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• Tekoäly: Järjestelmiä, joiden avulla ”älykkyyttä vaativia” tehtäviä voi 

automatisoida

• "Tekoäly on järjestelmä, joka pyrkii älykkäästi saavuttamaan asetettuja 

tavoitteita analysoimalla ympäristöään ja toimimalla osittain itsenäisesti.” 

(Tekoäly Euroopassa, COM/2018/237)

• Ihmisen on vaikea ymmärtää tekoälyn “kapeutta”: 

– Jos tapaat henkilön, joka on ylivoimainen shakissa, Go-pelissä, 

päässälaskussa tai osaa ulkoa koko maailmankirjallisuuden, oletat, että hän 

osaa myös käydä ostamassa kaupasta maitoa.
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Tekoäly
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Yksinkertaisin algoritmi

• Lähimmän naapurin luokitin

– Ihanan yksinkertainen

– Vaikea voittaa!

– Hidas



seuloa valtavia datamassoja

havaita säännönmukaisuuksia

löytää “neulan heinäsuovasta”

ennakoida ihmisten käyttäytymistä

abstrakti päättely monimutkaisissa konteksteissa

“ajattelu” laatikon ulkopuolella

arkijärki
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Mitä koneoppiminen/tekoäly osaa?



• Tekoälyn kehitys on ottanut huimia harppauksia 2000-luvulla.

– tiedonhaku, logistiikka, tieteellinen tutkimus, viihde, …

• Maailmanlaajuinen tekoälyn tuottavuuden kasvuodote v. 2030:

$15 700 000 000 000 (= 15,7 biljoonaa dollaria) (PwC, 2017)
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Ensyklopedistin unelma

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
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– Akateemisia artikkeleita: yli 2 miljoonaa joka vuosi

– Youtube-videoita: yli 30 000 tuntia joka tunti

– Twitter-viestejä: yli 6000 joka sekunti

• Tekoäly on mullistanut tiedonhaun: Google (Scholar), 

sisällönsuosittelujärjestelmät, sosiaalisen median filtterit, …

• Seuraava tavoite on kysymys-vastaus –järjestelmät ja chatbotit

– GPT-3: tekstigeneraattori on opetettu 45 teratavulla tekstiä (vastaa noin 

4 miljardia sivua)
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Ensyklopedistin unelma
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Ensyklopedistin unelma

https://6b.eleuther.ai/
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Ensyklopedistin unelma

https://6b.eleuther.ai/


• Scifi-visiot sikseen, tekoäly on uskomattoman voimakas työkalu.

• Merkittävin jo nähtävissä oleva vaikutus liittyy profilointiin, joiden 

avulla ihmisiin voidaan vaikuttaa.

• Demokratian kannalta datan keskittyminen valtaville 

alustatalousyrityksille (Google, Facebook, Amazon, …) on riski.

• Sääntelyn kannalta järjestelmien kompleksisuus ja 

läpinäkymättömyys on suuri haaste.
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Baabelin kirjasto



13Kuva: IBM Watson™ Personality Insights & GigaOm



• Teknologiaa voidaan käyttää hyvään ja pahaan. Se ei silti tarkoita, 

että teknologia olisi vaikutuksiltaan neutraalia.

– kenen “hyvä” tai “paha”?

– kenellä on vastuu vaikutuksista?

• Teknologian vaikutuksia yhteiskunnassa eivät määrittä ensisijaisesti 

teknologiset vaan yhteiskunnalliset ja poliittiset päätökset.
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Jos haluat ratkaista kaiken, klikkaa tästä



• Ilmainen verkkokurssi, yhteensä noin 30 tuntia

• Toteutettu HY:n ja Reaktorin yhteistyönä

• 2018: 🇬🇧 🇫🇮 2019: 🇸🇪 🇪🇪🇩🇪

2020: 🇳🇴🇱🇻🇱🇹🇫🇷🇧🇪🇲🇹🇮🇪🇵🇱…

2021: 🇰🇪

• yli 763 000 osallistujaa

• yli 170 maasta, 37-56% naisia, 21% yli 45 v.

© Teemu Roos 15

Elements of AI        www.elementsofai.com



• Jatko-osa, jossa (vapaaehtoisia) 
koodaustehtäviä

• yli 36 000 osallistujaa

• Tavoitteena ymmärtää, miten tekoälyn 
avulla voi kehittää uusia sovelluksia

• Tarkoitettu kaikille, jotka tulevat 
työskentelmään tekoälyn parissa, 
vaikka eivät itse koodaisikaan

• AI:n kuluttajista => AI:n rakentajiksi 16

Building AI



• Tekoälyyn ja dataan liittyvät eettiset 
kysymykset

• Tarkoitettu erityisesti niille, jotka 
työskentelevät organisaatioissa, jotka 
soveltavat tekoälyä ihmisten elämään 
vaikuttavissa tilanteissa

• Tehty yhteistyössä HY:n sekä Helsingin, 
Amsterdamin ja Lontoon kaupunkien 
kanssa => julkishallinnon näkökulma
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Ethics of AI        ethics-of-ai.mooc.fi


