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Pekan Luentopalvelun ehdot (GDPRn hengessä)
• Otamme käyttöön kaiken jakamasi sisällön enkä tule maksamaan sinulle sen kaupallisesta 

hyödyntämisestä mitään korvauksia. Saamme muokata ja muuttaa sisältöäsi miten vain 
näemme parhaaksi emmekä ole velvollisia kertomaan siitä sinulle.

• Annat luvan käyttää kuvaasi, nimeäsi ja tietojasi vapaasti kaikessa toiminnassamme 
ilman erillistä korvausta. Keräämme ja tallennamme jakamasi sisällön mukaanlukien 
kommunikaation kaikkien muiden käyttäjien kanssa.

• Tämä sisältö voi sisältää mm. kuvien sijainnin ja ajankohdan, kameran näkymän, ihmiset
ja ryhmät joiden kanssa kommunikoit sekä niiden sisältö, kaikki sinun kontaktitietosi ja
miten tai missä käytät palvelua, toimenpiteet mainosten jälkeen, sinun taloudellinen
toimintasi, tiedot jotka tulee sinuun liittyen kontakteiltasi tahattomasti tai tarkoittaen, 
sinun nykyinen sijaintisi, asuinpaikkasi, osoitteesi, entiset osoitteesi, 
ihmissuhdehistoriasi, paikat joissa tykkäät käydä, yritykset ja ihmiset jotka ovat lähelläsi, 
mielenkiinnon kohteesi, yhteydet ja toimet. Tämä voi sisältää myös muutakin tässä
mainitsematonta, mutta niihinkin on näiden ehtojen mukaan täysi lupa kuten käyttämäsi
teknologia, tietokoneet ja laitteet sekä niistä kaikki järjestelmä- ja muu saatavilla oleva
tieto nyt tai tulevaisuudessa.
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Vapaasti muokattu lähteestä: 
https://jonne.arjoranta.fi/presentations/
2020/surveillance











HS 12.2.2020

















Gartnerin 
Hypetys Käyrä



Hypetys ei
koskaan

realisoidu
kuten

ennustettiin!







https://deepdreamgenerator.com/



https://www.instapainting.com
Umberto Boccioni style painting



https://www.instapainting.com
Mixed media painting style



https://artsexperiments.withgoogle.com/poemportraits





Tekoäly saa sinutkin tanssimaan kuin bilehile!

Source: bit.ly/dancenow99





talktotransformer.com





Televisiolla kesti 28 
vuotta saavuttaa
50milj. käyttäjää

Pokémon Go:lla
vain 19 päivää



Viimeisen kahden vuoden 
aikana tuotettiin 
enemmän dataa kuin 
koskaan aiemmin! 

• IBM:n mukaan jokainen päivä 
tuotetaan 2,5 kvintiljoonaa tavua 
dataa.

• Kvintiljoona on luku, jossa on 18 
nollaa. Se on miljardi miljardia.







Tekoäly, keinoäly, 
koneoppiminen, 
itseajavat autot, 
palvelurobotit

Alustatalous, startup
buumi, …

Virtuaalitodellisuus, 
lisätty todellisuus

Digitalisoituminen
Kryptovaluutat, 

fintech, lohkoketjut, 
…



Miten tekoäly
oikein toimii?



Maailman yleisin tekoäly!



1. Sukupolven tekoäly (n. 1950 eteenpäin)





2. sukupolven tekoäly pohjautuu
valtavaan datamäärään. Puhutaan
kone- ja syväoppimisesta. 2012-



Tekoälyn kolme 
vaihetta, joista vain 
yksi on olemassa
• Tätä päivää: Kapea 

osaaja (Artificial Narrow 
Intelligence)

• Tulevaisuutta: Yleinen 
tekoäly (Artificial General 
Intelligence)

• Ennen vuotta 2100: 
Supertekoäly (Artificial 
Super Intelligence)





Ihan kuuminta hottia tänään tekoälymarkkinoilla!



Ihan kuuminta hottia tänään tekoälymarkkinoilla!



Source: https://willrobotstakemyjob.com/













Tekoäly korvaa tehtäviä,
ei työpaikkoja!



Millaisia tehtäviä tekoäly 
korvaa tai voisi korvata?

• Jos aivotyö jonkin asian 
tekemiseen vaatii alle 
sekunnin miettimistä, niin 
se tulee korvautumaan 
teknologialla.





Työtehtäviä, joihin AI ei 
tule puremaan

• Työtehtävät, jotka vaativat 
suoriutuakseen...

• Empatian ja kommunikaation 
taitoja

• Kriittistä ajattelua
• Luovuutta, kuvittelua, sarkasmia
• Strategista ajattelua, visiointia

... Eivät taivu AI:n tehtäväksi.





Tekoäly on siis tyhmä, mutta
hyvä juttu!

Rutiininäpertäminen vähenee

Syntyy uusia työpaikkoja

Digitalisaatio on vasta ihan 
aluillaan, ajattelulla ohjaaminen
se vasta kätevää onkin!



Paljonko maksaa maailmanlaajuisen yrityksen 
perustaminen 2000-2010-2020?

1.000.000 €1990



1.000.000 €1990

2000 100.000 €

2010 1.000 €

2020 100 €



Siis, mitä? Satasella kaikki maailman maat haltuun? Kyllä!











Uudenlainen
mediakriittisyys

• Source: 
https://www.youtube.com/watch?
v=cQ54GDm1eL0



Mitä digiajasta on 
jäämässä käteen

• Alustatalouden vallankumous
• Ilmastonsuojeluun herääminen
• Tekoälyherääminen, etiikkakysymykset
• Toimivat yksinkertaiset tekoälypalvelut
• Some-vaikuttaminen, valeuutiset
• Kurkkaus uusiin ansaintamalleihin (sponsori) ja 

urapolkuihin (bloggaaja, vloggaaja, “influencer”, 
tubettaja)

• Digikokeilut, Teknologiajättien horjuminen
(Facebook, ym.) yksityisyydensuojan edessä, GDPR

• E-urheilun esiinmarssi



Suomesta on huikea ponnistaa!
• Finland is the most stable country in the world.
• Finland is the freest country in the world.
• Finland is the safest country in the world.
• Finland has the best governance in the world.
• Finland has the least organised crime in the world.
• Finland’s judicial system is the most independent in the world.
• Finnish banks are the soundest in the world.
• Finland has the most personal freedom and choice in the world.
• Finland is the best country in the world in a comparison of human 

wellbeing.
• Finland is the water richest country in the world.
• Finland's primary education is the best in the world.
• Finland is the most literate country in the world.
• Finns use most mobile data per subscription in the world.

Source: http://bit.ly/2AcjEAw



Pohjoismaisia rokkistaroja!









Kiitos! Kysymyksiä?
pekka.abrahamsson@protonmail.ch



Muutamia ajatuksia
• Tulevaisuuden ennustaminen viiden vuoden päähän on järkevää ja 

mahdollista. Sen jälkeen virhemarginaali kasvaa kuin loppuviikon
sääennusteella.
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