilpailevan 

neuroverkon, 

SOM:n ja LVQ:n, 

toimii hyvin 

tehokkaasti antaen 

laadukkaita ja 

toimivia vastauksia. 

Tekoälyjärjestelmä

n avulla turhalta 

työltä vältytään, ja 

potilaat saavat 

nopeasti ja 

laadukkaasti hoitoa. 

potilaisiin. 

sisäistämään.  

 

 



 

 

SIMIC 2011, 

S.421-427 

Terveydenh

oitoyksiköt 

Potilaiden 

luokittelun 

jälkeinen 

hoidontarpeen 

arvioinnin määrä.  

Potilasluokitusjärjes

telmän tulisi antaa 

tietoa tarvittavien 

hoitajien määrästä, 

vastauksia  

 ANN, SOM ja LVQ 

MOON 2015 Rakennusten 

ilmanvaihto 

ja 

energiatehok

uus 

Pyrittiin luomaan 

tekoälyyn 

perusteava malli, 

joka säätelee 

autonomisesti 

rakennuksen 

ilmanvaihtoa 

Luotiin kolme 

vaihtoehtoista 

toimivaa mallia. 

Huomattiin, mallien 

toimivan eri tavalaa, 

ja parhaiten sopivan 

mallin riippuvan 

tavoitteista. 

(Energiatehokkus 

vs. sisäilman laulu ) 

Haluttiin parantaa 

sisäilman laatua 

rakennuksissa ja 

tekoäly oli sopiva  

FLog, ANN ja 

hybridimalli jossa 

yhdistettiin 

FLog:ista ja 

ANN:stä 

 

Liite 2: IBM Cognos jonoryhmätiedot 

 
 

Liite 3: Watson Analytics jonoryhmätedot 

 

 



 

 

  



 

 

Liite 4: Uniikkien rivien määrä 

 
 

Liite 5: Jonotusryhmien koot 

 
 

  



 

 

Liite 6: Hoitoa odottaneet tuottajayksiköittäin 

 
 

 

 

 

Liite 7: Hoitoa odottaneet jonoryhmittäin tuottajayksikössä HUS 

 

 
 

  



 

 

Liite 8: Hoitoa odottaneet jonoryhmittäin 

 
 

Liite 9: Kaihileikkauksen hoitoa odottaneet yhteensä tuottajayksiköittäin 

 
  



 

 

Liite 10: Kaihileikkausjonojen keskipituus, HUS 

 
 

Liite 11: Kaihileikkausta odottaneiden jonotusryhmien kehitys yksikössä HUS 

 
  



 

 

Liite 12: Hoitoa saaneiden vertailu hoitoa odottaneisiin 

 
 

 

Liite 13: Tuottajayksikön ja jonoryhmän yhteisvaikutus jonotukseen 

 
 

  



 

 

Liite 14: Liitteen 13 ennustemallin syventävä data 

 
 

Liite 15: Ennustemallit 1-90vrk hoitoa odottaneille 

 
 

  



 

 

Liite 16: Ennustemallit 91-180 vrk hoitoa odottaneille 

 
Liite 17: Ennustemallit yli 180vrk hoitoa odottaneille 

 

 

 

 

 


