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Tässä kandidaatintyössä selvitetään, miten tekoälyn malleilla luodaan arvoa 

yritykseen. Työn lopussa esitetään ehdotus tekoälyn potentiaalisista 

sovelluskohteista kohdeyrityksen prosesseissa. Työssä hyödynnetään aiheeseen 

liittyviä teorioita, teoriaan pohjaavaa analyysiä sekä haastattelututkimuksen 

tuloksia. Teorian ja kirjallisuuden avulla käydään läpi tekoälyn ja erityisesti 

koneoppivien mallien toimintaperiaatteita ja rajoituksia, datan ja tekoälyn mallien 

välistä riipuvuussuhdetta sekä kartoitetaan älykkäiden teknologioiden tämän 

hetkisiä käyttömahdollisuuksia yritysten liiketoimintaprosesseissa. 

Tekoälyn malleilla ratkaistaan monentyyppisiä liiketoimintaongelmia, mutta 

niiden konkretisoituvat hyödyt riippuvat yrityksen kyvystä integroida ne osaksi 

toimintamallejaan. Tekoälyn mallien edut korostuvat komplekseissa 

ympäristöissä, joissa saatavilla olevaa dataa on paljon. Koneoppivien mallien 

hyödyntämiseksi liiketoimintaongelmat on määriteltävä ja ymmärretävä tarkkaan 

ja saatavalla tulee olla riittävästi laadukasta ja monipuolista dataa. Älykkäät 

sovellukset jakautuvat kolmeen ryhmään: älykäs prosessiautomaatio, tekoäly 

päätöksenteossa ja älykäs asiakas-tai henkilöstökokemus. Yrityksen tavoitteisiin 

sopiva tekoälyporfolio auttaa yritystä maksimoimaan tekoälyllä luotavan arvon. 
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GPU Graphic Processing Unit. Graafinen näytönohjain. 
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1 JOHDANTO 

 

Tekoälyä kuvataan yhteiskuntamme suurimmaksi murrosvoimaksi, jota yksikään yritys ei voi 

paeta. Ennusteiden mukaan tekoälyn sovellukset tulevat käyttöön kaikille dataa hyödyntäville 

toimialoille ja niillä voidaan jopa korvata kaikki ihmisten nykyiset työt (Müller ja Bostrom 

2014). Tekoälyjärjestelmien avulla yritykset parantavat liiketoimintaprosessiensa tehokkuutta 

ja laatua sekä asiakas-ja henkilöstökokemusta. Digitalisaation myötä datan maarä kasvaa 

eksponentiaalisesti ja tekoäly on ainoa keino hallita kasvavaa datan määrää. Toisaalta riittävä 

määrä laadukasta dataa on avain onnistuneen tekoälyn mallin kehittämiseen. Tekoäly ei ole 

tuote tai yksittäinen liiketoiminnan sovellus, vaan joukko työkaluja, jotka muokkaavat dataa 

informaatioksi. Tekoälyn sovellukset tarjoavat yrityksille lukuisia 

liiketoimintamahdollisuuksia, mutta niiden konkreettiset liiketoimintahyödyt riippuvat 

yritysten kyvykkyyksistä integroida ne osaksi liiketoimintaprosessejaan. Kaupallisten 

datasettien ja tietopankkien sekä open source- yhteisöjen ansiosta koneoppimiselle elintärkeä 

harjoitusdata ja algoritmit ovat yhä suurenevan käyttäjäkunnan saatavilla. Prosessorien 

laskentatehon paranemisen myötä datan keräämisen, hallinnan ja varastoinnin kustannukset 

ovat laskeneet ja tekoälyyn perustuvien systeemien kapasiteetti riittää käsittelemään suuriakin 

datasettejä nopeasti. Kun tekoälyllisillä ratkaisuja voidaan luoda lisäarvoa ja niiden 

hyödyntäminen on mahdollista, tekoälyn mallien käyttäjäkunta kasvaa ja niiden kehitys kiihtyy 

entisestään. Tekoälyn mallit tehostavat yritysten datankäsittelyä, jonka takia yrityksillä on 

keskeinen rooli sekä tekoälyn kehittäjinä, että hyödyntäjinä.   

 

1.1 Työn toteutus, tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Työ on toteuteuttu toimeksiantona kansainväliselle konepajateollisuuden yritykselle, joka 

toimittaa teknologioita ja palveluita eri teollisuudenaloille. Työlle syntyi tarve, kun yrityksessä 

havahduttiin tekoälyn tuomaan toimialan muutokseen ja haluttiin selvittää, miten tekoälyn 

malleja voidaan konkreettisesti soveltaa yrityksen toimintaan ja missä liiketoimintaprosesseissa 

niiden tuomat liiketoimintahyödyt ovat suurimmat. Tämän työn tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitä tekoälyn malleilla voidaan tehdä ja mitä niiden käyttö edellyttää? 

2. Miten tekoälyn malleilla luodaan yritykselle arvoa? 
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3. Mitä haasteita tekoälyn mallien käyttöönottoon liittyy? 

 

 Työn tavoitteena on kasvattaa tietämystä tekoälyn ja erityisesti koneoppimisen 

toimintaperiaatteista ja niiden hyödynnyskeinoista liiketoiminnassa. Teorian avulla esitellään 

lukijalle, kuinka monipuolisiin ongelmiin tekoälyn malleja voidaan soveltaa ja miksi saatavilla 

olevan datan määrä, laatu ja monipuolisuus vaikuttavat tekoälyjärjestelmän kehittämiseen 

merkittävästi. Yrityksen kehitysprojektin avulla demostroidaan, miten tekoälyllisiä systeemejä 

voidaan hyödyntää teollisuusyrityksen prosesseissa lisäarvon luomiseksi ja mitä niiden 

käyttöönotto edellyttää. Lopullisena tavoitteena on muodostaa kohdeyritykselle ehdotus 

tekoälyn potentiaalisista sovelluskohteista yrityksen prosesseissa. 

 

1.2 Työn rakenne ja rajaukset 

 

Työ on jaettu kahteen osaan: kirjallisuustutkielmaan ja soveltavaan osioon. 

Kirjallisuustutkielmassa käydään läpi tekoälyn ja erityisesti koneoppimisen perusperiaatteet 

liiketoimintaan heijastaen sekä esitellään mihin yritykset tällä hetkellä hyödyntävät tekoälyn 

malleja. Dataan keskittyvässä teoriaosuudessa käsitellään datan ja tekoälyjärjestelmien 

riippuvuussuhdetta ja perehdytään siihen, miten yrityksen datasta voidaan luoda kilpailuetu. 

Tekoälyn liiketoimintaan luomaa arvoa käsittelevässä osiossa käydään läpi prosessin ja 

liiketoimintaprosessin määritelmät sekä selvitetään, miten yritysten prosesseilla luodaan arvoa 

ja miten tekoälyn sovelluksilla tehostetaan yrityksen arvonluontiketjua. Tekoälyn teknologiat 

jaetaan kolmeen eri kategoriaan niiden käyttötarkoituksen mukaan ja niiden 

hyödynnysmahdollisuuksia pyritään konkretisoimaan käytännönesimerkkien kautta. Työn 

kirjallisuusosio antaa lukijalle kattavan kuvan siitä, mitä tekoälyn malleilla voidaan tehdä, mitä 

potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ne tarjoavat ja mitä edellytyksia tai rajoitteita 

tekoälyjärjestelmien käyttöön liittyy. Työn soveltavassa osiossa hyödynnetään teoriaan ja 

muuhun kirjallisuuteen perustuvaa analyysiä sekä kohdeyritykseen toteutetun 

haastattelututkimuksen tuloksia. 

Tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen käsitys siitä miten kohdeyritys voisi luoda arvoa 

tekoälyn tekniikoilla ja mitä potentiaalisia tekoälyn sovelluskohteita yrityksen 

liiketoimintaprosesseissa on. Sovellettavassa osuudessa esiteltävän ehdotelman toimii 

pohjustuksena kohdeyrityksessä toteutettavalle tekoäly-työpajalle. Ehdotuksen pohjalta yritys 
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voi alkaa koota tekoälyportfoliotaan ja kartoittamaan potentiaalisten tekoälyhankkeiden 

toteuttamiseksi vaadittavaa dataa tarkemmin. Työn lopussa käsitellään tekoälyn mallien 

integroimista osaksi organisaation toimintaan ja siihen liittyviä haasteita.  

 

Työ tarkastelee tekoälyä liiketoiminnan näkökulmasta ja se pyrkii nostamaan esille 

yritystoiminnan kannalta oleellisimpia tekijöitä. Koska työ on suoritettu toimeksiantona 

konepajayritykseen, käytettävät esimerkit on haettu sille ominaisesta toimintaympäristöstä. Työ 

käy läpi koneoppimisen toimintaperiaatteet, mutta ei perehdy syvällisesti eri mallien tekniseen 

toteuttamiseen. Toinen rajaus liittyy tekoälyn moninaiseen määritelmään ja sen tuomiin 

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Työ ei ota kantaa tekoälyyn liittyviin eettisiin tai filosofisiin 

kysymyksiin eikä siihen, kuinka tekoäly tulisi huomioida lainsäädännössä. Tekoälyn myötä 

nykyisenkaltaiset työnkuvat muuttuvat, mutta myös työmarkkinoiden muutos kuuluu tämän 

työn rajauksen ulkopuolelle.  
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2 TEKOÄLY 

 

Tekoäly, eli keinoäly (Artificial Intelligence, AI), on älykästä käyttäytymistä simuloiva 

tietojenkäsittelyopin alahaara (Luger 2008, s.1). Googlen määritelmän mukaan tekoäly kuvaa 

koneen kykyä jäljitellä ihmisten tapaa ajatella ja oppia peräkkäisiä komentoja seuraamalla eikä 

sen tarvitse rajoittua ihmisen tasoon (Ito 2018). Tekoäly tarkoittaa ei-inhimillisiä toimintoja, 

jotka ihmisten tekeminä olisivat älykkäitä. Älykkäitä toimintoja ovat muun muassa oppiminen, 

ongelmanratkaisu, ennakointi, päätöksenteko, kuulo ja kuvantunnistus.  Tekoälyn mallit 

perustuvat algoritmeihin eli matemaattisiin ohjeisiin ja sääntöihin, jotka ohjaavat konetta 

toimimaan toivotulla tavalla. Ympäristöstä kerättävä data on algoritmien polttoainetta ja näin 

ollen edellytys tekoälyn hyödyntämiseen. (Amazon Web Services 2018; Merilehto 2018) 

 

Tekoälyn kehitys juontaa juurensa 1950-luvulle, jolloin matemaatikko ja logiikan tutkija Alan 

Turing käsitteli tekoälyn ongelmaa artikkelissaan “Computer Machinery and Intelligence”. 

Samassa artikkelissa Turing esitteli testin, jolla koneiden älykkyyttä voidaan mitata. Tämä 

kuuluisa testi tunnetaan nykyään nimellä Turingin-testi (Mind 1950).  Myös tekoälyn termi 

esiteltiin 1950- luvulla, kun tekoälyn edelläkävijä John Carthy kuvasi sen määreeksi, jossa 

koneet voisivat alkaa käyttäytyä älykkäästi. Kuitenkin vasta lähivuosina kasvaneet 

laskentatehot, saatavilla olevan datan määrä ja algoritmien kehitys ovat mahdollistaneet 

tekoälyn laajamittaisen hyödyntämisen (Merilehto 2018, s.68). Tekoälyn viimeaikainen kehitys 

on ollut niin nopeaa, että sen käyttöä on kuvattu yhteiskuntamme suurimmaksi murrosvoimaksi, 

jonka vaikutukset ovat verrattavissa sähköön ja maanviljelyyn. Vaikka tekoäly 

nykyisenkaltaisena big dataa hyödyntävänä kokonaisuutena on vasta noin vuosikymmenen 

vanha, se on jo nyt osa ihmisten arkea (Haikonen 2017). 

 

Vaikka tekoälyn perusajatukset ovat melko vakiintuneita, tekoälyn käsitteelle ei ole luotu 

standardoitua määritelmää. Bernand Marrin mukaan määritelmä riippuu sen tuottaneen tahon 

näkökulmasta ja toimintaympäristöstä (Marr 2018). Yritysten herääminen tekoälyn tarjoamiin 

liiketoimintamahdollisuuksiin on tuonut aiheen pariin runsaasti siihen perehtymättömiä 

henkilöitä, joiden vajaavainen ymmärrys on johtanut vääristyneisiin mielikuviin ja 

epärealistisiin odotuksiin tekoälyn tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista. Myös useat 

ohjelmisto- ja laitevalmistajat puhuvat eri asioista samoilla termeillä (Seikku 2018). 
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Vahva eli laaja tekoäly (Artificial General Intelligence) pystyy ratkomaan laajaa skaalaa 

erilaisia ongelmia tilanteesta ja paikasta riippumatta. Esimerkkinä toimikoot Star Wars- 

elokuvan C-3PO robotti, joka toimii ja ajattelee täysin itsenäisesti. C-3PO:ssa yhdistyvät kaksi 

laajalle tekoälylle ominaista ominaisuutta: autonomisuus ja adaptiivisuus. (Merilehto 2018, 

s.26) 

 

Tutkijoiden yrityksistä huolimatta edistyneimmätkään tekoälyt eivät ole itsetietoisia, joten 

nykyisin käytettävä tekoäly on heikkoa tai kapeaa tekoälyä (Artificial Narrow Intelligence). 

Heikko tekoäly suoriutuu yksittäisistä tehtävistä, kuten kuvan tunnistuksesta, hyvinkin nopeasti 

ja tarkasti, mutta se ei pysty laajentamaan osaamistaan sille määritetyn alueen ulkopuolelle tai 

mukautumaan dynaamisesti muuttuvaan ympäristöön. Toisin sanottuna esimerkiksi 

äänentunnistin ei suorita kirurgista toimenpidettä eikä tehtaan hälytysjärjestelmä toimi botti-

asiakaspalvelijana. (Bughin et al. 2017) 

 

2.1 Tekoäly ja yritysmaailman muutos 

 

Yrityksen näkökulmasta tekoälyn sovellusten oleellisia kyvykkyyksiä ovat muun muassa 

tehtävien suorittaminen tai täydentäminen, oppiminen, parempien päätösten tuottaminen ja 

perinteisesti ihmisälykkyyttä vaativien tehtävien, kuten suunnittelemisen ja puutteellisten ja 

epävarmojen tietojen analysoinnin toteuttaminen (Deloitte 2017). Älykkäällä 

prosessiautomaatiolla (Intelligent Process Automation) voidaan joko korvata ihmistyötä tai 

lisätä älykkyyttä prosesseihin, joissa ihmistä ei kannata tai voi käyttää (Salesforce 2017). 

 

McKinseyn arvion mukaan tekoälyn yrityksille luoman lisäarvon arvioidaan olevan  noin 3,5-

5,8 triljoonaa USD vuodessa ja se vastaa noin 40 prosenttia kaikesta analytiikalla luotavasta 

arvosta (Bughin et al. 2017). Tekoälyn aiheuttama yritysmaailman muutos on merkittävä. 

Tekoälyn sovellukset muokkaavat yritysten toimintamalleja ja vaikuttavat 

liiketoimintaprosessien nopeuteen, laatuun sekä kulurakenteeseen. Niiden myötä eri 

toimijoiden, kuten yrityksen henkilöstön, toimittajien ja asiakkaiden väliset 

vuorovaikutuskeinot muuttuvat (Deloitte 2018). Tekoälyn sovellusmahdollisuuksia on paljon 

ja niitä löytyy lähes kaikista liiketoimintafunktioista. Tekoälyn mallien suurimmat 

liiketoimintahyödyt tullaan kokemaan asiakasrajapinnassa, kuten markkinoinnissa ja 
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myynnissä sekä ydintoiminnoissa, kuten toimitusketjun hallinnassa ja valmistuksessa. Koska 

laajan tekoälyn käyttöönotto on vähintään vuosikymmenten päässä, tekoälyn kehitykseen 

liittyvät investoinnit ja muut liiketoiminnan panostukset keskittyvät heikkoon tekoälyyn (Chui 

et al. 2018). Kuvaaja 1 kertoo tavoitteista, joiden saavuttamiseksi yritykset hyödyntävät 

tekoälyä: 

 

Kuva 1: Tekoälyn sovellusten liiketoimintatavoitteet tekoälyä hyödyntävissä yrityksissä 

(muunneltu lähteestä Deloitte 2017) 

 

Tällä hetkellä suurin osa tekoälyn sovelluksista perustuu koneoppimiseen, jonka lisäksi 

tyypillisiä tekoälyn muotoja ovat älykäs ohjelmistorobotiikka (Intelligent Robotic process 

automation), luonnollisen kielentunnistus ja konenäko. Taulukko 1 kertoo tekoälyn nykyisestä 

kehitysasteesta ja eri tekniikoiden käyttömahdollisuuksista liiketoiminnassa (Deloitte 2018). 
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Taulukko1: Kognitiivisen teknologian kyvyt nykyaikana (Davenport & Kirby 2016) 

 

Uusien systeemien lisäksi tekoäly tuo älykkyyttä olemassa oleviin ratkaisuihin ja lisää 

vakiintuneiden tuotteiden ja toimintojen ominaisuuksia sekä käyttömahdollisuuksia. 

Esimerkiksi Kone 24/7 Connected Services-palveluista vastaava johtaja Markus Huuskonen 

kertoo, että hissi-ja liukuporrasalan yritys Kone hyödyntää tekoälyä ennakoivassa 

kunnossapidossa (Lehto 2017). Graafiset näytönohjaimet, IoT, kehityyneet algoritmit, 

toiminnanohjausjärjestelmät sekä muut tekniikat tukevat tekoälyn sovellutuksia ja lisäävät 

niiden käyttömahdollisuuksia (Goodnight 2018). 

 

2.2 Koneoppiminen 

 

Russell ja Norvig toteavat, ettei agenttia voida pitää kovinkaan älykkäänä, ellei se kykene 

oppimaan virheistään (Russell & Norvig 2009, s. 1132). Virheistä oppiminen vähentää 

vastaavien tilanteiden todennäköisyyttä tapahtua uudelleen sekä virheistä koituvien seurausten 

vakavuutta. 

 

Suurin osa tekoälyn tämänhetkisistä sovelluksista perustuu koneoppimiseen (Machine 

learning). Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jonka perusajatuksena on, että kone oppii 

vaiheittain sille syötetystä datasta ja esimerkeistä. Oppimisprosessin myötä koneoppiva malli 

parantaa suorituskykyään ja oppii kuvailemaan käytössä olevaa dataa yhä tarkemmin. Tuttujen 
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haasteiden lisäksi se voi soveltaa oppejaan uusien saman toimialueen ongelmien ratkaisemiseen 

(Luger 2008, s.387-390). Optimaalinen malli rakentaa historialliseen dataan perustuvan 

kuvauksen nykytilasta ja ennustaa tiettyä lopputulosta. Koneoppivat mallit voivat suoriutua 

tehtävästään jopa ihmismäisellä tarkkuudella. Oleellisena erona perinteiseen ohjelmointiin 

nähden on se, ettei koneoppiva malli ole riippuvainen sisäänkirjoitetusta logiikasta, kuten jos-

niin-säännönmukaisuuksista, ihmisten aiemmasta ymmärryksestä, oletuksista tai näkökulmasta 

liiketoimintaa kohtaan (Merilehto 2018, s.27-67). Perinteisten raja-arvoihin tukeutuvien 

mallien sijasta, koneoppimisella pyritään automatisoimaan tiedon tulkintaa ja laajentamaan 

koneen havainnointikykyä monimutkaisilla algoritmeilla (Seikku 2018). Koneoppimisen 

algoritmit luokitellaan kolmeen eri kategoriaan niiden harjoitustavan mukaan:  

 

• Ohjattu oppiminen (Supervised Learning): opetusvaiheessa koneelle annetaan syöte ja sitä 

vastaava tulos. Kone tarkkailee sille opetettuja tilanteita ja tekee niistä huomioita. 

 

• Ohjaamaton oppiminen (Unsupervised Learning): Koneelle ei tarjota suoraa palautetta, 

vaan se oppii havainnoimalla datassa olevia säännönmukaisuuksia ja suhteita. Kone löytää 

itse tilanteita ja ehdottaa niiden lisäämistä tarkkailuun. 

 

• Vahvistusoppiminen (Reinforced Learning): Kone kokeilee ja oppii tekemistään virheistä. 

Koneelle annetaan palautetta sen tekemästä virheestä eli siitä, kuinka onnistuneesti se 

toimii eri tilanteissa. Toistojen myötä koneen suoritus paranee jopa ihmisen kyvyt 

ylittävälle tasolle. Oppiminen on seurausta mallin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. 

(Papernot et al. 2016; Russell & Norvig 2009, s.694-695; Dietterich 2000; Merilehto 

2018, s.19) 

Todellisuudessa jako eri menetelmien välillä ei ole selkeä, sillä niitä voidaan hyödyntää 

keskenään. Puolivalvotussa oppimisessa (Semi-supervised Learning) koneelle tarjotaan 

muutama luokiteltu esimerkki, jonka jälkeen sen on kyettävä hyödyntämään isoa 

luokittelematonta datajoukkoa. Näin yhdistyvät ohjattu- ja ohjaamaton oppiminen (Russell & 

Norvig 2009, s.694-695; Zhu 2006). Tällä hetkellä pääosa käytettävistä koneoppimisen 

malleista perustuu ohjattuun oppimiseen ja kehityksen myötä ohjaamattoman oppimisen 

läpimurtoa odotetaan tulevaksi jo lähivuosina (Merilehto 2018, s.27-32). 
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Koulutetun koneoppivan mallin avulla dataa voidaan luokitella, ryhmitellä ja analysoida. 

Lisäksi sen mallit tuottavat ennusteita, optimoivat suoritettavia prosesseja epävarmassakin 

ympäristössä, tunnistavat poikkeamia sekä löytävät täysin uusia näkökulmia ongelmien 

ratkaisemiseen (Amazon Web Services 2018). Malleihin lisättävät hälytykset nostavat esille 

datassa tapahtuvia äkillisiä muutoksia, eikä esimerkiksi laatuongelmiin puuttumiseksi tarvitse 

odottaa siitä ilmoittavaa raporttia. Onnistuneet liiketoiminnan muutoksia kuvaavat analyysit ja 

ennusteet nopeuttavat yrityksen reagointikykyä sekä mahdollistavat toiminnan 

proaktiivisuuden (Merilehto 2018, s.32-33). Eri osatekijöitä ja aikaperspektiivejä tarkastelevat 

analyysit parantavat yrityksen analytiikan oikeellisuutta, tarkkuutta, reaaliaikaisuutta sekä 

vähentävät tarvittavia manuaalisia työvaiheita (Merilehto 2018, s. 134).  Liiketoimintaan 

integroituneet koneoppimisen algoritmit ratkovat todellisia liiketoimintaongelmia ja niillä on 

suora vaikutus tuotettavaan lisäarvoon ja asiakaskokemukseen. Koneoppimisen eri malleja ja 

niiden käyttökohteita esitellään taulukossa 2 sekä tarkemmin liitteessä 1.  

 

SYÖTE VASTE SOVELLUS 

Ääninauhoite Litteroitu teksti Puheentunnistus 

Historiallinen markkinadata Tulevat kurssit Treidausbotit 

Valokuva Kuvateksti Kuvien merkintä  

Kemiallinen seos Seoksen vaikutukset Seosten kehittäminen 

Luottokortisto Petos vai ei? Petosten esto 

Autojen sijainnit Liikennevirta Logistiikan ohjaaminen 

 

Taulukko 2: Esimerkkejä koneoppimisen sovelluskohteista (muokattu lähteestä Merilehto s. 

29) 

 

Koneoppimisessa käytettävä data jaetaan opetusdataan ja testidataan, josta suurempi osuus 

kuuluu opetusdataan. Harjoitusvaiheessa malli opetetaan opetusdatalla suoriutumaan sille 

annetusta tehtävästä mahdollisimman hyvin ja testidatalla selvitetään, miten opetus on 

onnistunut. Onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi harjoitus- ja testidata eivät saa sekoittua 

keskenään (Sarlin 2017). Koneoppivan mallin ei käyttöönottovaiheessa tarvitse olla 

täydellinen, koska sitä voidaan harjoittaa myös käyttöönoton jälkeen. Uuden datan ja 

suoritettavien päivitysten myötä koneoppivan mallin tuottama tarkkuus paranee. 



 

12 

 

   

 

Koneoppimisen online-mallit säätävät painoarvoja syötettävän tuoreen datan kertyessä, jonka 

ansiosta niiden kehitys on jatkuvaa ja ne tunnistavat yllättäviäkin dataan kätkeytyneitä 

yhteyksiä ja näkökulmia nopeasti. Koneoppivat offline-mallit säilyvät staattisina opetusjakson 

päätyttyä (Merilehto 2018, s.33). Koneoppimisen hyödyntämiseksi liiketoiminnassa, 

koneoppivan mallin ja datan välisen riippuvuussuhteen ymmärtäminen on tärkeää (Ojanperä 

2017). 

 

Kuva 2: Koneoppivan mallin koulutusprosessi (Sarlin 2017) 

 

Koneoppivien mallien tarkkuus riippuu erityisesti sille syötetyn historiallisen datan määrästä, 

laadusta ja monipuolisuudesta. Luotettavien lopputulosten syntymiseksi tarvitaan todella suuri 

määrä juuri oikeanlaista tietoa (Seikku 2018). Mikäli käyttökelpoista dataa on riittävästi, 

koneoppivat mallit oppivat ratkaisemaan moniuloitteisia ongelmia nopeasti ja virheettä sekä 

yksittäisiin osatoimintoihin että suuriin ja kompleksisiin ympäristöihin sovellettuina (Amazon 

Web Services 2018). Kun koneoppiva malli on harjoitettu, sille annetaan jokin syöte, 

esimerkiksi projektin kestoon vaikuttavat tekijät, ja kone kertoo oppimansa perusteella sitä 

vastaavan tuloksen, kuten aikatauluarvion.  
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Kun tarvittava data on saatavilla, koneoppivan mallin kehittäminen on verrattain nopeaa; 

esimerkiksi Alexia-puheentunnistusjärjestelmä koulutettiin noin kahdessa tunnissa 

ymmärtämään ja puhumaan englantia melko hyvin. Opetusdata sisälsi noin 16 000 tuntia 

äänitettä ihmisten puheesta, ja se vastaa Risto Siilasmaan mukaan kaikkea 16 vuotiaan ihmisen 

kuuleman äänen tai puheen määrää (Nokia 2017). Koneoppimisen edut korostuvat 

kompleksisessa ympäristössä, jossa dataa kertyy paljon ja ihmisten on käytännössä mahdotonta 

ottaa kaikkia tekijöitä huomioon. Koneoppivalle systeemille datan suuri määrä ei ole ongelma 

ja se pystyy prosessoimaan tietoa nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti ilman ihmimillisiä virheitä.  

Koneoppivien mallien ansiosta muun muassa pankit voivat seurata satojatuhansia päivittäisiä 

rahansiirtoja yksityiskohtaisesti (Goldman Sachs 2018).  

 

Koneoppivia systeemejä on päivitettävä jatkuvasti, jotta ne pystyvät vastaamaan ympäristön 

muuttuviin tarpeisiin ja reagoimaan yllättäviin muutoksiin. Koneoppivan mallin 

uudelleenkoulutus edellyttää, että myös harjoitusdata päivitetään.  Tuoreiden tietojen ja 

ennusteiden avulla yrityksessä tehtävät päätökset vastaavat liiketoiminnan reaaliaikaisia 

tarpeita ja ympäristön muutoksiin, kuten asiakastyytyväisyyden laskuun tai prosessin 

toimintahäiriöön, voidaan reagoida nopeasti (Perducat 2017). Teollisuuden käyttämistä 

malleista yksi kolmasosa päivitetään vähintään kerran kuukaudessa ja neljäsosa päivittäin. 

Arviot kuvaavat erityisesti markkinoinnin ja myynnin sekä toimitusketjun hallinnan ja 

tuotannon olosuhteita (Bughin et al. 2017). 

 

Käyttökelpoinen koneoppiva malli tunnistaa ilmiötä, kuten trendejä ja soveltaa oppejaan 

yleiseen dataan. Mikäli koneoppiva malli oppii opetusdatansa liian yksityiskohtaisesti, tapahtuu 

ylisovittamista ja systeemi luulee kaikkien esimerkkitapausten sopivan samaan muottiin. Toisin 

sanottuna malli hakee matemaattisia selityksiä myös sieltä missä niitä ei ole eikä se pysty 

tunnistamaan opetusdatan ulkopuolista satunnaisvaihtelua (Domingos 2015, s.183). Malli 

menettää siis kykynsä yleistää. Ylisovittamisen välttämiseksi on varmistuttava siitä, että 

rakennettava malli sopii parametreiltaan sille syötettävään dataan ja käytettävissä oleva data on 

laadukasta, monipuolista ja määrältään riittävää (Buduma 2014). 
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2.3 Neuroverkot ja syväoppiminen 

 

Älykkyys syntyy, kun aiemmin kerättyjä kokemuksia yhdistetään uusiin havaintoihin ja aistien 

välittämää informaatiota liitetään olemassa olevaan tietoon. Kuvattu tiedonkäsittelyprosessi 

tapahtuu aivoissa ja se toimii inspiraationa keinotekoisten neuroverkkojen ja syväoppimisen 

kehitykselle (Grossberg 2013). Koska nykyiseen aivotutkimukseen liittyy paljon mysteerejä, 

keinotekoisilla neuroverkoilla ei pyritä aivojen kopioimiseen vaan niiden tiettyjen 

toimintamallien jäljittelyyn.  Tavoitteena on rakentaa tietoisuutta muistuttavia 

toiminnallisuuksia, jotka perustuvat havaintoihin, menneisyyttä käsittelevään muistiin ja 

tulevaisuutta kartoittavaan mielikuvitukseen (Haikonen 2017, s.115-117). Neuroverkot 

mahdollistavat muun muassa erilaisten äänten ja kuvien tunnistamisen, muokkaamiseen ja 

nimeämisen sekä puheen litteroinnin. Mukautuvaisuutensa ansiosta neuroverkkojen 

hyödysmahdollisuudet ovat mittavat ja niillä voidaan ratkaista laajaa skaalaa erilaisia ongelmia. 

Laskentatehon kehityksen ansiosta neuroverkot kykenevät ratkaisemaan ongelmia, joihin muut 

työkalut eivät pysty. (Merilehto 2018 s.45-57) 

 

Keinotekoinen neuroverkko (Artificial Neural Network) muodostuu yksittäisistä neuroneista, 

jotka vastaanottavat tietoa ja välittävät sitä eteenpäin. Neuroni on yksinkertainen 

tiedonkäsittelijä, joka tekee vain yhtä asiaa kerrallaan. Kuvassa 3 X esittää neuroniin saapuvaa 

tietoa ja W siihen vaikuttavaa painoarvoa. Painoarvoa säätämällä optimoidaan neuronin 

toimintaa. Y on neuronin tuottama tulos. Käytännössä X:t voisivat olla esimerkiksi 

tuotantokoneen elinikään vaikuttavia tekijöitä, kuten valmistusmateriaali, käyttötarkoitus ja 

valmistaja ja Y tuotantokoneen odotettu elinikä. 

 

 

Kuva 3: Tiedon eteneminen neuronissa (Buduma 2014) 

 

Kun keinotekoiset neuronit kytketään toisiinsa synapseilla, syntyy matemaattisten yksiköiden 

kokoelma eli neuroverkko, joka oppii havainnoimalla. Toisin kuin monissa muissa 
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koneoppimisen malleissa, erilaisiin tehtäviin erikoistuneet neuroverkot voivat 

arkkitehtuuriltaan olla samankaltaisia, jolloin niitä erottaa toisistaan vain opetuksen 

seurauksena syntyneet painoarvot. Datan luonteeseen ei tarvitse liittää oletuksia ennen verkon 

opetuksen aloittamista eikä verkoille tarvitse kertoa eri tekijöiden riippuvuussuhteita; 

neuroverkot päättelevät lopputuloksen itsenäisesti annettujen lähtöarvojen perusteella. 

(Buduma 2014) 

 

 

                      Sisääntulokerros     Piilokerros       Ulostulokerros 

Kuva 4: Yksinkertainen ja syväoppiva neuroverkko  

 

Yksinkertainen keinotekoinen neuroverkko rakentuu sisääntulokerroksesta, piilokerroksesta ja 

ulostulokerroksesta. Sisääntulokerros vastaanottaa saapuvan datan ja välittää sen eteenpäin 

piilokerrokselle. Piilokerroksesta prosessoitu tieto siirtyy ulostulokerrokseen, joka antaa 

lopullisen tuloksen. Koska sisääntulokerroksessa ei vielä tapahdu oppimista, sen alkioita ei 

pidetä neuroneina. Syväoppiva neuroverkko syntyy, kun neuroverkkokerroksia yhdistetään 

toisiinsa. Ihmisen ohjaaman kehityksen lisäksi syväoppivat mallit ja järjestelmät ovat 

onnistuneet opettamaan itseään sekä ohjelmoimaan itsenäisesti muita koneoppivia 

ohjelmistoja. Neuroverkkojen sovellukset vaihtelevat tyypeittäin ja niitä hyödynnetään muun 

muassa objektien etsimisessä, äänentunnistuksessa ja kielten kääntämisessä. (The MathWork 

2018; Buduma 2017) McKinseyn (2017) tuottaman tutkimuksen mukaan kolme eniten yritysten 

hyödyntämää syväoppimisen tekniikkaa ovat: 

• Etenevät neuroverkot (Feed Forward Neural Networks): syväoppivien neuroverkkojen 

yksinkertaisin muoto, jossa informaation kulku on yksisuuntaista. Tieto saapuu 

sisääntulokerrokseen ja etenee piilokerrosten kautta ulostulokerrokseen. Etenevät neuroverkot 

Y1 

Y2 

Y3 

 

X1 

X2 

X3 

X4 
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soveltuvat tyypillisiin ohjatun koneoppimisen ongelmiin. (Bose & Liang 1996, s. 120—

121) 

• Takautuvat neuroverkot (Recurrent Neural Networks): neuroverkot, joissa verkon yhteydet 

muodostavat silmukoita tai syklejä ja tieto voi kulkeaa myös sivulle ja taaksepäin. Takaisin 

kytkeytyvät neuroverkot soveltuvat muun muassa kohinanpoistoon eli esimerkiksi 

käsinkirjoitettujen numerojen tunnistamiseen. Oxfordin yliopiston tutkimuksessa takautuviin 

neuroverkkoihin perustuva systeemi ylsi 95 prosentin tarkkuuteen huulilta lukemisessa. Ihmisten 

tarkkuus vastaavassa tehtävässä oli noin 52 prosenttia. (Kokkarinen & Ala-Mutka 2002, s. 

321; Chui et al. 2018) 

• Konvoluutioneuroverkot (Convolutional Neural Networks): erityisesti kuvantunnistuksessa 

käytettävät etenevät neuroverkot, jotka poikkeavat tyypillisistä verkoista siten, etteivät joidenkin 

kerrosten neuronit ole yhteydessä kaikkiin seuraavan kerroksen neuroneihin. Konvoluutioverkot 

jäljittelevät aivojen kuvia käsittelevää osaa ja niillä käydään läpi esimerkiksi numeroita, kasvoja 

tai rekisterikilpiä sisältäviä datamassoja, joista tunnistetaan objekteja. (Goodfellow et al. 2016, 

s. 250-284)  

Vastavirtaus on ohjatussa oppimisessa käytettävä tekniikka, jolla parannetaan neuroverkkojen 

suoritusta. Vastavirtaus-algoritmilla (Back Propagation) verrataan neuroverkon tuottamaa 

vastetta sille annetun syötteen optimaaliseen lopputulokseen ja arvioidaan neuroverkon 

tuottamaa virhettä.  Kun laskettu virhe lähetetään edeltäneille kerroksille, jokainen neuroverkon 

kerros ja sen solmu saa palautetta suorituksestaan. Palaute suhteutetaan jokaisen solmun 

osuuteen ulostuloarvosta. Tämän jälkeen neuronit säätävät toimintaansa valitun algoritmin 

mukaan ja pyrkivät pienentämään seuraavalla kierroksella tuottamaansa virhettä. Painoarvoja 

päivittämällä virheen osuus pienenee ja neuroverkot pääsevät lähemmäs haluttua lopputulosta. 

(Buduma 2014; Merilehto 2018, s. 54) 

 

Yksittäisen neuronin yksinkertaisuudesta huolimatta, niistä muodostuvat kokonaisuudet 

prosessoivat samanaikaisesti valtavia määriä dataa ja ratkaisevat monimutkaisia ongelmia. 

Esimerkiksi hahmontunnistusjärjestelmässä, jokainen piilokerros erikoistuu omaan 

tehtäväänsä, kuten muotojen tai värien tunnistamiseen ja neuroverkon kerroksissa etenemisen 

myötä abstraktion määrä kasvaa. Lopulta neuroverkko alkaa tunnistaa esineitä ja asioita. 

Vastaavalla periaatteella voidaan rakentaa esimerkiksi tehdasääniä havainnoiva järjestelmä, 
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joka tunnistaa operoivien laitteiden tuottamia ääniä ja ilmoittaa epätyypillisistä prosessiäänistä 

ja laitevioista. Syväoppiva neuroverkko voi oppia sille syötettävästä raakadatasta, jonka ei 

tarvitse olla täysin puhdasta. Käytettävä data voi olla joko kuvia, tekstiä tai ääntä. (MathWork 

2017) MIT:in arvion mukaan ohjattu syväoppiva malli tarvitsee noin 5000 merkittyä 

harjoitusesimerkkiä per kategoria suoriutuakseen keskinkertaisesti sille asetetusta tehtävästä, ja 

jotta kyseinen malli yltää ihmisen tasolle tai ylittää sen, harjoitusdatan tulee käsittää noin 10 

miljoonaa merkittyä esimerkkiä. (Goodfellow et at., 2016) Mikäli harjoitukseen käytettävää 

data on liian vähän, algoritmi ei opi suoriutumaan tehtävästään luotettavasti eikä siitä ole hyötyä 

perinteisiin analyysimuotoihin verrattuna (Bughin et al. 2017). 
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3 DATA YRITYKSEN KILPAILUETUNA 

 

Aalto-yliopiston professoria ja Etlan johtavaa tutkijaa Timo Seppälää lainaten “Kun yritys 

hyödyntää dataa prosessien automatisointiin ja koneoppimiseen, hommassa alkaa olla ideaa. 

Kun yritys kehittää datan pohjalta uusia tuotteita ja palveluita, datan arvo moninkertaistuu. Kun 

yritys jakaa dataa kolmansien osapuolien kesken, sillä on mahdollisuus luoda asiakkaille uutta 

arvoa.” Data on perusedellytys yrityksen liiketoiminnalle, mutta jalostamalla se voidaan 

valjastaa merkittäväksi kilpailueduksi. Yrityksen saatavilla on kahdenlaista tietoa: historiatietoa 

esimerkiksi yrityksen laitteista, tuotteista ja palveluista sekä reaalimaailmasta tulevaa 

tietosisältöä. (Seppälä 2017) 

 

Marrin (2018, s. 23-36) mukaan yritys voi hyödyntää dataa viidellä eri tasolla: 

• Kuvaileva analytiikka (mitä tapahtui?) 

• Diagnosoiva analytiikka (miksi tapahtui?) 

• Ennakoiva analytiikka (mitä tulee tapahtumaan?) 

• Ohjaileva analytiikka (mitä tulisi tehdä?) 

• Ohjaileva ja automatisoitu analytiikka (ehdotuksen toteenpano automaattisesti) 

 

Onnistuneen datankasittelyn ja – hallinnan myötä yritysten data on rinnastettavissa 

intellektuaaliin omaisuuteen. Erityisesti silloin, kun toimitettavat tuotteet ja palvelut ovat 

samankaltaisia, toimialan yrityksistä kilpailuetu on sillä, jonka datankäyttö on parasta. (Marr 

2017 s.23-36) Digitalisaation ja tekoälyn myötä datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja sen 

hyödynnysmahdollisuudet moninkertaistuvat. Jokapäiväisiä toimintoja, kuten kävelyä, autolla 

ajamista ja ostotapahtumia seuraamalla voidaan rakentaa datapolkuja, jotka antavat 

merkittävästi lisätietoa yrityksen liiketoiminnasta ja joiden avulla yritykset voivat kehittää 

prosessejaan. (Marr 2017, s.86) 

 

3.1 Data tekoälyn polttoaineena 

 

Tekoäly ja koneoppiminen ovat työkaluja, jotka antavat datan yksittäisille numeroille, 

pikseleille ja sanoille merkityksen ja esittävät ne kontekstissaan osana suurempaa 
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kokonaisuutta. Kaikesta saatavilla olevasta datasta peräti 80% on järjestelemätöntä ja 

tulevaisuudessa tekoälylliset ratkaisut ovat ainut keino hallinnoida eksponentialisesti kasvavaa 

datan määrää (Sellman 2018). Tekoälyn sovellukset muokkaavat dataa informaatioksi, jonka 

avulla on mahdollista liikuttaa yritykselle oleellisia tulosmittareitaa haluttuun suuntaan. 

Koneoppimisen tekniikat tuovat analytiikkaan tarkkuutta, reaaliaikaisuutta sekä poistavat 

manuaalisia työvaiheita. Tekoälyn tuomat liiketoimintamahdollisuudet perustuvat siihen, että 

data tuodaan määrätietoisesti pohjaksi liiketoimintaprosesseissa sovellettaville säännöille ja 

logiikalle (Merilehto 2018, s.31-178). 

 

Tekoälyllisen systeemin rakentamiseksi ongelman on oltava looginen ja säännönmukainen. 

Koneoppivat algoritmit ovat yksinkertaisia, erillisiä ongelmia, joiden toimintaa voidaan verrata 

ruuanlaittoon: algoritmi on resepti ja data sen toteuttamiseen vaadittavat ainesosat. Sittemmin 

käytettävä tietokone toimii tehosekoittimena, joka tekee varsinaisen työn ja tuottaa 

lopputuloksen. Mikäli valmistuksessa käytettävät ainesosat ovat pilaantuneita tai niiden 

sekoitussuhde on väärä, myös lopullinen annos on syömäkelvoton. Sovellettava tekoälyn malli 

riippuu ratkaistavasta liiketoimintaongelmasta ja tarvittava data ja sen määrä tekoälyratkaisun 

käyttötarkoituksesta. (Ai Optio 2018) Kuvaaja 5 kertoo, että koneoppimisella saavutetut hyödyt 

riippuvat saatavilla olevan laadukkaan ja monipuolisen datan määrästä. Erityisesti 

kehittyneemmät syväoppimisen mallit jatkavat kehitystään niin kauan kuin uutta 

käyttökelpoista dataa on tarjolla.  

 

Kuva 5: Laadukkaan ja monipuolisen harjoitusdatan sekä koneoppivan mallin suorituskyvyn 

riippuvuussuhde (muokattu lähteistä Nokia 2017; Merilehto 2018 s. 48) 
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Suurikaan määrä laadukasta dataa ei riitä, mikäli sen sisältämät tapausesimerkit ovat 

yksipuolisia tai kontekstiin sopimattomia. Kaikki virheet opetusdatassa vaikuttavat 

tekoälysysteemin toimintaan ja aiheuttavat virheitä (Bias), epätarkkuuksia sekä 

epäjohdonmukaisuuksia koneen tuottamiin päätöksiin. Esimerkiksi tuotantokoneen 

vikaantumista ennustavalle systeemille ei ole olemassa yleispätevää mallia, joten käytettävän 

datan oleellisuus tulee tarkastaa tapauskohtaisesti. Toisaalta tehdasolosuhteista kerätyn 

prosessidatan tulee sisältää esimerkkejä sekä optimi- että häiriötilanteista, jolloin kone oppii 

ilmoittamaan häiriötilanteista ja tunnistamaan ongelmiin johtavia tekijöitä. (Ehl 2018) 

 

Tekoälyyn erikoistuneen tietoturvayrityksen toimitusjohtajan J.J.Guyn mukaan menestys ei 

synny algoritmeistä itsestään vaan datan tehokkaasta hyödyntämisestä. Datan merkitys 

korostuu tekoälyllisten sovellusten laajentuessa laajempiin ongelmanratkaisutilanteisiin 

(Korolov 2017). Laadukkaan datan merkityksestä kertoo myös se, sen avulla yksinkertaisilla 

analytiikan ja koneoppimisen muodoilla tuotetaan useilla teollisuuden aloilla enemmän 

lisäarvoa kuin syväppivilla tekniikoilla (Chui et. Al. 2018). 

 

3.2 Datan kerääminen 

 

Ennen koneoppivan mallin kehittämistä, koulutuksessa hyödynnettävä data on kerättävä ja 

järjesteltävä algoritmiin sopivaksi. Koska mallin kehittämiseen tarvittava data riippuu sillä 

ratkottavasta liiketoimintaongelmasta eikä kaikki data ole saman arvoista, koneoppivalle 

mallille asetettavat tavoitteet ja reunaehdot on määriteltävä tarkkaan (Ojala 2017). Dataa 

voidaan hankkia sekä yrityksen sisä- että ulkopuolelta ja sen kerääminen voi edellyttää 

kokonaan uusien datanhankintakeinojen kehittämistä. Yrityksille kertyy dataa muun muassa 

käyttäjiltä, kumppaneilta, sovelluksista, ohjelmistoista, laitteista ja sensoreista (Marr 2017, 

s.85). Seuraavat kysymykset auttava päättämään hankitaanko tekoälyn mallien hyödynnettävä 

data yrityksen sisä- vai ulkopuolelta ja onko sen hankkimiseksi luotava uusia datapisteitä tai 

datanhankintakeinoja: 

 

• Kuinka paljon dataa on saatavilla ja kuinka laadukasta se on? Mitkä vaatimuksia siihen 

liittyy ja mikä on suurin tekoälyn systeemille sallittu virhemarginaali? 

• Mitä dataa puuttuu ja kuinka sitä voidaan luoda tai lisätä hyödyttämään projektia? 
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• Kuinka voidaan varmistaa datan virheettömyys? 

• Liittyykö projektiin ja käytettävään dataan eettisiä ongelmia tai muita rajoitteita? 

 

Ohjatussa oppimisessa käytettävä harjoitusdata on merkittävä (Label) esimerkki kerrallaan ja 

luokiteltava asiayhteyteen sopivaksi. Datan merkintä tehdään manuaalisesti ihmisvoimin ja 

esimerkiksi itseohjautuvia autoja kehittävät yritykset ovat palkanneet satoja ihmisiä käymään 

läpi prototyyppien koulutuksessa käytettäviä videonauhoitteita (Bughin et al. 2017).  Muun 

muassa manuaaliseen työhön vaadittavien työtuntien johdosta, datan merkintään liittyvät 

kustannukset voivat olla merkittävät. Joukkoistamalla yritys voi toteuttaa markintätyön 

hyvinkin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Mikäli yritys aloittaa harjoitusdatan manuaalisen 

merkinnän, se voidaan toteuttaa useilla eri keinoilla. Liitteessä 2 esitellään kuusi eri 

merkintäkeinoa sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Ohjaamattomat- ja puoliohjattavat systeemit 

eivät perustu syöte-tulos-pareihin (Labelled Data) eikä niiden opettamiseen näin ollen tarvita 

ohjatun oppimisen kaltaisia merkittyjä datasettejä (Altexsoft 2018). Työlään keräämisen ja 

datanmerkinnän takia massiiviset ja yleispätevät datasetit on yleensä tehokkainta hankkia 

yrityksen ulkopuolelta.  Kaupalliset datasetit tarjoavat laajoja aineistoja esimerkiksi säästä, 

sosiaalisesta mediasta ja osakekursseista (Merilehto 2018, s. 68). Suuri osa viime aikoina 

koneoppimisella tuotetuista yhteenvedoista on koulutettu kaikille avoimella CNN/Daily Mail 

Q&A datasetillä. Kyseinen datasetti sisältää 300 000 uutisartikkelia ihmistenluomien 

tiivistelmien kera. On kuitenkin huomattava, että yrityksen itse tuottama data on usein 

laadukkainta ja tapaus- ja yrityskohtaisiin tekoälysysteemeihin tarvittava data on tuotettava itse 

(Wu 2018). 

 

Kun dataa kerätään monista lähteistä tai yrityksen ulkopuolelta, tietojen autenttisuudesta on 

varmistuttava ennen niiden siirtämistä tekoälyjärjestelmään (Korolov 2018). Tämä on tärkeää, 

koska koneoppimisen tuoma positiivinen kierre perustuu siihen, että iteratiivisesti itse itseään 

parantavan oppimisprosessin pohjaksi kertyy yhä enemmän dataa (Tapanainen 2017). 

Teknologia-asiantuntija Tero Ojanperän mukaan yrityksen tulee luoda käyttöliittymiä, jotka 

tuottavat tekoälyn kouluttamiseen suuria määriä dataa ja ne ovat helppoja ja haluttuja käyttää 

(Keränen 2017). Älykkäiden järjestelmien kehittämiseksi myös niitä tukevien tietovarastojen, 

tietoturvan ja analytiikan on toimittava yhtenäisesti (Amazon Web Services 2018). 
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3.3 Datan jalostaminen  

 

Tekoälyn laajamittaista hyödyntämistä liiketoiminnassa on rajoittanut se, että tekoälyn mallien 

kouluttaminen on hankalaa ja aikaavievää eikä prosesseihin valmiiksi koulutettuja malleja ole 

ollut saatavilla.  Lisäksi vain harvasta yrityksestä on löytynyt tekoälyn kouluttamiseen 

kykeneviä data-analyytikkoja tai riittävästi korkealaatuista dataa (Ros 2017). Tekoälyn 

sovellusten kehityksen ja laskentatehojen kasvun myötä markkinoille on tullut tekoälyyn 

erikoistuneita yrityksiä, jotka nopeuttavat ja helpottavat tekoälyn käyttöönottoa ja 

hyödyntämistä. Tekoälyn parissa operoivien yritysten tarjoamat ratkaisut voidaan jakaa 

kolmeen eri luokkaan (McCafferty & Company 2017): 

 

• Kehykset ja rajapinnat: yritys kehittää itse omat mallinsa. 

Maanviljelylaitteiden valmistaja John Deeren tarjoama koneoppiva tekniikka optimoi 

tuotettavaa satoa ja kertoo viljelijöille millon tai miten siemenet tulee kylvää sekä arvioi 

sadon terveyden tilaa. Ennusteet ja arviot perustuvat maanviljelykoneisiin kytkettyjen 

sensoreiden mittaustuloksiin sekä kerättyyn videokuvaan.  

• Alustapalvelut: liiketoimintaongelma ei edellytä oman mallin kehittämistä, joten valmiiden 

algoritmien hyödyntäminen ja käyttöönotto on mahdollista. Tarjollaolevista useista 

algoritmeista valitaan kohdattavaan liiketoimintaongelmaan sopivin.  

Sestimate tuottaa asuntojen hinta-arvioita ja ennusteita tulevista asuntomarkkinoista. Arviot 

perustuvat kaikkien markkinoilla toimivien asunnonvälittäjien asuntojen myynti-

ilmoituksiin. Systeemi on rakennettu valmiin alustan päälle.  

• Sovelluspalvelu: valmiit mallit, joiden avulla yritys saa koneoppimisen hyödyt heti 

käyttöönsä. Valmiita malleja hyödynnettäessä käytetään muun muassa API:tä.  

 

Hotels.com tarjoaa internetsivustonsa kaikilla toiminta-alueidensa paikallisilla kielillä. 

Luonnolliseen kielentunnistukseen soveltuvien algoritmien avulla Hotels.com käsittelee 

miljoonia asiakasarvioita ja palautteita sekä tekee niistä moniulotteisia analyysejä.  

Tekoälyn systeemin kehittämisen ulkoistusaste ja muoto riippuvat sovellettavan 

liiketoimintaongelman ainutlaatuisuudesta, yrityksen tekoälyllisistä valmiuksista, käsiteltävän 
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tiedon arkaluontoisuudesta sekä käytössä olevista resursseista. Tekoälyn järjestelmien 

kehittäminen voi viedä resursseja yrityksen ydintoimintojen toteuttamiselta, joten etenkin 

perinteisten liiketoimintakysymysten, kuten talousennusteiden parissa työskentelevien 

yritysten on tehotonta investoida algoritmien kehittämiseen ja “keksiä pyörää uudestaan”, kun 

ne voivat ostaa tarvitsemansa laadukkaan ratkaisun edullisesti ja nopeasti. Toimivan 

kuvantunnistusjärjestelmän kehittämiseen vaaditaan miljoonia esimerkkitapauksia, ja 

käytännössä vain tekoälyn kärkikehittäjien resurssit riittävät tämän luokan kuvakansioiden 

kerryttämiseen. (Amazon Web Services 2018) 

Laskentateho ja käytössä olevat laitteistot (Hardware) vaikuttavat merkittävästi älykkään 

systeemin toimintaan ja suorituskykyyn. Prosessorien laskentatehot ovat viime aikoina 

kasvaneet reilusti ja ne ovat tulleet yhä useampien saataville. Laskentatehojen kasvun myötä 

laskennassa käytettävien grafiikkakorttien hinta sekä datan varastoinnin ja hallinnan 

kustannukset ovat laskeneet (Merilehto 2018, s. 68). Graafiset näytönohjaimet (Graphic 

Prosessing unit, GPU) suoriutuvat tehtävistään jopa 10 kertaa perinteistä laskentaa (Central 

Procesing Unit) nopeammin ja ne ovat olleet ratkaisevassa asemassa erityisesti syväoppimisen 

ja monikerroksisten syvien neuroverkkojen kehityksessä. GPU-laskenta toimii pilvessä (Cloud-

Based Solution) tai lokaalisti yrityksien omilla GPU-grafiikkakorteilla. Pilviratkaisujen etuina 

on niiden nopea käyttöönotto ja vähentynyt energiankulutus (Wu 2018). Puhelimissa pilven 

kautta operointi vähentää vasteaikaa ja parantaa akun kestoa, mutta applikaatioita voidaan 

käyttää vain puhelimen ollessa yhteydessä verkkoon. Näin ollen pilven kautta operointi voi olla 

hankalaa esimerkiksi työmaa-alueilla. Lokaali laskenta nopeuttaa vasteaikaa ja vähentää 

tietoturvariskejä, jonka takia sitä hyödynnetän esimerkiksi itseohjautuvissa autoissa; 

itseohjautuvan auton on kyettävä reagoimaan ympäristöönsä viiveettä eikä hakkerointiin 

liittyvät riskejä voida ottaa (Lora 2018). 

 

Tekoälyn mahdollistama arvonluonti maksimoituu, kun dataa jaetaan eri toimijoiden välillä ja 

sitä estetään jämähtämästä ja siiloutumasta yksittäisten liiketoimintaprosessien tai tiimien 

käyttöön. Tiedon jakaminen ja dataekosysteemit auttavat yritystä muodostamaan 

kokonaisvaltaisen kuvan liiketoimintaympäristöstään ja kommunikoimaan ketterästi eri 

sidosryhmien kanssa. Tutkimukset osoittavat, että dataa rajapintojen kautta jakavien yritysten 

liikevoitto on noin 13,5% suurenpi kuin yritysten, jotka eivät tarjoa avoimia rajapintoja datalle. 

Samoin on käynyt mobiilin internetin maailmassa. (Seppälä 2018) Monialayritys General 
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Electric on vähentänyt lisätyövoiman ja yksittäisissä liiketoimintayksiköissä neuvoteltujen 

sopimusten vuosikustannuksia 80 miljoonaa US dollaria integroimalla toimittajien tuottamat 

tiedot omiin tietojärjestelmiin ja käsittelemällä niitä tekoälyavusteisesti (Wining 2016). 

Sijaintitietoja hyödyntävien tekoälyn mallien on todettu parantavan työmaa-alueilla liikkuvien 

turvallisuutta varoittamalla esimerkiksi vaarallisesta ilmanlaadusta tai melutasosta (Linturi 

2018). 

 

3.4 Yrityksen datastrategia 

 

Tekoälyn hyödyntäminen tulee olemaan yrityksille välttämättömyys, sillä se on ainoa tapa 

hallita dataa järkevästi ja tehokkaasti (Huuhtanen 2018). Koska ”tekoäly on oikeastaan aika 

tyhmä” ja data itsessään melko arvotonta, kyse on siitä, miten yritykset onnistuvat opettamaan 

tekoälyä edistämään liiketoimintaansa (Keränen 2017). Jotta datalla voidaan edistää yrityksen 

liiketoimintaa ja älykkäiden sovellusten hyödyntäminen on mahdollista, yrityksen on tehtävä 

selkeä datastategia, joka mahdollistaa datan laajamittaisen keräämisen ja integraation. 

Datastrategia kuvaa yrityksen datan nykytilaa, päivitystarpeita sekä mahdollisia aukkoja. 

Stategiasta tulee käydä ilmi mistä ja miten dataa kerätään lisää, kuka datan kerää, eli 

hankitaanko sitä yrityksen sisältä vai ulkopuolelta esimerkiksi yhteistyökumppanien kanssa, 

miten dataa käsitellään ja kuka sitä käsittelee. Kerättävän datan on oltava oleellista 

liiketoiminnan kannalta.  On myös oleellista selvittää kuka tekoälyn tuottaman datan omistaa, 

kenen vastuulla siihen liittyvä tiedottaminen on ja millaiset dataekosysteemit tai 

kumppanuussuhteet maksimoivat tekoälyn tuottamia liiketoimintähyötyjä. Ennen tekoälyllisen 

ratkaisun suunnittelua, ihmisten on itse ymmärrettävä kohdattava ongelma ja määriteltävä se 

tarkasti. On oleellista tietää miksi projekti toteutetaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa, mitä 

päätöksiä tekoälyn avulla halutaan tuottaa ja onko tekoälyn sovellukset oikea ratkaisu 

liiketoimintaongelman ratkaisemiseen. Datan järjestelmällinen hallinta helpottaa moninaisten 

tekoälyn sovellusten kehittämistä. (Ehl 2018; Marr 2017, s.101-117) 
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4 TEKOÄLYN UHAT JA HAASTEET 

 

Huonolaatuisen tai määrältään riittämättömän datat seurauksena algoritmi ei voi oppia 

suoriutumaan tehtävästään oikein ja tekoälyn mallien tuottamat analyysit ovat 

käyttökelvottomia tai jopa vaarallisia. Virheelliset tulokset johtavat virhearvioihin, 

toimintahäiriöihin ja vääriin johtopäätöksiin (Ojanperä 2018). Oikean ja laadukkaan datan 

puute estää pilottihankkeiden ja kokeilujen toteuttamisen sekä hidastaa tekoälyn käyttöönottoa. 

Yksipuolisen opetusmateriaalin seurauksena esimerkiksi rekrytoinnissa käytettävät tekoälyn 

sovellutukset ovat taipuvaisia syrjimään tiettyjä ihmisryhmiä. (Goetz 2018). Ohjatun oppimisen 

edellyttämä merkintätyö on hidas ja riskialtis prosessi, koska se tehdään manuaalisesti 

ihmisvoimin. Inhimillisten virheiden aiheuttamat epätarkkuudet harjoitusdatassa johtavat 

huonolaatuisiin datasetteihin ja käyttökelvottomiin koneoppimisen malleihin (Altexsoft 2018).  

Jos tekoälylle asetettu tehtävä määritetään liian kapea-alaisesti, sen maksimaalinen 

suorittaminen voi johtaa ei-toivottuihin seurauksiin (Google 2018). Vaikka koneet 

kykenisivätkin oppimaan omatoimisesti ja soveltamaan oppimaansa, se ei tarkoita, että niiden 

toiminta olisi järkevää (Merilehto 2018, s. 25). Esimerkiksi liikevoittoja maksimoiva 

sijoitusbotti voi alkaa sijoittaa ydinaseisiin. Käyttäjiltä kerätyn opetusmateriaalin seurauksena 

Microsoftin kehittämä tekoäly chatbot oppi sanelemaan rasistisia, seksistisiä tai muuten 

loukkaavia kommentteja ja robotti on ilmoittanut tuhoavansa ihmiskunnan (Taloussanomat 

2016; CNBC 2016).  

 

Tapausesimerkkien perusteella yritysten keskeisimmät ongelmat liittyvät datan 

puutteellisuuteen ja oleellisen datan hyödyntämiseen. Myös datan heikko hallinta ja käsittely 

aiheuttavat ongelmia. Useat yritykset huomaavat vasta tekoälyhankkeiden alkaessa, ettei niiden 

tarvitsemaa dataa ole olemassa tai saatavilla, sitä ei voida varastoida tai käytössä oleva data on 

riittämätöntä tai virheellistä (Goetz 2018; Deloitte 2018). Datan kerääminen useista 

sijaintipaikoista on haastavaa, koska oppivat koneet eivät toimi datan ollessa varastoituneena 

siiloihin. Esimerkiksi taloustietojen, henkilöstöhallinnan ja dokumenttien sijaitessa eri 

palveluntarjoajien järjestelmissä, koneoppiva systeemi ei pysty hakemaan oikeaa dataa eri 

lähteistä. Mikäli siiloja ei haluta purkaa, yrityksen on parempi hyödyntää eri siiloihin sovitettuja 

analytiikan standardityökaluja (Patience 2017). Tekoälyn lainsäädännöllinen näkökulma on 
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jätetty työn ulkopuolelle, mutta mainittakoon, että datan keräämistä ja käyttöä säätelevät 

asetukset, kuten EU:n säätämä GDPR-asetus, on huomioitava. 

 

Syväoppivien tekniikoiden itsenäisyyteen liittyy yksi niiden keskeisimmistä haasteista eli 

mustan laatikon (Black Box) ongelma. Jopa miljoonien neuroneiden yhteistyöhön perustuvat 

algoritmit kehittyvät rakenteeltaan hyvinkin monimutkaisiksi, jolloin niiden tuottamien 

lopputulosten selittäminen on vaikeaa. Jälkikäteen on hankala selvittää, mitkä tekijät olivat 

syväoppivan neuroverkon tuottaman ennusteen, suosituksen tai päätöksen taustalla eikä näin 

ollen oikeitakaan tuloksia voida tai uskalleta käyttää.  Esimerkiksi lakiteknisistä syistä tai 

asiakkaiden ja yrityksen sisältä kumpuavasta painostuksesta ennusteiden ja päätösten 

taustatekijät on yleensä pystyttävä perustelemaan. Esimerkiksi yritysostot, 

henkilöstöturvallisuustekijät ja irtisanomiset on pystyttävä perustelemaan. Selitettävän 

tekoälyn (Explainable AI) ympärillä tapahtuu paljon ja mustaa laatikkoa voidaan avata 

esimerkiksi LIME-teknologialla (Local-interpretable-model-agnostic), joka kertoo käyttäjälle 

lopputuloksen kannalta oleellisimmat syötteet (Ribeiro et. Al 2016). Ihminen on aina vastuussa 

tekoälyn tuottamista päätöksistä, ja esimerkiksi itseohjautuvien autojen tapauksessa on 

elintärkeää tietää, mihin piirteisiin niihin kytkettyjen sensorien keräämästä datasta 

ohjauspäätökset perustuvat. Tekoälyn sovellutusten yleistyessä, myös sen 

päätöksentekoprosessia avaavat teknologiat kehittyvät (Chui et al. 2018; Säteri 2017). 

 

Vaikka tekoälyn mallit toimisivat virheettömästi, liika luottamus koneisiin ja niistä 

riippuvaisiksi tuleminen voi huonontaa ihmisten omia ongelmanratkaisutaitoja ja 

toimintaympäristön kokonaisvaltaista hahmottamista. Koska ihmiset ovat edelleen vastuussa 

toteutettavista toiminnoista, prosessitehokkuutta ja liiketoimintavarmuutta vahingoittavaan 

henkilöstöosaamisen laskuun on puututtava välittömästi. Datan hankinnan ja prosessoinnin 

ulkoistaminen herättää kysymyksiä tietoa jakavien osapuolten välisestä luottamuksesta, 

tietoturvasta ja yksityisyydestä.  Hakkerit voivat tunkeutua tietojärjestelmiin ja sekoittaa, 

manipuloida tai tuhota älykkäitä systeemejä. Tietoturvahyökkäyksen seurauksena salaista ja 

hyvinkin arvokasta tietoa voi vuotaa ulkopuolisille. Tieto voi liittyä esimerkiksi yrityksen 

taloustilanteeseen, tuotantolaitteisii, strategiaan tai solmittuihin sopimuksiin. Ulkopuolisille 

vuotava asiakastieto vahingoittaa yrityksen markkina-arvoa ja asiakkaiden luottamusta. Myös 
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sisäistettyyn datanhallintaan liittyy tietoturvariskejä, koska tällöin data on usein heikoimmin 

suojattua. (Deloitte 2018) 

 

Tekoälyyn erikoituneita osaajia on melko vähän ja asiantuntijuuden puute voi estää 

tekoälyhankkeiden suunnittelemista, kehittämistä ja toteuttamista. Käyttöönottovaiheen jälkeen 

tekoälyllisiä systeemejä on osattava hallinnoida ja käyttää. Mikäli tekoälyn malleja ei 

integroida määrätietoisesti osaksi yritystoimintaa ja strategiaa, tekoälystä voidaan hyötyä vain 

osittain.  Älykkäiden tekniikoiden hyödyntäminen edellyttää, että niitä osataan käyttää. 

Tekoälyn sovelluksilta odotetut liiketoimintahyödyt voivat jäädä toteutumatta myös tekoälyn 

kohtaaman vastarinnan ja epäonnistuneen integraation takia. Kun tekoälyn käyttö yleistyy ja 

sitä sovelletaan yhä kunnianhimoisempiin hankkeisiin, siihen liittyvät panokset ja riskit 

kasvavat. Tekoäly-yritys Kensci johtajan korostaa, että epäonnistunut tekoälyhanke ja tekoälyn 

tuottamat virheet voivat johtaa yritystoiminnan lamaantumiseen ja merkittäviin 

kustannustappioihin. Toisaalta tekoälyn tuomaa yritysmaailmanmuutosta ei voi paeta ja 

yritysten on oltava valmiita ottamaan se vastaan. (Korolov 2017) 
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5 TEKOÄLYN JA KONEOPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN 

LIIKETOIMINTAPROSESSEISSA 

 

Prosessi on joukko tietyn tavoitteen saavuttamiseksi yhdessä toistuvia toimintoja (Laamanen 

2001, s.19). Liiketoimintaprosessi puolestaan kuvaa organisaatiossa tapahtuvia toimintoja, 

jotka yhdessä toteuttavat yrityksen liiketoimintatavoitteita. Liiketoimintaprosessit toimivat 

organisaatiotasojen välillä ja yleensä niihin liittyy myös tietotekninen ympäristö sekä yrityksen 

saatavilla olevat resurssit (Weske 2017, s.7). Yrityksen prosessit voidaan jakaa ydin-ja 

tukitoimintohin, joista ydintoiminnot, kuten tuotekehitys, tuottavat suoraa hyötyä asiakkaille. 

Tukitoiminnot, kuten henkilöstö-, talous ja tietohallinto, ovat usein yrityksen sisäisiä 

prosesseja, jotka tukevat ydinprosessien tehokkuutta. Toimintojen ja resurssien avulla yritys 

tuottaa tuotteita ja palveluita, jotka luovat lisäarvoa asiakkaille (Laamanen 2001, s.20-56). 

Yritykselle liiketoimintavoitto voidaan laskea seuraavalla Porterin (1985) esittämän 

arvonluontiketjun mukaisella mallilla: 

Luotu ja hankittu arvo – Arvonluonnista aiheutuneet kustannukset = Liiketoimintavoitto 

Kaavan mukaan yritys voi parantaa liiketoiminnan kannattavuutta joko kasvattamalla luotavaa 

ja hankittavaa arvoa tai pienentämällä arvonluonnista koituvia kustannuksia. Prosessi- tai 

toiminnankehitys filosofiat, kuten Lean-ajattelu auttavat yrityksiä maksimoimaan luomaansa 

arvoa ja optimoimaan liiketoimintaprosesseja. Lean on kokonaisvaltainen kehittämisfilosofia, 

jonka tavoitteena on maksimoida luotava arvo ja eliminoida kaikki arvoaluomattomat ja 

tarpeettomat toiminnot eli jätteet. Filosofian toteutumiseksi kaikki suoritettavat prosessit ja 

työvoimankäyttö optimoidaan (Torkkola 2015, s. 35). Tekoälyn sovellusten tarjoamat 

liiketoimintamahdollisuudet parantavat liiketoimintaprosessien tehokkuutta ja laatua sekä 

asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Näin ollen niiden tuomat liiketoimintahyödyt vastaavat 

Lean-filosofialle ideaaleja liiketoiminnan ominaisuuksia. Toisaalta älykkäät ratkaisut tarjoavat 

työkaluja molempien Porterin esittämien kannattavuustekijöiden muokkaamiseen, joten 

voidaan olettaa, että tekoälyn ja koneoppimisen sovelluksilla on mahdollista parantaa yrityksen 

liiketoiminnan kannattavuutta. 

Tutkimukset osoittavat, että tekoälyn tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi 

kaikkia yrityksen liiketoimintaprosesseja on analysoitava kriittisesti useista eri näkökulmista ja 

analyysin kohteena tulee olla muun muassa operatiivinen ja teknologinen infrastuktuuri, 
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organisaatiorakenteet, hallinto sekä yrityskulttuuri. Itse osatoimintojen lisäksi on tarkasteltava 

prosessien vaikutusta yrityksen ydintoimintoihin (KPMG 2018). Yrityksen toimintaa voidaan 

kehittää joko nykyisiä liiketoimintaprosesseja parantamalla tai luomalla uutta ja tavoitteet on 

liitettävissä esimerkiksi tuottavuuden parantamiseen tai uusien palveluiden ja tuotteiden 

luomiseen (Lecklin 2016, s.191-198). Tekoälyn vähittäinen tuominen yrityksen 

liiketoimintaprosesseihin tuottaa arvoa pitkällä tähtäimellä ja tällä hetkellä tekoälyn 

potentiaalisimmat hyödynnyskohteet liittyvät olemassa olevien prosessien kehittämiseen. 

Toisaalta nopeasti saavutettavat liiketoimintahyödyt demonstroivat tekoälyn luomaa arvoa 

konkreettisesti ja nopeuttavat siihen liittyvän hyväksynnän saamista (Merilehto 2018, s.183-

184). Vakiintuneiden toimintamallien vaaliminen rajoittaa tekoälyn täysimittaista 

hyödyntämistä, joten tekoälyn hyödyntämisen aloittavan yrityksen on oltava valmis 

muokkaamaan liiketoimintamallejaan ja –prosessejaan (Miller 2017). 

Mikäli liiketoimintaongelma on loogisesti jäsenneltävissä ja sen ratkaisemiseen vaadittava data 

on hankittavissa, sopivan algoritmin löytäminen ja tekoälyllisen ratkaisun kehittäminen on 

yleensä mahdollista (Lora 2018). Potentiaalisia ongelmanratkaisutehtäviä ovat muun muassa 

rutiininomaiset, kalliit, monimutkaiset ja mitattavissa olevat suoritteet (Keränen 2017). Kun 

tekoälylliset tekniikat integroidaan luontevaksi osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa, niillä 

on suora vaikutus organisaatioiden tavoitteiden toteutumiseen, päätöksentekoon, sulavaan 

viestintään ja toteutuneeseen liiketoimintatulokseen (Davenport, Ronanki 2018). 

Tekoälyn sovelluksia on tarjolla satoja ja yksittäisiin algoritmeihin keskittyminen vaikeuttaa 

niiden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista (KPGM 2018). Useiden yritysesimerkkien 

perusteella on todettu, että tekoälyn pontiaalisten liiketoimintahyötyödyt hahmottuvat 

parhaiten, kun tekoälyn sovellukset jaetaan kolmeen kategoriaan sovelluksen ja ihmisen välisen 

suhteen perusteella (Deloitte 2017). Kuvassa 6 esitellään esitettyä jakoa tarkemmin.  
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Kuva 6: Tekoälyjärjestelmien kategoriat liiketoiminnan näkökulmasta ja niiden 

liiketoimintahyödyt (perustuu Deloitten (2017) tutkimustuloksiin)  

 

5.1 Älykäs prosessiautomaatio 

 

Useimmat yritysten hyödyntämistä tekoälyn sovelluksista liittyvät kaavamaisten digitaalisten 

ja fyysisten prosessien automatisointiin. Älykkään prosessiautomaation sovellukset sopivat 

dataintensiivisiin ja aikaavieviin toimintoihin, kuten laskutukseen, yrityssaneerauksiin, 

tilaussopimusten käsittelyyn ja hankalan datan syöttämiseen järjestelmiin ja niiden avulla 

voidaan automatisoida sekä ihmisten suorittamia toimintoja että tehtäviä päätöksiä (Deloitte 

2017). Yrityksille kertyy paljon avaamista, tulkintaa ja lajittelua vaativaa dataa, jonka käsittely 

ei ole erityisen haastavia, mutta siihen kuluu suuri osa työajasta. Esimerkiksi laskutukseen 

soveltuva tekoälyllyllinen ohjelma skannaa halutut kirjanpitotiedot sisältävän PDF-dokumentin 

TOIMII KUTEN IHMINEN 
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ilman työntekijöiltä vaadittavaa massiivista paperityötä ja datan manuaalista syöttämistä 

järjestelmään. Tekoälyllinen laskutustyökalu analysoi dokumentin, poimii ja käsittelee sen 

sisältämät tiedot ja muokkaa ne konsolidoiduksi lopputulokseksi.  Rutiininomaisten toimintojen 

automatisoituessa ihmisten aikaa säästyy todellista osaamista vaativiin tehtäviin, kuten tulosten 

analysointiin ja innovointiin (Valpola 2018). Kaavamaisia back-office tehtäviä ja 

rahoitustoimintaa on automatisoitu erityisesti ohjelmistorobotiikan avulla, mutta tulee huomata, 

ettei kaikkiin robotiikan ratkaisuihin liity oppimista tai kehitystä. Esimerkkinä tekoälyn 

systeemeillä ohjattavasta fyysisestä prosessista toimikoot Inex Partnersin logistiikkakeskus, 

jonka läpi kulkee vuosittain noin puolitoistamiljardia kiloa tavaraa ja, jossa onnistuneen 

logistiikkaprosessin läpiviemiseen tarvitaan ihmistä vain kolme kertaa. Virhetilanteen 

ilmentyessä, koneen toiminta pysähtyy ja se hälyttää ihmisen paikalle. Keskus on osa 

digitalisoitua ruokaketjua, jossa sama data ohjaa sekä tilauksia, tuotantoa että logistiikkaa ja 

optimoi näin koko prosessiketjua. Älykäs prosessinohjaus on tyypillinen tekoälyn 

hyödynnysmuoto teollisuudessa. Älykkään prosessiautomaation myötä liiketoimintaprosessien 

suorituskapasiteetti kasvaa ja toimintojen nopeus moninkertaistuu: digitaalisessa 

logistiikkaketjussa automaatio kerää lavallisen ruokaa kuusi kertaa varastomiestä nopeammin 

ja pakkaa tuotteet siten, että niiden kuljettaminen ja purkaminen on helppoa (Pöntinen 2018). 

Sähköiset dokumentinhakujärjestelmät etsivät suurista datapankeista käyttäjilleen 

oleellisimmat tiedot jopa 95% onnistumistodennäköisyydellä vain murto-osassa siihen 

ihmiseltä kuluvasta ajasta. Ihmisen onnistumistarkkuus vastaavassa tehtävässä on 50%. Koneen 

tuoma tarkkuus poistaa inhimillisiä virheitä sekä parantaa prosessien laatua ja yhtenäisyyttä 

(Kershaw 2005). 

 

Prosessien automaatio on yleensä yritysten edullisin tapa hyödyntää tekoälyä ja sen integraatio 

olemassa oleviin järjestelmiin on melko helppoa. Integration myötä tekoälylliset systeemit 

toimivat olemassaolevien systeemien rinnalla, parantavat nykyisiä prosesseja tai jopa poistavat 

tarpeen olemassa oleville systeemeille. Automaattiset systeemit voivat palvella vuoden ja 

vuorokauden ympäri ilman palkkakustannuksia. Automaation tuoman prosessitehokkuus johtaa 

yleensä kustannussäästöihin. Matalan toiston prosesseissa älykkään ratkaisun rakentaminen ja 

ylläpitäminen voi kuitenkin vaatia enemmän aikaa ja resursseja kuin työn manuaalinen 

suorittaminen, eikä sen automatisoiminen kannata (Deloitte 2017). Yrityksessä, jossa 

kilpailuedut ja ydintoiminnot perustuvat asiantuntijuuteen monet aikaa vievistä 
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tukitoiminnoista on jo ulkoistettu eikä prosessien automatisoinnilla ole merkittävää vaikutusta 

tarvittavan henkilöstön määrään. Tekoäly ei korvaa ihmisintuitiota, ja ihmisen läsnäolo 

esimerkiksi yritysjohdon tapaamisissa tai tehdaskäynneillä on edelleen tärkeää. Näin ollen 

ihmisten välistä arvokasta kommunikaatiota ja empatiaa ei kannata automatisoida. (Chui et al. 

2018).  

 

5.2 Tekoäly päätöksenteossa 

 

Yritysten saatavilla olevan datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, mutta sitä analysoivan 

henkilöstön koko on kasvatettavissa vain lineaarisesti. Tekoälyn sovellukset kompensoivat 

datan määrän ja hyödyntämisen välistä epätasapainoa jalostamalla dataa informaatioksi ja 

löytämällä dataperusteisia näkökulmia kohdattaviin liiketoimintaongelmiin. Tekoälyn mallien 

huomioivat näkökulmat voivat olla täysin ennennäkemättömiä. Päätöksentekoprosesseja 

tukevien älykkäiden mallie tavoitteena on tuoda oleelliset ja oikeat tiedot oikeille henkilöille 

oikeaan aikaan. Esimerkiksi koneoppimisen ja luonnollisen kielen tunnistuksen sovellukset 

seuraavat komplekseja datapolkuja, muodostavat kokonaisuuksia, tunnistavat poikkeamia ja 

asiayhteyksiä sekä löytävät eroavaisuuksia. Ne auttavat organisaatioita tunnistamaan tilanteen 

kannalta oleellisia tekijöitä ja tekemään parempia päätöksiä. Organisaatiot voivat esimerkiksi 

ennustaa asiakkaiden tarpeita, tunnistaa maksuhäiriöitä ja simuloida prosesseissa kemiallisten 

seosten vaikutuksia. Sensoreihin ja kameroihin yhdistetyt älykkäät teknologiat voivat seurata 

sekä järjesteltyä että järjestelemätöntä dataa ja raportoida prosesseista reaaliajassa. (Deloitte 

2018) Kun käytössä on tuorein data olennaisimmista lähteistä ja ennuste on tarkka, sen pohjalta 

voidaan tunnistaa haasteiden juurisyyt ja puuttua ongelmiin nopeasti tai jo ennen niiden 

ilmentymistä. Kyseessä on koneen ja ihmisen välinen yhteistyö, jossa henkilöstön osaaminen 

ja algoritmien tuottamat päätelmät yhdistyvät (Kortelainen 2017). Tiedon etsimiseen ja 

analyysien tuottamiseen kuluvan ajan poituessa henkilöstön aikaa säästyy tulosten arviointiin 

ja itse päätösten tekemiseen. Teknologiayhtiö Tiedon datakeskeisest liiketoimintayksiköt-

johtoryhmä hyödyntää päätöksentekoprosesseissaan Alicia T.-tekoälyrobottia, joka poimii 

trendejä ja tekee puhtaaseen dataan perustuvia päätelmiä ja ehdotuksia. Robotti ei kuitenkaan 

ole täysivaltainen johtoryhmän jäsen (Tieto 2016). Tekoäly on sovellettavissa hyvinkin 

käytännönläheisiin päätöksiin, kuten ohjelmistopäivitysten aikatauluttamiseen; esimerkiksi 

Microsoft on parantanut asiakastyytyväisyyttään huimasti tarjoamalla tekoälyavusteisen 
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järjestelmän, joka kertoo, mitkä laitteet tulee päivittää ensin. Järjestelmä helpottaa 

järjestelmäpäivitysten käyttöönottoa sekä vähentää päivityksiin liittyviä asennusongelmia. 

Kuten aiemmin työssä kävi ilmi, dataekosysteemien avulla myös ulkoisten toimijoiden 

tuottama data voidaan huomioida (Cable 2018). Dataperusteisten päätösten myötä 

päätöstentekoprosessien tehokkuus ja laatu paranevat, hiljaisen kokemustiedon ja näkemysten 

merkitys sekä inhimillisten virheiden määrä vähenevät. Kognitiivisiin oivalluksiin kannustava 

data on jo pitkälti olemassa eri muodoissa, joten kattavampi kuva kokonaistilanteesta ei tule 

vähentämään työvoiman tarvetta. Tiedon saatavuus ja läpinäkyvyys parantavat lähinnä 

päätösten laatua sekä prosessitehokkuutta (Deloitte 2018). 

 

5.3 Älykäs asiakas-ja henkilöstökokemus 

 

Liiketoimintaympäristö on useiden eri sidosryhmien muodostama kokonaisuus, jossa jokaisella 

yksilöllä on omat tarpeensa, odotuksensa ja mieltymyksensä. Digitalisaation myötä 

ylivertaisetkaan tuotteet ja palvelut eivät riitä, vaan asiakkaat odottavat henkilökohtaista ja 

nopeaa asiakaspalvelua koko asiakassuhteen ajan. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on 

puolestaan omat velvollisuutensa, vahvuutensa ja tarpeensa, joista huolehtiminen on tärkeää 

henkilöstötyytyväisyyden ja liiketoimintatuloksen takaamiseksi. Henkilöstötyytyväisyydellä 

on suora vaikutus asiakkaille luotavaan lisäarvoon ja asiakaskokemukseen. (Salesforce 2018) 

 

Tekoälyn sovelluksilla voidaan tarjota henkilökohtaista tietosisältöä ja palvelua vuorokauden 

ympäri sekä vastata asiakkailta ja henkilöstöltä saapuviiin kysymyksiin heti niiden ilmentyessä. 

Koneoppivat mallit seuraavat yksittäisten käyttäjien tuottamaa dataa ja tuottavat 

henkilökohtaisia asiakas-ja työntekijäanalyysejä yksilöllisten tarpeiden ymmärtämiseksi. 

Luonnollisen kielen tunnistus ja konenäko mahdollistavat kuvasisällön hyödyntämisen sekä 

ihmisten ja koneiden välisen kommunikoinnin luonollisella kielellä. Käytännössä älykäs 

kommunikointi ja viestintä toteutetaan boteilla, älykkäilla assistenteilla ja monilla muilla 

koneoppimisen sovellutuksilla. Tällä hetkellä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kehitettyjä 

ratkaisuja hyödynnetään lähinnä yrityksen sisäiseen viestintään, mutta vakiintumisen myötä 

niiden rooli asiakasrajapinnassa tulee lisääntymään. (Deloitte 2018) Nykyään hyödynnettäviä 

ratkaisuja ovat muun muassa:  
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• Vuorokauden ympäri toimiva asiakaspalvelu- tai henkilöstötukikeskus, joka tarjoaa tukea 

useisiin eri toimintoihin. Virtuaalinen neuvonantaja eli botti kommunikoi luonnollisella 

kielellä ja tarjoaa muun muassa teknistä tukea, neuvoo laitehuollossa, vastaa yleisimpiin 

asiakaskysymyksiin ja etsii työntekijän tarvitsemat yhteystiedot. Botilla voidaan palvella 

niin ulkoisia kuin sisäisiäkin toimijoita useilla eri kielillä. 

• Sisäinen tietopankki, josta työntekijät voivat kysyä ja hakea yrityksen toimintaan liittyvää 

tietoa esimerkiksi tietojärjestelmistä ja henkilöstöedusta. (Brown 2016) 

• Kustomoitu massamarkkinointi ja henkilökohtaiset tuote- ja toimenpidesuositukset 

• Mielentila-analyysit  

• Käyttäjän antamia ohjeita noudattava assistentti; esimerkiksi Googlen kehittämä 

virtuaaliassistentti, joka soittaa käyttäjän toivomaan ravintolaan ja sopii pöytävarauksesta 

ravintolatyöntekijän kanssa luonnollisesti keskustellen. (Deloitte 2018) 

 

Koneen hoitaessa rutiininomaisen kommunikoinnin ja ratkaistessa tyypillisimmät ongelmat, 

todelliset neuvonantotehtävissä toimiva henkilöstö voi keskittyä monimutkaisempien ja 

haastavampien ongelmien selvittämiseen. Toisaalta esimerkiksi henkilöstötukikeskukset eivät 

ruuhkaudu ja työntekijät saavat välittömästi etsimänsä vastaukseen; yrityksen viestintä tehostuu 

merkittävästi ilman henkilöstömääränkasvua. Tekoälyn sovellusten ansiosta yksilöllisiin 

asiakastarpeisiin voidaan reagoida jo ennen niiden todellista ilmenemistä. Esimerkiksi 

Amazon.com on onnistunut lähettämään tuotteitaan eteenpäin jo ennen asiakastilauksen 

saapumista (Marr 2017, s.28). Älykkään kustomoinnin ja henkilökohtaisten asiakasprofiilien 

myötä massamarkkinointi tehostuu merkittävästi, mutta teollisessa markkinoinnissa koettava 

muutos on hillitympi; vaikka energiavoimaloita mainostettaisiinkin laajamittaisesti se ei 

todennäköisesti muuttaisi merkittävästi niiden vuosittaisia myyntivolyymeja. Kuitenkin 

esimerkiksi avainasiakkaisiin voidaan keskittyä entistä tehokkaammin. (Deloitte 2018) 

 

Nykyiset yksilöivät tekoälyn sovellutukset eivät suoriudu tehtävistään täydellisesti ja 

tutkimuksen mukaan esimerkiksi Facebookin lanseeraama chatbotti kykeni vastaamaan vain 

30% asiakkaskyselyistä omatoimisesti. Näin ollen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen 

sovellettavilla tekoälyn ratkaisuilla ei ainakaan vielä korvata asiakas- tai henkilöstöneuvojia tai 

myyjiä. Tarkoituksena on parantaa yrityksen tarjoamaa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä 

kustannustehokkaasti. (KPMG 2018) 
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5.4 Tekoälyportfolio 

 

Tekoälyn mallit eivät sinällään luo arvoa, vaan niiden liiketoimintahyödyt riippuvat yrityksen 

kyvykkyyksistä valjastaa ne osaksi liiketoimintaprosessejaan. Tekoälyn täysimittainen 

hyödyntäminen edellyttää, että älykkäät ratkaisut huomioidaan liikkeenjohdon strategiassa ja   

liiketoimintaprosesseja, toimintamalleja ja organisaatiorakenteita ollaan valmiita muuttamaan.  

Datalähtöinen liiketoimintamalli muokkaa ihmisten ja koneiden välistä suhdetta ja se voi 

synnyttää kokonaan uusia prosesseja. Toisaalta se voi karsia olemassaolevia prosesseja.  

Äärimmilleen vietynä teknologia ei enää tue ihmisten tekemää työtä, vaan ihmiset tukevat 

teknologiaa. Tekoälyn integroiminen yrityksen toimintamalleihin on pitkäaikainen prosessi, 

joka vaatii huolellista suunnittelua, vaiheittaista transformaatiota ja hankkeiden priorisointia. 

Tekoälyportfolio eli tekoälyyn erikoistunut projektiportfolio auttaa yrityksiä hahmottamaan eri 

tekoälyhankkeiden tarjoamia liiketoimintahyötyja ja riskejä sekä priorisoimaan niitä.  Kaikki 

hankkeet eivät todennäköisesti ole saman arvoisia. Vertailun tekemiseksi, kaikkien hankkeiden 

riskejä ja hyötyjä on mitattava samalla tavalla; vaikuttavia tekijöitä voivat olla muun muasa 

projekteilta odotettu pääoman tuottoaste tai toteutumisajankohta. Yksittäisen tekoälyprojektin 

arvioiminen riippuu yrityksen muista mittareista. (KPMG 2018; Merilehto 2018, s. 183-184) 

 

Tekoälyportfolion tulee sisältää erikokoisia hankkeita, joita toteuttetaan vaiheittain. Yrityksen 

tavoitteista ja sovelluskohteista riippuen tekoälyportfolioon voidaan sisällyttää niin 

kunnianhimoisia kärkihankkeita kuin pienimuotoisia kokeilujakin. Suurimmat 

liiketoimintahyödyt saavutetaan usein kokeilemalla ja pienin kehitysaskelin, joten 

toteutettavien hankkeiden ei tarvitse olla päätähuimaavan mittavia (Endanget 2018). Kyse ei 

ole vain siitä, toimiiko älykäs algoritmi oikein, tai tekeekö se oikeita ehdotuksia, sillä myös 

käyttäjänäkökulma on huomioitava. Voittaakseen käyttäjiensä luottamuksen, tekoälyn 

sovellusten käytön tulee olla helppoa, nopeaa ja miellyttävää. Tämä edellyttää, että tekoälyn 

malliot tuodaan konkreettiseksi osaksi yrityksen prosesseja, viestintäkanavia ja käyttöliittymiä 

(Martikainen 2018). Jotta tekoälystä voidaan luoda kilpailuetu, henkilöstön on omaksuttava 

uudet tekniikat ja otettava ne asianmukaiseen käyttöön. Onnistunut kehitysprojekti edellyttää, 

että muutosten syyt ja tavoitteet kommunikoidaan selkeästi henkilöstölle ja heitä tuetaan 

uudistuksiin liittyvissä haasteissa sekä ohjataan oikeanlaisiin työtehtäviin (Laamanen 2001). 

Mikäli tekoälyä käyttöönottavalla yrityksellä ei ole siihen vaadittuja resursseja, kuten 
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laadukasta dataa, liiketoimintaongelmaan sopivia algoritmeja, osaamista tai ketterää 

käyttöalustaa, sen tulee määrittää, kuinka paljon tekoälyn sovelluksiin panostetaan positiivisen 

sijoitetun pääoman tuoton saavuttamiseksi. Oleellisia tekijöitä ovat aika ja kustannukset. 

(Merilehto 2018, s.185-192) 
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6 TEKOÄLYN POTENTIAALISET SOVELLUSKOHTEET 

KOHDEYRITYKSEN PROSESSEISSA 

 

Tekoälyn ja koneoppimisen liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseksi ja potentiaalisten 

sovelluskohteiden tunnistamiseksi on hyödynnetty työssä esitettyjä tekoälyyn ja 

prosessinkehitykseen liittyviä teorioita sekä toteutetun kvalitatiivisen haastattelututkimuksen 

tuloksia. Koska tekoälyn sovelluskohteet kehittyvät nopeasti ja niiden hyödynnysesimerkkejä 

on melko vähän, haastattelututkimuksen koettiin tarjoavan tuoreinta tietoa tekoälyn mallien 

hyödynnysmahdollisuuksista. Haastattelututkimus toteutettiin puolistuktuoiduilla yksilö- ja 

parihaastatteluilla, joiden yksittäiskesto oli 1-2 tuntia. Haastattelujen alussa esitettiin 

käytännönläheinen tietoisku tekoälystä, jotta haastateltavat hallitsisivat tekoälyn perusteet ja 

siihen liittyvän sanaston. Haastattelut suoritettiin kohdeyrityksen toimipisteissä 5.6-6.7.2018. 

Edustettuina olivat 11 liiketoimintafunktiota: taloushallinto, hankinta, tutkimus ja kehitys, IT, 

business intelligence, suunnittelu, valmistus, operaatiot, laatu, automaatio ja palvelut. 

Haastateltavia oli yhteensä 19, joista suurin osa toimi johto- tai esimiestehtävissä. 

Haastateltavat valikoituivat, koska heidän koettiin tarjoavan kokonaisvaltainen kuva 

kohdeyrityksen liiketoimintaprosesseista. Kohdeyrityksen liiketoimintaongelmien tarkastelu 

useista näkökulmista mahdollisti liiketoimintafunktioiden välisten riippuvuussuhteiden 

ymmärtämisen, ongelmien priorisoinnin ja tekoälyn potentiaalisimpien sovelluskohteiden 

tunnistamisen. Haastattelujen ansiosta myös henkilönäkökulma on huomioitu. Haastatteluissa 

käydyt keskustelut nauhoitettiin ja litterointiin, jonka jälkeen tutkimusmateriaalia on analysoitu 

työn kirjallisuusosioon heijastaen. Haastattelututkimuksen toteutuksessa on noudatettu 

Hirsijärven ja Hurmeen (2016) teoksessa esitteltyjä haastattelututkimuksen toteutus- ja 

analysointiperiaatteita. Haastattelukysymykset esitetään liitteestä 3. Kattavan aineiston ja sen 

monipuolisen analysoinnin ansiosta haastattelututkimuksesta tehtyjä johtopäätöksiä voidaan 

pitää uskottavina. Ehdotettaviksi valikoituneet tekoälyn ja koneoppimisen sovelluskohteet 

perustuvat työssä esitettyyn teoriaan ja haastattelututkimuksessa tehtyihin löydöksiin.  

 

6.1 Yritysesittely 

 

Yritys X on suuri kansainvälinen konepajateollisuuden yritys, joka toimittaa teknologioita ja 

palveluita eri teollisuudenaloille. Yrityksen Suomessa toimiva yksikkö tuottaa järjestelmiä, 
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laitteita ja palveluita lähinnä metsäteollisuuden tarpeisiin.  Yrityksen liiketoimintaideana on 

maksimoida asiakkaalle luotava arvo ja varmistaa, että asiakkaan prosessien tuotanto-, 

kustannus ja energiatehokkuus ovat parhaita mahdollisia. Yrityksen keskeisiä arvoja ovat laatu, 

asiakaslähtöisyys, ammattitaito, luotettavuus ja ympäristöystävällisyys. Yritys X ei tavoittele 

äkillisiä voittoja vaan panostaa vakaaseen menestykseen ja tuloksen kasvattamiseen pitkällä 

tähtäimellä. 

 

6.2 Valitut kehityskohteet 

 

Yritys toimii kompleksissa liiketoimintaympäristössä, jossa kertyvän datan määrä ylittää 

ihmisten käsittelykapasiteetin. Jokainen toteutettava projekti räätälöidään asiakaskohtaisesti ja 

niiden vuosittainen volyymi on melko pieni. Yksittäinen projekti voi kestää vuosia ja 

onnistuneen arvonluontiketjun läpivieminen edellyttää useiden eri toimijoiden yhteistyötä. 

Muutoksia tulee paljon ja tietämystä on päivitettävä koko ajan. Haastattelututkimuksessa 

havaittiin, että yrityksen keskeisimmät ongelmakohdat liittyvät tiedon vaikeaan saatavuuteen, 

suurten datamassojen työlääseen käsittelemiseen ja puutteelliseen viestintään. Tapahtuvat 

virheet, kuten laatuongelmat, johtuvat ympäristön muutoksista ja toimintamalleista 

poikkeamisesta. Arvonluontiketjun alussa tapahtuvat virheet ovat seurauksiltaan 

radikaaleimpia, koska niiden vaikutukset yltävät kaikkiin edessä oleviin 

liiketoimintaprosesseihin. Esimerkiksi markkinointiprosessin puutteelliset lähtötiedot voivat 

johtaa epäedullisten sopimusten solmimiseen ja merkittäviin laatukustannuksiin.  

Haastateltavat uskoivat yrityksen liiketoimintaprosesseista löytyvän lukuisia tekoälyn 

sovelluskohteita, joihin liittyviä odotuksia on koottu liitteeseen 4. Eri muotoista dataa kertyy 

paljon ja yritystoiminnan kannalta kriittiset tiedot ovat olemassa, mutta ne ovat hajautettuina 

lukuisiin eri tietojärjestelmiin ja tiedostomuotoihin sekä siiloutuneina eri tiimien käytettäväksi. 

Kaikkea tietoa ei haluta jakaa eri tiimien välillä, jonka lisäksi datan saatavuutta säädellään 

käyttöoikeuksilla. Vaikka yrityksessä ymmärretään datan tuoma lisäarvo, paljon arvokasta 

tietoa jää hyödyntämättä ja oleellisten tietojen hyödyntäminen koetaan vaivanloiseksi. 

Ongelmatilanteiden, kuten inhimillisten virheiden taustalla ei ole ammattitaidon puute vaan 

huolimattomuus tai informoimattomuus. Esimerkiksi järjestelmäpäivityksistä koituvat 

tietotekniset ongelmat voivat johtua kommunikoimattomista muutoksista, jotka estävät uuden 

systeemin sulavan käyttöönoton.  Toisaalta arviointivirheet ja vajaat lähtötiedot vaikeuttavat 
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laadukkaiden prosessien läpivientiä. Jokapäiväisistä, mutta sitäkin jäykemmistä järjestelmistä 

mainittakoon sähköposti ja toiminnanohjausjärjestelmä SAP. Lisäksi yrityksestä löytyy paljon 

tekstidokumenttejä, kuten raportteja tai sopimuksia, henkilösidonnaista hiljaista tietoa ja 

digitalisoimattomia paperidokumentteja, joiden hyödyntäminen on vaikeaa. Koska monet 

järjestelmien tiedoista on syötetty manuaalisesti, suurin osa haastateltavista piti saatavilla 

olevan datan laatua vain keskinkertaisena. Muun muassa näppäilyvirheet ja tietojen 

”eksyminen” väärään paikkaan heikentävät datan laatua. Tuotantolaitteista kerätään paljon 

ydintoimintojen kannalta oleellista ajodataa, esimerkiksi sensoreilla, mutta sitä ei hyödynnetä 

kokonaisvaltaisesti esimerkiksi laatuvirheiden automaattiseen tunnistamiseen tai 

kokonaisvaltaiseen prosessinohjaukseen. Saatavilla olevaan dataan liittyviä tutkimustuloksia 

on koottu liitteeseen 5. Koska koneoppimisen laatu ja suorituskyky riippuvat datan määrästä, 

yrityksen tulee standardoida toimintamallejaan, yhtenäistää tietovarastojaan ja jakaa dataa koko 

yrityksen kesken. Yrityksen nykyinen data on hajanaista ja laadultaan vaihtelevaa, joten omaa 

dataa hyödyntävää tekoälyn kehittämistä ei voida aloittaa ennen kuin algoritmien 

kouluttamiseen tarvittava käyttökelpoinen data on olemassa. Toisaalta turhan datan 

säilyttäminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja sitä voidaan verrata romuun. Monipuolisten 

ja kekseliäiden datapolkujen hyödyntämiseksi esimerkiksi tuotekehityksessä yrityksen tulee 

laatia selkeä datastrategia ja tekoälyportfolio. Kohdeyrityksen on määriteltävä selkeästi 

liiketoimintaongelmiensa kannalta oleelinen data ja harmonisoitava tuotettavia dokumentteja, 

kuten raportteja.  

 

Yrityksen toimittavat teknologiat ja palvelut sekä työntekijöiden asiantuntijuus ovat alansa 

huippuluokkaa, joten toimintaympäristön on taattava parhaat mahdolliset puitteet 

ydintoimintojen onnistuneelle toteuttamiselle ja päätöksenteolle. Hukkatyön välttämiseksi ja 

laadukkaiden tuotteiden toimittamiseksi asiakkaille, yrityksen tulee panostaa prosesseihin 

laitettavien syötteiden laatuun. Yrityksen IT- ja automaatio-osastoilta löytyy jo nyt tekoälyn 

kehittämiseen vaadittavia valmiuksia, kuten osaamista, joten on oleellista, että liiketoiminnan 

tarpeet viestitään selkeesti niiden toteuttamisen mahdollistaville tahoille. Kun laadukkaiden 

liiketoimintaprosessien toteuttaminen on tehokasta ja henkilöstö keskittyy arvoa luoviin 

tehtäviin, myös yrityksen asiakaskeskeinen arvolupaus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Näin ollen tekoälyn päätöksentekoprosesseja tukevien sovellusten voidaaan olettaa tarjoavan 

merkittäviä liiketoimintahyötyjä ja mahdollistavan yrityksen kasvun. Suurin osa 
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automatisoitaviksi sopivista töistä on ulkostettu, mutta taloushallinnosta niitä löytyy edelleen 

paljon ja niiden automatisonti vapauttaisi henkilöstön aikaa esimerkiksi talousennusteiden 

laatimiseen. Haastattelututkimuksen perusteella voidaan todeta, että yrityksen tukitoimintojen 

kehittäminen tehostaa yrityksen arvonluontiketjun läpivientiä ja tuo nopeita 

liiketoimintahyötyjä, mutta se ei suoraan kasvata yrityksen liiketoimintapotentiaalia tai luo 

kasvua. Pitkällä tähtäimellä voidaan olettaa, että tekoälyn potentiaalisimmat sovelluskohteet 

liittyvät asiakkaalle toimitettavien prosessien tehostamiseen ja kehittämiseen.  Ehdotettaviksi 

älykkäiksi ratkaisuiksi valikoituivat automaattinen dokumentointijärjestelmä, taloushallinnon 

digityöntekijät, botti henkilöstötukikeskus sekä suunittelutyökalun hälytysjärjestelmä. 

Viidenneksi ratkaisuksi ehdotetaan äänitunnisteista kalenterimerkintä- järjestelmää, jolla 

tekoälyä tuodaan tutuksi henkilöstölle.  Tekoälyn sovelluksilla pyritään poistamalla tiedon 

käsittelyyn liittyviä rutiineja, tuomaan oleelliset tiedot nopeasti ja helposti henkilöstön 

saataville sekä parantamaan tehtävien päätösten laatua sekä lisäämään informaatiovirtojen 

läpinäkyvyyttä ja ketteryyttä. Datan tehokas hyödyntäminen mahdolistaa myös älykkään 

prosessinohjauksen.  

 

Älykkäiden ratkaisujen käyttöönoton valmistelua ehdotetaan aloitettavaksi heti, mutta niiden 

laaja-alainen hyödyntäminen voidaan toteuttaa vasta pienempien kokeilujen ja 

pilottihankkeiden sekä henkilöstön kouluttamisen onnistuttua. Tekoälyn sovelluspalveluiden 

avulla yritys pääsee kuitenkin kokeilemaan tekoälyn sovelluksia nopeasti.  Haastateltavat olivat 

yhtä mieltä siitä, että suuren yrityksen hitaus ja byrokratia voivat vahingoittaa tekoälyn mallien 

kehittämistä, kokeilua ja käyttöönottoa, mutta toisaalta sen tarjoamat resurssit ja muut 

voimavarat ovat ehdoton etu tekoälyn liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiselle. 

Ehdotettavat tekoälyn sovellukset valittiin, koska ne tehostavat ja yhtenäistävät kaikkien 

liiketoimintaprosessien toimintaa ja niiden kehittämiseen vaadittavat algoritmit sekä data ovat 

yrityksen saatavilla tai hankittavissa. Tekoälyn potentiaalisia hyödynnysmahdollisuuksia 

tunnistettiin kaikista tarkasteltavista prosesseista, mutta kokonaisuuden kannalta niitä ei 

priorisoitu. Työssä esitetyt ehdotukset keskittyvät yrityksen sisäisten toimintojen kehittämiseen 

ja tulevaisuudessa niillä on potentiaalia laajentua myös asiakkaiden käyttöön.  
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6.2.1 Älykkäät taloushallinnon työntekijät 

 

Yrityksen tukitoimintoihin, kuten taloushallintoon, liittyy paljon rutiininomaista, virhealtista ja 

aikaa vievää tietotyötä, joihin liittyy merkittäviä resurssointiongelmia ja kustannuksia. 

Kohdeyrityksen taloushallinnon työkuormaa voidaan automatisoida ja suorittaa älykkäiden 

virtuaalityöntekijöiden avulla ainakin osittain. Älykkäät digityöntekijät kuuluvat älykkään 

automaation kategoriaan ja ne hyödyntävät puoliohjattuja- ja ohjaamatomia koneoppimisen 

malleja sekä vahvistusoppimista (The Curious AI Company 2018).  Ehdotuksen mukainen 

virtuaaliassistentti hoitaa esimerkiksi esitietojen karsimisen ja ehdotusten valmistelemisen 

työntekijöiden hyväksyttäväksi, tuottaa talousennusteita sekä ilmoittaa ongelmatilanteista tai 

virheellisestä datasta. Digityöntekijät nopeuttavat suurten datamassojen käsittelyä ja 

analysointia sekä vähentävät tarvittavien välivaiheiden sekä inhimillisten virheiden määrää. 

Ihmihillisten virheiden vähentyessä manuaalisia tarkastusvaiheita voidaan poistaa. 

Taloushallinnon digityöntekijöiden myötä resurssointiongelmat poistuvat ja taloushallinnon 

työntekijät ehtivät keskittyä arvoaluovempiin tehtäviin, kuten nykytilanteen arvioimiseen sekä 

ennusteiden luomiseen. Haastattelututkimuksen perusteella tarve esimerkiksi budjetoinnin 

kehittämiselle oli selkeä. Taloushallinnossa käsiteltäviä tietoja yhdistämällä voidaan rakentaa 

innovatiivisia datapolkuja, joiden laatimiseen ei tällä hetkellä ole resursseja, mutta jotka 

kertovat merkittävästi yrityksen liiketoimintaympäristöstä ja auttavat hahmottamaan 

yritystoimintaa kokonaisuutena.   Järjestelmän säännöllisen päivittämisen myötä yrityksen 

taloustilannetta voidaan seurata reaaliajassa ja esimerkiksi pitkäkestoisten projektien 

budjetointi helpottuu. Tavoitteesta riippuen tarkkailun kohteena voivat olla niin yksittäisiin 

toimittajiin ja asikkaisiin, yrityksen sisäiset toimintoihin tai koko liiketoimintaympäristön 

liittyvät rahavirrat. Taloushallinnon automatisointi tehostaa arvoaluovan työn määrää myös 

muissa liiketoimintafuntioissa; yrityksen työntekijät matkustelevat jatkuvasti ja matkalaskujen 

käsittelyn älykäs automatiosinti säästäisi merkittävästi aikaa kaikilta yrityksen X nimissä 

matkustavilta henkilöiltä. Kohderityksen taloushallinto vaikuttaa keskeisesti koko yrityksen 

toiminnan tehokkuuteen, joten älykkäiden taloushallinnon digityöntekijöiden mahdollistamat 

liiketoimintahyödyt ovat merkittävät. 
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6.2.2  Automaattinen dokumentointijärjestelmä 

 

Yrityksen toiminnasta kertyy paljon tietoa, jonka raportointi on tyypillinen osa yrityksen arkea. 

Esimerkiksi viikoittaiset tarkastusraportiti kertovat tarkastusten vastuuhenkilöille, mikäli 

prosessissa on havaittu reagointia vaativia virheitä. Tekstimuotoiset raportit ovat pitkiä ja niihin 

sitoutunut informaatiomäärä on valtava. Yrityksen raportointimalleja ei ole standardoitu, joten 

raporttien tyyli ja sisältö riippuvat niiden tuottajasta. Koska käytössäolevat 

dokumentointijärjestelmät eivät prosessoi tekstitiedostoja automaattisesti, raporttien 

tuottaminen, lukeminen sekä oleellisimman tietosisällön tunnistaminen on vaikeaa. Raporttien 

analysoimiseksi tekstiä manipuloidaan manuaalisesti muun muassa Excelillä tai Wordillä. 

Analyysin tuottaminen vaatii loogista ongelmanratkaisua, joten analyysin laatu riippuu sen 

tuottaneesta henkilöstä.  Puutteellisen dokumentaatiojärjestelmän myötä raportteihin 

kätkeytynyt tieto hukkuu suureen tekstimäärään ja arvokasta kokemustietoa jää hyödyntämättä. 

Tästä seuraa muun muassa se, että laitteiden kunnossapidosta vastaavat työntekijät ratkaisevat 

toistensa selvittämiä ongelmia uudelleen ja toistavat tapahtuneita virheitä moneen kertaan. 

 

Ehdotuksen mukainen dokumentointijärjestelmä poimii tekstin oleellisen informaatiosisällön, 

tunnistaa projektin kannalta oleellisimmat tekijät, tuottaa laajamittaisia analyyseja ja luo 

tekstejä sekä visuaalisia graafeja automaattisesti. Järjestelmä struktuoi dokumenttien 

tietosisältöä, muodostaa kokonaisuuksia, tunnistaa poikkeamia, asiayhteyksiä ja dokumenttien 

eroavaisuuksia sekä tuottaa tekstiä. Koneen luomaa tekstiä voidaan soveltaa muun muassa 

huoltoraporttien ja yhteenvetojen tuottamiseen. Älykkän automatisointijärjestelmän 

rakentamiseksi on hyödynnettävä useisiin eri tehtäviin erikoistuneita koneoppimisen malleja, 

jotka prosessoivat dataa useista näkökulmista (Primer 2018). Käytännössä älykäs 

dokumentointijärjestelmä automatisoi raportointiin liittyviä rutiineja sekä tukee yrityksen 

päätöksentekoprosesseja. 

 

Asiantuntijuus on kohdeyrityksen keskeinen kilpailuetu ja sitä tukevan älykkään 

dokumentitointijärjestelmän taloudellista vaikutusta voidaan pitää merkittävänä. Onnistuessaan 

automaattinen dokumentointijärjestelmä vähentää huomattavasti säännönmukaiseen 

raportointiin kuluvaa aikaa ja säästää henkilöstön aikaa analyysien arvioimiseen ja 

ydintoimintojen toteuttamiseen. Helppo- ja nopeakäyttöinen dokumentointijärjestelmä 
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standardoi yrityksessä tuotettavia raportteja, jolloin myös dokumenttien sisältämien 

epäjohdonmukaisuuksien, puutteiden tai virheiden huomaaminen helpottuu. Kattavan 

dokumentoinnin myötä toiminnasta kertyvä arvokas kokemustieto tallentuu hyödynnettäväksi 

jatkossa, virheistä voidaan oppia tehokkaasti ja hiljaisen tiedon merkitys vähenee. Suurimman 

hyödyt liittyvät tehtävien päätösten laadun paranemiseen, sillä järjestelmä laajentaa henkilöstön 

saatavilla olevia lähtötietoja ja nopeuttaa dokumentoidun tiedon hankkimista ja analysointia. 

Toiminnan laadun henkilösidonnaisuus vähenee, asiakkaille toimitettava laatu harmonisoituu 

ja esimerkiksi huollot voidaan aina suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

6.2.3 Botit ja automatisoitu tukikeskus 

 

Yrityksen X sisällä herää päivittäin useita yksinkertaisia kysymyksiä ja tiedon etsintään kuluu 

paljon aikaa. Vastaus on usein olemassa, mutta se on hukkuneena suuriin tietovarastoihin. 

Haastattelussa kävi ilmi, että monet esitettävistä kysymyksistä toistuvat usein ja ne liittyvät 

muun muassa yhteystietoihin, teknisiin ongelmiin tai laitetietoihin. Ennen itse ratkaisun 

etsimistä on monesti selvitettävä, mistä tai keneltä tiedon voi ylipäätänsä löytää. Osa etsittävistä 

tiedosta on henkilösidonnaista, joten niiden saanti voi estyä vaikkapa työntekijän loman, 

palaverin tai meneilläänolevan puhelun takia. Toisaalta ongelmatilanteissa auttava henkilöstö 

kokee yksinkertaisten ongelmien ratkomisen ja inhimillisten virheiden jatkuvan korjailun 

turhauttavana ”tulipalojen sammutteluna”.  

 

Ehdotettavaksi älykkääksi ratkaisuksi valikoitui älykkään asiakas- ja henkilöstökokemuksen 

kategoriaan lukeutuva virtuaalinen henkilöstötukikeskus. Virtuaalinen henkilöstötukikeskus 

hyödyntää chatbotteja, jotka kommunikoivat vastavuoroisesti henkilöstön kanssa ja vastaavat 

henkilöstön yleisimpiin kysymyksiin vuorokauden ympäri. Koska yrityksen virallinen kieli on 

englanti ja tämän hetkiset botit toimivat parhaiten tekstimuodossa englanniksi, ensimmäinen 

versio automaattisesta henkilöstötukikeskuksesta tulisi toteuttaa englanninkielisenä chat-

bottina. Erityisesti älykkäiden kielenkäännös tekniikoiden kehittyessä, tukikeskusta voitanee 

laajentaa toimivaksi myös muilla kielillä. Edistyksellisimmät chatbotit perustuvat 

kehittyneisiin syväoppiviin neuroverkkoihin ja luonnollisenkielentunnistukseen, mutta ne 

voidaan toteutaa myös yksinkertaisemmilla koneoppimisen malleilla. 
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Chatbottien ansiosta yrityksen todelliset henkilöstöneuvojat voivat keskittyä tuottavampiin 

töihin ja haastavempien ongelmien ratkaisemiseen. Chatbotit opastavat muun muassa 

tietoteknisissä kysymyksissä sekä tarjoavat kontaktitietoja. Kun annetut vastaukset on 

tallennettu järjestelmään, botti voi ohjata suoraan vastauksen luo saman kysymyksen 

ilmaantuessa uudelleen.  Mikäli chatbotti ei osaa vastata esitettyyn kysymykseen, keskustelu 

ohjautuu todelliselle asiakaspalvelijalle tai takaisin kysyjälle. Koko henkilöstötukea ei siis 

automatisoida. Manuaalisesti annettuja vastauksia päivittämällä chatbot kehittyy ja oppii 

vastaamaan yhä useampiin kysymyksiin.  

 

Yrityksen nykyiset henkilöstötukipalvelut ovat koko henkilöstön saatavilla, joten chatbotin 

vaikutuspiiri olisi laaja. Botit helpottavat tiedon etsintää ja vähentävät siihen kuluvaa aikaa, 

jolloin henkilöstö saa heti tarvitsemansa tiedot käyttöönsä ja pääsee hyödyntämään niitä. 

Toisaalta tietojen vaivaton saatavuus madaltaa kynnystä kysyä, parantaa henkilöstön tietämystä 

ja ketteröittää ongelmien itsenäistä selvittämistä.  Chatbot tukisi merkittävästi muun muassa 

uusien työntekijöiden integroitumista yritykseen ja kannustaisi kertaamaa opittuja lähtötietoja. 

Bottien ansiosta esitettävät vakiokysymykset eivät keskeytä muun henkilöstön työtehtäviä tai 

häiritse muita meneillään olevia toimintoja. Toimivan virtuaalisen henkilöstökeskuksen 

vakiintuessa chatbotteja voitanee soveltaa myös asiakaspalvelutehtäviin. 

 

6.2.4 Suunnittelutyökalun hälytys 

 

Yrityksen X toimintaympäristöön liittyy useita toisistaan riippuvaisia liiketoimintaprosesseja. 

Pienikin virhe tai poikkeama esimerkiksi suunittelu-, valmistus tai sopimusvaiheessa eskaloituu 

prosessien edetessä ja pysäyttää pahimmillaan koko projektin etenemisen johtaen merkittäviin 

tappioihin ja viiveisiin. Haastatteluissa kävi ilmi, että virheiden taustalla ovat yleensä 

näppäilyvirheet, virhetulkinnat ja huolimattomuus.  Virheet ovat korjattavissa, mutta niiden 

selvittely on turhauttavaa, aikaavievää ja kallista. Liiketoimintafuntiosta riippumatta tarve 

erinäisille hälytyksille nousi esille lähes jokaisessa haastattelussa, sillä näppäilyvirheitä 

tapahtuu useissa yrityksen liiketoiminnoissa osana arkea.  Analyysin myötä ehdotukseksi 

valikoitui suunnittelutyökalun hälytysjärjestelmä, koska tehtävät suunnitelmat määrittävät 

pitkälti niitä seuraavan projektin kulun. Laitteiden suunittelu on loogista ja matemaattisesti 

perusteltavissa, joten sen tehostamiseksi voidaan hyödyntää tekoälyn malleja.  
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Ongelmien estämiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi, ongelmatilanteisiin on reagoitava 

mahdollisimman nopeasti. Ehdotettava suunittelutyökalun hälytysjärjestelmä ilmoittaa, mikäli 

suunniteltu osa ei sovi yhteen muiden komponenttien kanssa ja suunittelija voi tarkistaa 

laskelmansa heti.  Käytännössä tämä estää virheellisen tuotteen, kuten putken tai 

kokonaisuuden valmistuksen ja kuljettamisen työmaalle sekä osien kokoonpanoon ja 

asentamiseen liittyvät ongelmat. Ehdotettava järjestelmä parantaa tehtävien päätösten laatua ja 

vähentää ylimääräisiä kustannuksia. Hälytysten myötä vältyttään myös henkilöstö- ja muiden 

resurssien seisottamiselta, tuotteiden turhalta toimittamiselta ja asennukselta sekä 

käyttökelvottomien osien hävittämiseltä; käytännössä tämä voi tarkoittaa säästymistä jopa 

vuosien turhalta työltä. Aika- ja kustannussäästöjen lisäksi tehostuneella prosessinkululla on 

myönteisiä ekologisia vaikutuksia. Älykästä suunnittelutyökalua vaidaan hyödyntää myös sitä 

edeltävissä liiketoimintaprosesseissa; esimerkiksi alustavilla projektisuunitelmilla voidaan 

helpottaa tarjousvaiheessa laadittavien kustannusarvioiden tekemistä. 

 

6.2.5 Älykäs kalenterimerkintä 

 

Tekoälylliset systeemit tulevat rantautumaan osaksi kaikkien dataahyödyntävien yritysten 

toimintamalleja ja muuttamaan työtehtäviä sekä henkilöstötarpeita. Paikoitellen kokonaisia 

liiketoimintaprosesseja on muutettava tekoälyn tuomien liiketoimintahyötyjen 

maksimoimiseksi. Koska tekoälyn mallit luovat arvoa vasta ollessaan tarkoituksenmukaisessa 

käytössä, ne on integroitava tehokkaasti osaksi yrityksen arkea ja organisaatiokulttuuria. 

Haastattelututkimuksissa kävi ilmi, että tekoälyn käytännönsovellutukset ovat toistaiseksi 

melko vieras aihe, joten niitä on tuotava tutuksi henkilöstölle. Teknisten rajoitteiden lisäksi 

henkilöstön muutosvastarinta, epäluulot, tietämättömyys ja pelot hidastavat muutosprosessia.  

 

Äänitunnisteisen kalenterimerkintä-järjestelmä hyödyntää muun muassa luonnollista 

kielentunnistusta ja se kuuluu tekoälyn henkilöstökokemusta parantavaan kategoriaan. 

Ehdotettavan järjestelmän avulla työntekijät voivat varata muun muassa neuvotteluhuoneen tai 

lähettää kokouskutsun koneen kanssa normaalisti puhumalla. Systeemin tarkoitus ei ole 

maksimoida liiketulosta, vaan tutustuttaa henkilöstöä tekoälyllisten systeemien maailmaan, 

luoda positiivisia kokemuksia ja kannustaa kokeilemaan. Samalla voidaan harjoitella datan 
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keräämiseen ja prosessointiin liittyviä taitoja.  Puheentunnistuksen tullessa tutuksi kaikille, 

myös kunnianhimoisemmat tekoälyhankkeet omaksutaan nopeammin. Äänitunnisteinen 

kalenterijärjestelmä konkretisoi työntekijöille tekoälyn mahdollisuuksia ja madaltaa älykkäiden 

ratkaisujen kokeilun kynnystä. 

 

6.3 Älykkäiden ratkaisujen käyttöönoton haasteet organisaatiossa 

 

Liitteessä 6 esitetyt tutkimustulokset kertovat, että kohdeyrityksen on panostettava tekoälyn 

mallien esittelemiseen henkilöstölle. Mikäli yritys päättää tuoda tekoälyn sovelluksia 

liiketoimintaproseihinsa, käyttöönotolle on varattava tarpeeksi aikaa ja tulevista uudistuksista 

on kommunikoitava avoimesti henkilöstölle. Kommunikoinnin tulee olla selkeää, 

informatiivista ja osallistuttavaa. Toisaalta älykkäiden systeemien tulee olla helppoja ja 

haluttuja käyttää. Tekoälyn käyttöönottoon voi liittyä epäilyksiä ja vastarintaa, joten on tärkeää 

keskustella sen tuomista hyödyistä, kuten turhauttavien manuaalisten työntehtävien 

vähenemisestä. Ihminen on edelleen ylivertainen asiantuntijatyössä ja ongelmanratkaisussa, 

joten työt eivät tule katoamaan vaan uudelleenohjautumaan. Haastatteluissa tunnistetut pelot 

liittyivät päättelykyvyn huononemiseen, koneille annettavaan liikaan luottamukseen, datan 

heikkoon laatuun, tietovuotoihin sekä yksityisyydensuojaan. Koneille ei tahdottu antaa liikaa 

valtaa ja hyväntahtoinenkin henkilöstön jatkuva tarkkailu koettiin ahdistavana. 

Lähtökohtaisesti tekoälyn tuloa ei koettu uhkana vaan mahdollisuutena, josta ollaan innokkaita 

oppimaan lisää. Koska työtehtävät yrityksessä X edellyttävät asiantuntijuutta, työpaikkojen 

katoaminen ei huolestuttanut.  

 

Muutosjohtamisen on oltava määrätietoista ja käyttöönoton ketteröittämiseksi uudistuksista on 

tiedotettava hyvissä ajoin. Haastatteluissa kävi ilmi, että käyttöönoton onnistumiseksi 

henkilöstölle toivotaan tekoälyyn liittyviä koulutuksia, tukea ja mahdollisuuksia kokeilla 

tekoälyn sovelluksia ilman suorituspaineita. Yksittäinen koulutus ei riitä sisäistämään uusia 

toimintatapoja, vaan muutosprosessin on tapahduttava vaiheittain. Tekoälylle nimetty tiimi tai 

yksittäinen keulakuva auttaa välittämään tekoälyn tuomaa yritystoiminnan muutosta 

henkilöstölle ja helpottaa älykkäiden systeemien omaksumista osaksi organisaatioiden 

toimintaa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä työ tutki, miten kohdeyritys voi hyödyntää tekoälyä liiketoimintaprosesseissaan ja luoda 

sen malleilla arvoa. Ongelmaa lähestyttiin haastattelututkimuksen avulla, jossa pyrittiin 

tunnistamaan kohdeyrityksen liiketoimintafunktioista löytyviä rutiinitöitä, pullonkauloja tai 

muita säännönmukaisia liiketoimintaongelmia, joihin tekoälyn malleja voitaisiin soveltaa.  

Työn tavoitteena oli muodostaa ehdotus potentiaalisista tekoälyn sovelluskohteista yrityksen 

liiketoimintaprosesseissa. 

 

Tekoälyn mallit muokkaavat dataa informaatioksi ja niiden avulla voidaan prosessoida ihmisten 

käsittelykapasiteetin ylittäviä datamassoja nopeasti ja tarkasti ilman inhimillisiä virheitä. 

Liiketoiminnan näkökulmasta niillä voidaan joko automatisoida olemassa olevia töitä tai tukea 

ihmisiä suoriutumaan tehtävistään entistä paremmin. Koska adaptiivisesti ja autonomisesti 

toimivaa laajaa tekoälyä ei ole kehitetty, tällä hetkellä yritysten hyödyntämät tekoälyn mallit 

edustavat heikkoa tekoälyä. Heikko tekoäly kykenee ratkaisemaan yksittäistä sille opetettua 

tehtävää, kuten tunnistamaan konenäön avulla valvontakamerassa näkyvät henkilöt. Suurin osa 

tällä hetkellä hyödynnettävistä tekoälyn malleista perustuu koneoppimiseen.  Koneoppivien 

mallien avulla dataa voidaan luokitella ja ryhmitellä, jonka lisäksi niillä tuotetaan ennusteita, 

suosituksia ja tunnistetaan poikkeamia. Syväoppivat neuroverkot mahdollistavat tekoälyn 

laajamittaisen hyödyntämisen ja muun muassa kuvan-ja äänentunnistuksen. Digitaaliset 

teknologiat, kuten IoT lisäävät tekoälyn käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Tekoälyn 

lopulliset hyödynnystavat riippuvat ratkaistavasta liiketoimintaongelmasta ja yrityksen 

mielikuvituksesta soveltaa tekoälyn malleja tyydyttämään oman liiketoiminnan tarpeita. Dataa 

vaihtamalla, samoja algoritmeja voidaan soveltaa useassa eri kontekstissa. 

 

Koneoppivien mallien kehittämiseksi riittävälle tasolle, ongelma on määriteltävä tarkasti ja sen 

ratkaisemiseksi on oltava riittävä määrä laadukasta ja monipuolista dataa. Sovellettavasta 

tekoälyn mallista riippuen käytettävä data voi olla joko tekstiä, kuvia tai ääntä. Käytettävän 

datan on sovittava sillä ratkaistavaan ongelmaan, eli esimerkiksi tuotantolinjaa valvova kamera 

tarvitsee harjoittamiseensa kuvia tuotantolinjan toiminnasta eikä autoista. Mikäli käytettävä 

data ei sovi sillä ratkaistavaan ongelmaan tai se on puutteellista, koneoppiva malli ei opi 

suoriutumaan tehtävästään oikein eikä siitä ole liiketoiminnallista hyötyä. Käytettäviä 
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koneoppivia malleja on päivitettävä säännöllisesti, jotta niiden tuottamat analyysit perustuvat 

kuvaukseen yrityksen nykytilasta ja niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan tarpeisiin. 

Älykkään järjestelmän kehittämisen ulkoistusaste ja muoto riippuvat sovellettavan 

liiketoimintaongelman ainutlaatuisuudesta, yrityksen tekoälyllisistä valmiuksista, käsiteltävän 

tiedon arkaluontoisuudesta sekä käytössä olevista resursseista. Esimerkiksi tyypillisten 

liiketoimintojen, kuten taloushallinnon tarpeisiin on tarjolla runsaasti kaupallisia datasettejä ja 

alustapalveluja, kun taas erityisiin prosesseihin sovellettavat algoritmit ja data on usein 

hankittava yrityksen sisältä. Ohjaamattomat- ja puoliohjattavat systeemit eivät vaadi 

harjoittamiseensa merkittyjä datasettejä, mutta ohjatussa oppimisessa käytettävä harjoitusdata 

on merkittävä manuaalisesti. Merkintätyö on inhimillisille virheille altis prosessi, jonka laatu, 

kesto ja kustannukset riippuvat sen toteutustavasta. Laskentatehot ja käytössäolevat laitteistot 

vaikuttavat merkittävästi älykkään systeemin suorituskykyyn ja käyttömahdollisuuksiin.  

 

Tekoälyn mallit eivät itsessään luo arvoa, vaan niiden tuomat liiketoimintahyödyt riippuvat 

yrityksen kyvykkyyksistä valjastaa ne osaksi liiketoimintaansa. Onnistuneilla tekoälyn 

malleilla voidaan ratkaista laajaa skaalaa erilaisia liiketoimintaongelmia. Yritykselle tuotettava 

arvo riippuu asiakkaille luotavan tai hankittavan arvon ja arvonluontiin aiheutuvien 

kustannusten tasapainosta. Tekoälyn järjestelmillä luodaan arvoa parantamalla prosessien 

tehokkuutta, laatua sekä yrityksen tuottamaa asiakas-ja henkilöstökokemusta. Tekoälyn 

sovellukset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan niiden käyttötarkoituksen perusteella: älykäs 

prosessiautomaatio, tekoäly päätöksenteossa ja älykäs asiakas-tai henkilöstökokemus. Älykäs 

prosessiautomaatio automatisoi sekä fyysisiä että digitaalisia prosesseja, päätöksentekoa 

tukevat tekoälyn järjestelmät prosessoivat dataa ja tuovat ratkaistavan liiketoimintaongelman 

kannalta oleelliset tiedot oikeaan paikkaan oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Asiakas-tai 

henkilöstökokemukseen sovelletut tekoälylliset ratkaisut kommunikoivat eri osapuolten kanssa 

luonnollisella kielellä reaaliajassa ja huomioivat yksilöiden henkilökohtaisia tarpeita ja 

mieltymyksiä yrityksen henkilöstöä rasittamatta. Dataintensiivisten toimintamallien myötä 

käyttökelpoisen ja oleellisen tiedon määrä organisaatioissa kasvaa ja liiketoimintaprosesseja 

voidaan toteuttaa entistä optimaalisemmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin. Tekoälyn 

mallit tuovat datamassoihin hukkuvan informaation hyötykäyttöön ja ohjaavat henkilöstöä 

entistä arvoaluovempiin tehtääviin ja todellisten ongelmien ratkaisemiseen. Suuri osa tekoälyn 

luomasta arvosta perustuu siihen, että ne poistavat aikaavieviä ja virhealttiita rutiinitöitä sekä 
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vähentävät tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa. Tekoälyn sovellusten tuomilla 

liiketoimintahyödyillä on suora vaikutus prosessien sulavaan toteuttamiseen, toteutuviin 

kustannuksiin ja asiakkaille luotavaan arvoon. Tekoälyn päätöksentekoon tuomat 

liiketoimintahyödyt korostuvat kompleksissa ympäristöissä, jossa dataa tuotetaan paljon, eikä 

ihmisten kapasiteetti riitä käsittelemään kaikkea saatavilla olevaa tietoa.  

Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että yrityksessä, jossa kilpailuedut perustuvat 

asiantuntijuuteen ja erityisosaamiseen, suurin osa automatisoitavaksi sopivista rutiinitöistä on 

ulkostettu ja tekoälyn potentiaalisimmat sovelluskohteet liittyvät päätöksenteon tukemiseen. 

Tekoäly mahdollistaa myös älykkään prosessinohjauksen.  Tekoälyn luoma arvo maksimoituu, 

kun dataa jaetaan eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä. Esimerkiksi toimittajien, 

asiakkaiden ja yrityksen tuottamaa dataa yhdistämällä voidaan rakentaa älykkäitä 

toimitusketjuja ja optimoida tuotteiden ja palveluiden elinkaaria aina alkutuotannosta 

asentamiseen ja kunnossapitoon asti. Tekoälyn hyödyntäminen kohdeyrityksessä edellyttää, 

että dataa jaetaan koko yrityksen kesken ja liiketoimintamalleja ollaan valmiita muokkaamaan. 

Ennen tekoälyn mallien kehittämistä, myös saatavilla olevan datan käyttökelpoisuudesta on 

varmistuttava. 

 

Tekoälyn sovellusten integroiminen onnistuneesti yrityksen liiketoimintamalleihin ja 

kulttuuriin on pitkäaikainen prosessi, joka on suunniteltava huolella ja toteutettava 

määrätietoisesti. Hyödyllisimpien tekoälyn mallien löytämiseksi kokeilukulttuurin vaaliminen 

ja pilottien totuettaminen on tärkeää. Tekoälyportfolio auttaa yritystä tunnistamaan 

liiketoiminnan kannalta potentiaalisimpia tekoälyhankkeita, arvioimaan niihin liittyviä riskejä 

ja priorisoimaan toteutettavia hankkeita. Tekoälyportfolioon tulee sisällyttää eri kokoisia ja eri 

aikatähtäimen hankkeita, jotka tyydyttävät liiketoiminnan tarpeita sekä lyhyellä että pitkällä 

aikatähtäimellä. Pitkäaikaisten projektien tavoitteena on luoda pohja kestävälle arvonluonnille, 

kun taas nopeat tekoälyhankkeet auttavat yritystä demostroimaan tekoälyn tuomia hyötyjä 

välittömästi ja tutustumaan sen hyödyntämisen edellytyksiin, kuten datan keräämiseen ja 

prosesointiin. Haastattelututkimuksen peruteella todetaan, että ydintoimintoja tehostavien ja 

kehittävien tekoälyn sovellusten voidaan olettaa luovan kohdeyritykselle eniten arvoa pitkällä 

aikatähtäimellä. Kilpailuedun luominen tekoälystä edellyttää, että tekoälyn mallit tuodaan 

konkreettiseksi ja luonnolliseksi osaksi yrityksen arkea ja tulevista muutoksista 

kommunikoidaan henkilöstölle avoimesti hyvissä ajoin. Tekoälyn tuoma muutos voi aiheuttaa 
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muutosvastarintaa, joten yrityksen on tärkeää korostaa sen tuomia hyötyjä, kuten tiedon 

etsimiseen kuluvan ajan vähenemistä.  Ihminen on edelleen ylivertainen esimerkiksi luovassa 

ongelmanatkaisussa, ja tekoälyn sovellukset on tarkoitettu henkilöstön tueksi. Tekoälyn 

käyttöönottovaiheessa muutosten syyt tulee kommunikoida selkeästi ja henkilöstön rooli tulee 

olla osallistuttava. Integraation onnistumiseksi henkilöstölle tulee tarjota riittävästi tekoälyyn 

liittyviä koulutuksia, kokeilumahdollisuuksia ja tukea. 
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9 LIITTEET 

 

Liite 1. Koneoppimisen käyttömahdollisuudet, käyttötarkoitukset sekä esimerkkejä  

mahdolisista käyttökohteista (muokattu lähteestä Merilehto 2018, s.33-36) 

 

Malli Tarkoitus Käyttökohde-esimerkkejä 

teollisuusyrityksissä 

Luokittelu  

(Classification) 

Kohteen luokittelu yhteen 

tai useampaan ennalta 

määriteltyyn kategoriaan 

• Kuvan tunnistus 

• Kustomoitu 

massamarkkinointi 

Ryhmittely 

(Clustering) 

 

 

Luokittelemattoman datan 

analysointi ja erilaisten 

ryhmien tunnistaminen 

• Asiakkaiden ja 

toimittajien ryhmittely 

pysyvien ja muuttuvien 

tekijöiden perusteella 

• Dokumenttienhallinta ja 

analysointi 

 

Regressio, ennustukset 

(Regression) 

 

Numeeristen arvojen 

ennustaminen 

• Kannattavuusarviot 

• Aikataulutus 

• Laitehuoltojen 

ennakointi 

Suosittelu 

(Recommendation) 

 

Eri osapuolten, kuten 

asiakkaiden, henkilöstön ja 

toimittajien preferenssien 

arviointi 

• Tilausehdotukset 

• Toimenpidesuositukset 

• Logistiikan suunnittelu 

Poikkeamien etsiminen 

(Anomaly Detection) 

 

Aineiston normaalista 

poikkeavan datan 

huomaaminen 

• Laitteistojen 

toimintahäiriöiden 

tunnistaminen 

• Maksuhäiriöiden 

tunnistaminen 
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Liite 2. Mahdollisia datanmerkintäkeinoja sekä niiden hyödyt ja haitat (muunneltu versio 

lähteestä AlexSoft 2018) 

 

Keino Kuvaus Hyödyt Haitat 

 

Tiedon merkintä 

yrityksen sisällä 

-Tiedon merkintä 

yrityksen sisällä 

-Tehtävä voidan jakaa 

eri 

liiketoimintafunktioiden 

välillä 

-Ennustettavat 

tulokset 

-Merkityn datan 

oikeellisuus 

-Projektin 

etenemisen seuranta 

 

-Hidas prosessi 

 

Ulkoistaminen 

-Väliaikaisten 

työntekijöiden 

rekrytointi tai freelance-

alustat 

-Mahdollisuus valita 

potentiaalisimmat 

työntekijät 

 

-Rekrytoinnin 

organisointi 

 

Joukkoistaminen 

-Yhteistyö 

joukkoistamisalustojen 

freelancereiden kanssa 

- Kustannussäästöt 

-Nopea tulokset 

 

-Työn laatu 

-Tietoturvariski 

Merkintään 

erikoistuneet 

yritykset 

-Ulkoisen 

asiatuntijatiimin 

palkkaaminen 

projektiin 

 

-Laatutakuu 

 

-Kustannukset 

 

 

Synteettinen 

merkintä 

 

 

-Atribuuttien luominen 

todellisesta datasta 

-Arkaluontoista ja 

säännösteltyä data ei 

tarvitse käyttää 

-Sopiva ja 

puutteeton data 

- 

Kustannustehokkuus  

ja aikasäästöt 

 

 

-Vaatimuksena 

suuri laskentateho 
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Liite 3.  Haastattelututkimuksen haastattelukysymykset 

 

1. Mikä on edustamasi liiketoimintafunktion tavoite ja mitä vastuita sille kuuluu? Mitkä 

suoritettavista toiminnoista ovat tärkeimpiä ja mitkä vähiten arvoa luovia? 

 

2. Miten liiketoimintaongelmia tällä hetkellä ratkaistaan ja kuinka hyvin asetetut tavoitteet 

toteutuvat? 

 

3. Jos asetetut tavoitteet eivät toteudu halutulla tavalla, mistä se johtuu? Mitä päätöspisteitä 

prosesseissa on? 

 

4. Ovatko suoritettavat toiminnot alttiina inhimillisille virheille?  Kuinka todennäköisiä ja 

vakavia tapahtuvat virheet ovat? 

 

5. Millaisia säännönmukaisia rutiineja tai loogista ongelmanratkaisua edustamaasi 

liiketoimintafunktioon liittyy? Kuinka paljon näitä toimintoja on?  

 

6. Miten prosessit ovat muuttuneet työskennellessäsi yrityksessä X?  

 

7. Millaista dataa kohtaamiesi liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi on saatavilla ja missä 

muodossa se on? Onko saatavilla oleva laadukasta ja riittävää? 

 

8. Mitä tapahtuisi, jos voitaisiin ennustaa 100% oikein ja virhemarginaali olisi nolla?  

 

9. Tuleeko mieleesi joitakin prosesseja taikka osatoimintoja, joissa tekoälystä ja 

koneoppisesta olisi hyötyä?   

 

10. Voiko tekoälyn hyödyntämisestä olla haittaa? Mitä pelkoja tai uhkakuvia tekoälyyn 

liittyy? Miten itse suhtaudut tekoälyn sovelluksiin? 

 

11. Miten yrityksen X tulisi hyödyntää tekoälyn tuomia liiketoimintamahdollisuuksia 

prosesseissaan? Miten tekoäly tulee huomioida yrityksen strategiassa? 

 

12. Mitä tekoälyn onnistunut integraatio osaksi yrityksen toimintamalleja ja henkilöstön 

arkea edellyttää? 
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Liite 4.  Haastateltujen tunnistamia tekoälyn mahdollistamia liiketoimintahyötyjä 

 

 

Haastateltavia: 19 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

60%

60%

65%

70%

70%

75%

80%

Rutiinitöiden vähentäminen ja työajan
vapauttaminen tuottavampiin tehtäviin

Myyntivaiheen optimoiminen

Sisäisten liiketoimintaprosessien optimoiminen

Asiakasdatan tehokas hyödyntäminen

Hiljaisentiedon jakaminen

Toimitettavien tuotteiden ja palveluiden
omisaisuuksien/ tehokkuuden kehittäminen

Parempien päätösten tekeminen
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Liite 5. Haastateltujen kokemus yrityksen saatavilla olevasta datasta 

 

 

 

Haastateltavia: 19 

13%

81%

6%

Datan monipuolisuus

Hyvä Keskinkertainen Huono En osaa sanoa

12%

82%

6%

Datan laatu

94 %

6 %

Datan määrä
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Liite 6. Haastatelujen kokemus tekoälyn mallien onnistuneen käyttöönoton edellytyksistä 

 

Haastateltavia: 18 

 

14%

19%

19%

29%

29%

33%

33%

33%

38%

AI-tiimi, puolestapuhuja

Esimerkit, konkretisoituneet
liiketoimintahyödyt

Kohderyhmän (esim. tiimi tai ikäryhmä)
huomioiminen

Henkilöstön osallistuttaminen, avoimuus

Luottamuksen rakentaminen

Kokeilukulttuuri

AI-> Henkilöstön jokapäiväisen työn tueksi ja
työkuorman vähentämiseksi

Koulutukset

Ymmärryksen lisääminen


