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Tekoäly ja sen mahdollisuudet

• Maailmanlaajuisille tekoälymarkkinoille on ennustettu 
eksponentiaalista kasvua, ja niihin liittyvien tuottojen on arvioitu 
kasvavan 3.2 miljardista noin 89.8 miljardiin (USD) vuosina 2016-
25 [1]. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan on tärkeää, että 
suomalainen teollisuus kehittää ja ottaa rohkeasti käyttöön 
digitaalisia, tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja ja uusia 
liiketoimintamalleja 

• On huomattavaa, että yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen 
tekoälyn avulla on ensimmäinen TEM:n tekoälytyöryhmän 
suosituksista
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Älykkään tehtaan / prosessin / laitteen / 
tuotteen määritelmä

Järjestelmä on älykäs, jos
1. Se suorittaa itsenäisesti jonkin reaalimaailman 

toiminnon

JA

2. Se osaa seurata omaa tilaansa ja toimintaansa

JA

3. Seurannan tuloksena osaa muuttaa toimintaansa 
TAI osaa raportoida omasta tilastaan tai suorittamansa 

toiminnon tilasta

1. Oppivuus 

2. Muisti

Älykkyyden määritelmä ei ole yksikäsitteinen, eikä tekoälyä myöskään 
aina kyetä määrittelemään eksaktisti. 

Laajemmassa merkityksessä tekoälyllä pitäisi olla myös tietoisuus itsestään, mikä on vielä 
nykytekniikalla vaikea toteuttaa. 



Tekoälyn periaatteita

• järjestelmä opetetaan esimerkeillä (esim. neuroverkot) => säännöt 
ja yleistykset datasta

• todella suuri määrää ennestään tunnettuja tapauksia (Big Datalla) 
• käytön aikana seurattava toimintaansa => palaute 

epäonnistumisesta => tarve uuden oppimiselle 
• opetus jatkuvaa, jolloin järjestelmä adaptoituu uusiin tilanteisiin 

välittömästi  (Fast data)
• jatkuva uuden oppiminen riski opittujen asioiden muistamiselle => 

lyhyt- ja pitkäaikaiset muistit, jotka laajentuvat oppimisen mukana 
• käyttöön ilman jo kerättyä suurta datamäärää 
• tekoäly oppii asiat käytön aikana => kaikkea tietoa ei säilötä 

periteisiin tietokantoihin => uusi data pakattuna tekoälyn muistiin



Mitä on älykkyys?

• Oppii käsitteet ”suurempi kuin” ja 
”pienempi kuin”

• Kykenee yleistämään oppimansa 
uuteen aineistoon esim. ”nolla 
pienempi kuin yksi” tai ”viisi 
suurempi kuin neljä” 

Aineisto: kuvat, joissa 1 – 4 
erikokoista mustaa kuviota

Adrian Dyer: ”Jos hyönteinen, jolla on alle miljoona 
hermosolua, hahmottaa nollan, niin esim. tekoälylle lienee 
hyvinkin yksikertaista opettaa uusia temppuja”
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Classification of diagnostic algorithms
Venkat Venkatasubramanian, et. al., ”A review of process fault detection and diagnosis: Part I: Quantitative 
model-based methods”, Computers & Chemical Engineering , Vol 27, Issue 3, 2003, 293-311

1. Linear methods
2. Neural networks



D
B

DB

DB

Level 0

Level 1

Level n

.

.

.TI
M

E 
/ A

M
O

U
N

T 
O

F 
D

A
TA

DEPTH OF LEARNING

= Long-term memory

= Short-term memory

M. Liukkonen and Y. Hiltunen: unpublished result

Esimerkkirakenne tekoälylle
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