
Tekoäly ja alustatalous

Miten voit hyödyntää niitä omassa 
liiketoiminnassasi
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Digitaalisen alustatalouden
liiketoimintamallit

Lineaarisen arvoketjun 
liiketoimintamallit

Alustatalouden murros

Alustatalouden kasvuloikka

Digitaalisuudessa on 1 ja 0, 

kumpia haluamme olla? 
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Alustatalouden suunnittelua 
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Onko kalliita resursseja vajaakäytössä?
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Aloita tärkeimmästä ja pienesti
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Alustatalouskehys - ‘tetris’
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Kaikki puhuvat tekoälystä, miksi?

• Tietoa on Internetin ja digitalisaation ansiosta helposti saatavilla digitaalisessa muodossa 
tekoälyn opettamiseen.

• Läpimurrot uusissa algoritmeissa, erityisesti Deep Learning (syvät neuroverkot) -
teknologiat ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina.

• Opetukseen tarvittavaa laskentatehoa saatavilla (GPU-laskenta, 10-100 x nopeutus)



Tekoälyn tilanne nyt

• Perustuu useimmiten syviin neuroverkkoihin. 
• Pääosin ohjattua oppimista (Supervised Learning).
• Vaatii annotoitua dataa. Data usein ei strukturoitua.
• Jos dataa ei ole, tekoälyn hyödyntäminen useimmiten mahdotonta
• Mitä enemmän dataa, sitä paremmat tulokset.
• Vaatii paljon laskentatehoa (GPU-laskenta pilvessä).
• Järjestelmät rakennetaan useimmiten avoimen lähdekoodin AI Framework –kirjastojen päälle. 

Digitalisaation isot pelurit mm. Google, Facebook, Amazon, Baidu, Microsoft ovat panostaneet 
miljardeja tekoälytutkimukseen, mutta tarjoavat kehitystyönsä tulokset pääosin avoimen 
lähdekoodin kirjastoina (Tensorflow, Keras, Caffe, CNTK yms.)

• Tyypillisiä sovelluskohteita mm. erilaisten objektien tunnistus kuvista/videosta, puheentunnistus, 
kirjoitetun tekstin prosessointi (NLP, Natural Language Processing), Internetistä saatavan datan 
hyödyntäminen, ohjelmistorobotiikka, ChatBot-ratkaisut…

• Usein yrityksellä on jokin perinteiseen analytiikkaan (luokittelu, regressio, klusterointi) perustuva 
ratkaisu, johon haetaan parannusta tekoälyn/koneoppimisen avulla.



Mihin tekoälyn kehitys on menossa?

• Opetusdatan määrän pienentäminen
• Laskenta pilvestä päätelaitteisiin 
• Algoritmit mustia laatikoita, päätösten läpinäkyvyyden lisääminen
• Opetusdatan keinotekoinen generointi (simulaattorit, digitaaliset kaksoset, GAN-

verkot)
• Ohjaamaton oppiminen (Unsupervised Learning)
• Vahvistusoppiminen (Reinforcement Learning)
• Ihminen mukaan opetustapahtumaan (Human in the Loop)
• One-shot Learning, oppiminen vain yhdestä tai muutamasta näytteestä.
• Online Learning, reaaliaikainen jatkuva oppiminen.
• Data Scientist -tason osaajista huutava pula -> tarvitaan korkeamman abstraktiotason 

työkaluja
• Tämän hetken tekoäly ei pysty ihmisen kaltaiseen järkeilyyn (Reasoning)!



Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa

• Aito liiketoimintaan perustuva tarve.
• Liiketoimintatarpeen jalostaminen tekniseksi ongelmaksi.
• Ratkaisu mahdollistaa merkittävän liiketoimintapotentiaalin
• Ongelmaan liittyvä opetusdata olemassa tai hankittavissa.
• Analytiikasta tekoälyn/koneoppimisen hyödyntämiseen
• Avoimen lähdekoodin alustojen tehokas hyödyntäminen
• Usein tarve ennustaa jotakin
• Arvon irrottaminen datasta
• Todellinen hyöty: Pystyykö ratkaisulla tekemään tai säästämään rahaa?
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