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KYSYMYS 1

KUINKA SUOMI NOUSEE
MAAILMAN PARHAAKSI TEKOÄLYN
SOVELTAJAMAAKSI?
Elinkeinoministeri Mika Lintilän tekoälytyöryhmä julkaisi syksyllä 2017 ensimmäisen
raporttinsa siitä, kuinka Suomi voi nousta maailman parhaaksi tekoälyn soveltajamaaksi.
Työryhmän visio Suomesta tekoälyajassa kuuluu seuraavasti:

“Viiden vuoden kuluttua tekoäly on aktiivisesti jokaisen
suomalaisen arjessa. Suomi hyödyntää kaikilla yhteiskunnan
alueilla rohkeasti, eettisesti ja ennakkoluulottomasti tekoälyä
aina terveydenhuollosta valmistavaan teollisuuteen.
Suomi on tekoälyajassa turvallinen, demokraattinen
ja maailman parhaita palveluja tuottava yhteiskunta.
Suomessa kansalaisten on hyvä elää ja yritysten on
mielekästä kehittää ja kasvaa. Tekoäly uudistaa työtä sekä
luo kasvun ja tuottavuuden kautta hyvinvointia.”
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KYSYMYS 1

KUINKA SUOMI NOUSEE
MAAILMAN PARHAAKSI TEKOÄLYN
SOVELTAJAMAAKSI? (JATKUU)
Kuitenkin vain vähän tämän
vision julkistuksen jälkeen
Tekniikka&Talous sekä
Helsingin Sanomat uutisoivat
tutkimuksesta, jonka mukaan
suomalaiset eivät vielä
juurikaan ymmärrä tekoälyä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisiä 13 maassa,
ja sen mukaan tekoäly on käsitteenä tutuin
espanjalaisille. Heistä jopa 87 % koki tekoälyn
jossain määrin tutuksi.

siis vielä tekemistä. Tekoälyn opiskelun voi
kuitenkin onneksi aloittaa tässä ja nyt. Tähän
oppaaseen olemme poimineet liiketoiminnan
kannalta kymmenen perustason kysymystä
tekoälystä ja vastanneet niihin.
Opi lisää seuraamalla blogiamme ja tutustu
myös oppimisalustaamme Trailheadiin.
Nautinnollisia lukuhetkiä!

PETTERI POUTIAINEN
Maajohtaja,
Salesforce Suomi					
Twitter @poutiainen
LinkedIn LinkedIn

Listan viimeiseksi jäi Suomi, jossa tekoäly oli
tuttua vain alle puolelle vastaajista. Paljon on
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87 %
espanjalaisista
koki tekoälyn jossain
määrin tutuksi.
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KYSYMYS 2

MISTÄ TEKOÄLYSSÄ ON
OIKEASTAAN KYSYMYS?
Nykypäivänä tunnettu tekoäly viittaa yksinkertaisimmillaan sellaisiin
tietokoneen toimintoihin, joihin normaalisti tarvitaan ihmisälyä. Hyviä
esimerkkejä ovat kuva- ja puheentunnistus tai kyky pelata shakkia. Vaikka
tekoälyä on tutkittu jo vuosikymmeniä, on se tullut jokaisen yrityksen
ulottuville vasta viime vuosina.
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KYSYMYS 3

MIKSI TEKOÄLYSTÄ
PUHUTAAN NIIN PALJON?
Teknologisen kehityksen nopeus kasvaa eksponentiaalisesti. Kiihtyvää kasvua on vaikea hahmottaa,
sillä kyseessä on laskutoimitus jossa lisätään korolle korkoa. Tätä kuvattiin hyvin Ylen taannoisessa
Kuusi huomiota tulevaisuudesta, joiden ei pitäisi yllättää -artikkelissa:

“Kuvittele taikalaatikko, jossa on yksi yhden sentin kolikko.
Rahamäärä laatikossa tuplaantuu joka minuutti. Viiden
minuutin päästä laatikossa on 32 senttiä, vartin päästä
327,68 euroa, 26 minuutin päästä 671 088,64 euroa.
Puolen tunnin kuluttua laatikossa on yli kymmenen
miljoonaa euroa – ja se painaa 2 469 tonnia. Aluksi tuntuu
kuin ei tapahtuisi juuri mitään, mutta sitten kaikki näyttää
tapahtuvan kerralla.”
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Tekoälystä puhutaan paljon oletettavasti
kolmesta syystä:
1. Tekoäly on oikeasti kaikkien
kiinnostuneiden käytettävissä
2. Tekoälyn mahdollisuudet innostavat ja
innostus aiheuttaa hypeä
3. Tekoäly pelottaa, ja tekoälyn mahdollisia
uhkia halutaan spekuloida
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KYSYMYS 3

MIKSI TEKOÄLYSTÄ
PUHUTAAN NIIN PALJON? (JATKUU)
Teknologian kehittyminen
seuraa samanlaista
eksponentiaalista käyrää,
ja siksi myös tekoäly on tullut
ihmisten tietoisuuteen niin
kovalla rytinällä. Samasta
syystä tekoäly on kaikkien
ulottuvilla, vaikka koko
ajatusta pidettiin hetki sitten
silkkana utopiana.

Tämä saa luonnollisesti aikaan hypeä ja
innostumista, joka osaltaan vaikuttaa siihen,
että tekoälystä puhutaan paljon. Toisaalta myös
varjopuolet huolettavat: voiko tekoäly viedä
meiltä työpaikat, tai voivatko robotit valloittaa
maapallon?
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KYSYMYS 4

MITÄ EROA ON KONEOPPIMISELLA
JA TEKOÄLYLLÄ?
Vaikka koneoppiminen
ja tekoäly kulkevatkin käsi
kädessä, on koneoppiminen
paljon muuta kuin pelkkä
synonyymi tekoälylle.
Laajana kattokäsitteenä
tekoäly sisältää kaikki
koneiden älykkäät toiminnot.
Tekoälyratkaisuissa
hyödynnetään useimmiten
koneoppimista.

Kone voi esimerkiksi oppia ilmiöiden
tunnistamista matemaattisten ja tilastollisten
menetelmien avulla. Tämä tarkoittaa
käytännössä lukuisten ilmiötä edustavien
lukuarvojen, kuvien tai tekstin lataamista
algoritmille.
Toinen tuore esimerkki koneoppimisesta on
niin ikään Googlen omistaman DeepMindtutkimusyhtiön uusi tekoäly, joka oppi Golautapelin mestariksi pelaamalla itseään
vastaan.
Tulevaisuudessa ohjelmistorobotiikka ja
koneälyn muodot tulevat sulautumaan
toisiinsa entistä enemmän. Erilaisia
teknologioita käytetään rinnakkain saman
tehtävän hoitamiseen, sillä ne täydentävät
hyvin toisiaan.
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KYSYMYS 5

MITÄ EROA ON
HEIKOLLA JA VAHVALLA
TEKOÄLYLLÄ?
Tekoälyä on kahdenlaista, heikkoa ja vahvaa.
Heikolla tekoälyllä tarkoitetaan yksittäisissä tehtävissä taitaviin suorituksiin
kykeneviä algoritmeja, kuten hakukoneita, roskapostisuodattimia
tai vaikkapa robotti-imureita. Tässä kategoriassa tehdään jo paljon
edistyneempiäkin toimintoja, kuten kasvojen ja puheentunnistusta,
hahmontunnistusta tai avustavaa tutkimustyötä.
Vahvalla tekoälyllä puolestaan tarkoitetaan tulevaisuutta ennustavaa
tekoälyä, joka tulee toimimaan täysin irrallaan ihmisälystä. Vahvaa tekoälyä
ja ihmisiä päihittävää superälykkyyttä ei tulla kuitenkaan näkemään vielä
moneen kymmeneen vuoteen.
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KYSYMYS 6

MILLAISIA KÄYTTÖTARKOITUKSIA
TEKOÄLYLLÄ ON?
Yksi tapa jaotella tekoälyn käyttötarkoitusta on
seuraava:
1. Ihmistyön korvaaminen automaatiolla

2. Ihmisen toiminnan tehostaminen
älykkäämmillä prosesseilla

Ihmisten korvaaminen automaatiolla voi tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että kauppojen inventaario tehdään valokuvan perusteella
automaattisesti perinteisen manuaalisen laskemisen sijasta.
Valmistavassa teollisuudessa tämä voisi tarkoittaa varaosien
automaattista tunnistamista valokuvista.

Tekoäly ei suinkaan tarkoita tietokoneen toimimista ihmistä vastaan
vaan ihmisen kanssa. Tekoäly, Artificial Intelligence AI kääntyykin usein
itse asiassa muotoon Augmented Intelligence, jossa tekoälyn tehtävänä
on juurikin avustaa ihmistä.
Kone pystyy lukemaan ja omaksumaan valtavan määrän tietoa,
mutta useimmiten komplekseissa päätöksentekotilanteissa ihmisen
kykyjä yhdistää asioita, empaattisuutta tai muuta sellaista ei ole syytä
aliarvioida. Huippuasiantuntijat ovat harvassa, mutta kun tekoäly
kykenee oppimaan parhailta asiantuntijoilta ja sen avustaessa muita
voidaan yleistä osaamisen tasoa nostaa valtavasti.
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KYSYMYS 7

KUINKA LAAJASTI YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT
TEKOÄLYÄ LIIKETOIMINNASSAAN JUURI NYT?
MITKÄ TOIMIALAT OTTIVAT TEKOÄLYN
KÄYTTÖÖNSÄ ENSIMMÄISENÄ JA MILLÄ TAVOIN?
Terveydenhuolto ja teollisuus ovat
hyödyntäneet tekoälyä toistaiseksi laajimmin.
Esimerkiksi suomalainen ZenRobotics toimittaa
maailmalle rakennus- ja purkujätteiden sekä
teollisten jätteiden lajitteluun optimoitua,
tekoälyavusteista jätteidenkäsittelyrobotiikkaa.
KONE puolestaan ottaa parhaillaan käyttöönsä
uutta älykästä kenttähuollon järjestelmää, joka
parantaa huomattavasti huoltohenkilökunnan
tehokkuutta sekä kykyä palvella asiakkaita
yksilöllisemmin ja nopeammin. Lisäksi
uudistuksella pyritään minimoimaan hissien
ja liukuportaiden huoltoseisokit yhdistämällä
niiden anturointi tekoälypohjaiseen huollon
ohjaukseen.

Samalla huolehditaan, että oikeaan paikkaan
oikeaan aikaan ohjatulla huoltohenkilöllä on
myös oikeat varaosat mukanaan.

ystäville reaaliaikaisesti erilaisten otteluiden
aikana. Myös varastotilanteen arviointi ja
ennakointi tulevat samassa paketissa.

Salesforce Einsteinin lanseeraus toi tekoälyn
lähemmäs myös muita toimialoja, ja monet
Salesforcen asiakkaat ovatkin ryhtyneet
hyödyntämään tekoälyä myynnissä,
markkinoinnissa sekä asiakaspalvelussa.
Esimerkkejä teollisuuden ulkopuolelta löytyy
niin Coca Colasta, American Expressistä
kuin Yhdysvalloissa fanituotteita myyvästä
Fanaticsistakin.

Urheilufaneille suunnattu viestintä mukautuu
ottelun edetessä mm. sen mukaan, miten
oma joukkue sillä hetkellä pärjää: fanituotteitta
kannattaa tarjota voittajajoukkueen
kannattajille erilaisella kulmalla kuin
häviäjäjoukkueen faneille.

Fanatics käyttää Salesforcen Marketing Cloudia
kohdentaakseen markkinointia urheilun
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Näiden esimerkkien ohella tekoälyteknologiaa
on otettu käyttöön mm. kiinteistönhuoltoalalla,
jossa tekoäly voidaan valjastaa kertomaan
siivoojalle mitkä roskikset ovat täynnä ja mitkä
huonekasveista vaativat kastelua.
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KYSYMYS 8

MITKÄ OVAT SUURIMMAT/
TYYPILLISIMMÄT HAASTEET, JOITA TEKOÄLYÄ
HYÖDYNNETTÄESSÄ TULEE VASTAAN?
Tähän asti yksi
merkittävimmistä esteistä
tekoälyn laajamittaiselle
hyödyntämiselle
yritysmaailmassa on ollut se,
että tekoälyn kouluttaminen
on aikaa vievää puuhaa, ja
useimmiten myös hankalaa.

Valmiiksi juuri omalle liiketoimintamallille
sopivaa, koulutettua mallia on ollut hankala
tai jopa mahdoton löytää. Tämän lisäksi dataanalyytikoista, eli ihmisistä jotka osaavat luoda
näitä malleja, on huutava pula.
Osa tekoälyistä on kuitenkin suunniteltu
toimimaan suoraan jonkin toisen järjestelmän
kanssa (esim. markkinoinnin automaatio
tai asiakaspalvelun hallintaohjelmisto).
Tällöin erillistä integraatiota ei tarvita ja
järjestelmätoimittaja vastaa mallin kehityksestä.
Tämä helpottaa käyttöönottoa radikaalisti eikä
omia data-analyytikoita tai data scientisteja
välttämättä tarvita.
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Toisaalta useissa tapauksissa käytössä
ovat molemmat vaihtoehdot:
järjestelmäarkkitehtuurin mukanaan
tuoma tekoäly ratkaisee sen piirissä olevat
käyttötapauksesta ja vapauttavat kriittiset
analyytikkoreservit pitkälle kustomoitujen
mallien pariin.
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KYSYMYS 8

MITKÄ OVAT SUURIMMAT/TYYPILLISIMMÄT
HAASTEET, JOITA TEKOÄLYÄ HYÖDYNNETTÄESSÄ
TULEE VASTAAN? (JATKUU)
Tekoälyn varsinaisessa käyttöönotossa voi tulla vastaan
kahdenlaisia hankaluuksia: kulttuurillista muutosvastarintaa,
sekä teknisiä haasteita.
1. Teknologia
Tyypillisimmät teknologiset haasteet liittyvät integraatioihin sekä datan hyödyntämiseen.
Jälkimmäisenä mainittu nousee ongelmaksi, sillä juuri data toimii tekoälyn polttoaineena.
Onkin varsin tavallista, että tekoälyhanketta lykätään “laadukkaan” datan puutteessa.
Toisaalta on varsin harvinaista tavata yritys, joka ylpeilisi datansa laadulla. Nämä ongelmat
ovat osa kaikkien arkipäivää, ja niiden itsestään ratkeamisen odottaminen on kuin menisi
Kirkkonummelle seisomaan ja toivoisi, että metrolinja laajenee Hankoon.
Samalla kun dataa ei osata hyödyntää, kertyy sitä jatkuvasti lisää, ja vieläpä valtavaa
vauhtia. Paras tapa havaita ja korjata tiedon laadun ongelmia onkin sen aktiivinen
13
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KYSYMYS 8

MITKÄ OVAT SUURIMMAT/TYYPILLISIMMÄT
HAASTEET, JOITA TEKOÄLYÄ HYÖDYNNETTÄESSÄ
TULEE VASTAAN? (JATKUU)
hyötykäyttö ja analysointi. Puutteiden korjaamista on helpompi priorisoida kun saavutettava
hyöty on konkreettinen ja lähellä. Tekoälyn hyödyntäminen on matka, ei projekti - ja tiedon
jatkuva parantaminen on osa tätä matkaa.

2. Kulttuuri
Kulttuurisesti haaste tekoälyn hyödyntämiseen on sama kuin monessa muussakin
transformatiivisessa toiminnassa: (elämän)kokemuksemme. Vaikka kokemus onkin valtava
voimavara ja arvokas asia, ohjaa se meitä usein etsimään ratkaisuja jo hyviksi havaitsemiemme
mallien perusteella, emmekä siten usein tule huomanneeksi uusia tapoja toimia.
Tekoäly mahdollistaa aivan uudenlaisten kysymysten esittämisen, ja parhaat ratkaisut syntyvätkin
usein näennäisesti “tyhmien” tai “mahdottomien” kysymysten kautta. Meidän tulisikin haastaa
itseämme organisaatioissa kysymään toisiltamme entistä mielikuvituksellisempia kysymyksiä
ja valjastaa ratkaisujen etsimiseen resursseja laajalta kokemus- ja osaamispohjalta.
Kulttuurillista muutosvastarintaa olemme käsitelleet laajemmin artikkelissamme
“84 % digitaalisista transformaatioista epäonnistuu. Miksi?”
14

84%
digitaalisista
transformaatioista
epäonnistuu.
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KYSYMYS 9

MIKÄ ON SALESFORCE EINSTEIN JA MITÄ
TEKOÄLY TUO CRM-JÄRJESTELMÄÄN?
Salesforce lanseerasi oman
Einstein-tekoälynsä vuonna
2016. Tänä päivänä Einstein
luo jo yli 475 miljoonaa
ennustetta joka päivä.

Esimerkiksi Einstein Forecasting eli
myyntiennusteet auttaa talous - ja
myyntijohtajia ennustamaan liiketoiminnan
kehitystä paremmin. Kun algoritmit yhdistetään
keskeiseen CRM-dataan esimerkiksi liideistä
ja potentiaalisista asiakkaista, pystyy tekoäly
tekemään paljon aiempaa tarkempia
ennusteita myynnin liikevaihdosta ja siten
parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta.
Einstein kykenee esimerkiksi ennakoimaan
hyvin, miten kunkin myyntijakson tavoite
täyttyy nykyisellä aktiviteettimäärällä. Jos
ennakoidaan ettei tavoitteeseen päästä, antaa
Einstein toimintaohjeita ja suosituksia: mistä
voisivat löytyä ne kaupat, jotka täyttäisivät
kiintiön.
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Kehittyneen tekoälyn vahvuus on myös kyky
käydä läpi suuria tietomassoja ja tunnistaa
niistä kaavoja, joiden avulla voi ennustaa
asiakkaiden käyttäytymistä ja auttaa näin
rakentamaan markkinointia ja myyntiä.
Einstein Opportunity Scoring eli potentiaalisten
asiakkaiden pisteytys auttaa pitämään myyjät
kaikkein hedelmällisimpien kauppojen
äärellä. Tekoäly poistaa mutun priorisoinnista
pisteyttämällä mahdollisia kauppoja rahallisen
arvon ja yhteydenpitojen määrän perusteella.
Tekoäly siis pisteyttää liidit sen mukaan, kuinka
todennäköisesti ne johtavat kauppaan.
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KYSYMYS 9

MIKÄ ON SALESFORCE EINSTEIN JA MITÄ
TEKOÄLY TUO CRM-JÄRJESTELMÄÄN? (JATKUU)
Einstein sisältää myös paljon
muita tekoäly palveluita
kuten konenäkö (Einstein
Vision) ja luonnollisen kielen
prosessointi.

Näitä voi käyttää rajapintojen kautta ja
hyödyntää joko valmiiksi opetettuja malleja
tai opettaa se tunnistamaan oman brändin
kannalta keskeiset elementit valokuvista
ja hyödyntämään tietoa osana vaikka
asiakaspalvelua tai markkinointia.
Keskeistä Salesforce Einsteinille on sen
skaalautuminen kaikille yrityksille: Kuka
tahansa voi välittömästi hyödyntää
sisäänrakennettuja tekoälyominaisuuksia
omassa Salesforce - ratkaisussaan.

16

Toisaalta pidemmällä AI-polulla olevat
tai sinne haluavat voivat yhdistää muita
palveluita Einstein-alustalta osaksi omaa
tekoälyratkaisuaan ja tarvittaessa kytkeä
niitä muihin tekoälyalustoihin - esimerkkinä
tällaisesta IBM Watson.
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KYSYMYS 10

MIKSI TEKOÄLYN PITÄISI
KIINNOSTAA YRITYSTÄNI?
Tekoäly ei ole tulevaisuutta, vaan nyt jo täällä.
Se tulee vaikuttamaan kaikkiin toimialoihin ja työtehtäviin, halusimme
tai emme. Kuilu tekoälyä hyödyntävien ja sen huomiotta jättävien välillä
on jo alkanut syventyä, ja kasvaa kovaa vauhtia.

Mitä pikemmin alamme tämän opettelun
sitä paremmaksi kasvaa kykymme löytää

Tekoälyyn voi ja kannattaakin suhtautua varsin pragmaattisesti:
se on ennen kaikkea ihmisten ja yritysten palvelija. Lisäämällä älyä
ja automaatiota ihmisen tueksi voidaan nykyisiä prosesseja jo nyt
merkittävästi tehostaa ja liiketoimintaa muuttaa. Tekoälyyn tutustumisen
voi aloittaa pienin askelin, esimerkiksi hyödyntämällä tekoälypohjaisia
palveluja, joita vaikkapa CRM-alusta tarjoaa.

kysymykset ja vastaukset. Tekoäly voi olla
uhka, mutta aivan varmasti se on ennen
kaikkea mahdollisuus - ja mielestäni
jokaisen kannattaisi aloittaa tutustuminen

Ihminen tulee elämään tekoälyn kanssa pitkään ja tämän rinnakkaiselon
opettelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Meidän on opittava esittämään
uudenlaisia kysymyksiä ja etsimään uudenlaisia vastauksia alati muuttuviin
liiketoiminnan haasteisiin.

tähän mahdollisuuteen jo tänään.
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LUE LISÄÄ TEKOÄLYSTÄ:

1.

Myynti + Tekoäly = Kalastusta dynamiitilla?

2.

Tekoäly ei ole enää utopiaa, vaan jo nyt kaikkien saatavilla

3.

Tekoäly kilpailuetuna teollisuusyrityksissä

4.

Tekoäly, automaatio ja konkreettinen liiketoimintahyöty

5.

Kiinnostaako tekoäly? Laita nämä sivustot seurantaan!

6.

Tekoäly + Asiakaskokemus = Kilpailuetu

7.

Kolme esimerkkiä, joissa AI ♥ Asiakaskokemus

8.

Tekoäly tuo asiakaskokemuksen myyntityön ytimeen

9.

Miksi tekoäly voi tarjota parempaa palvelua kuin ihminen?

10.

Tekoäly on myyntimiehen paras kaveri

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ SIITÄ,
KUINKA SALESFORCE VOI TUKEA TEKOÄLYN
SOVELTAMISESSA?
Ota yhteyttä tiimiin ja varaa aika keskustelulle:
Ilkka Sundberg | isundberg@salesforce.com | +358 (0)43 824 7248
Tai lue lisää vinkkejä blogistamme

www.salesforce.com/fi/blog/
Seuraa meitä myös Twitterissä

@SalesforceFI

