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LEHDEN TEEMA

Mitä tekoäly on?
Keski-Suomen ICT-lehden pääteemana on tällä kertaa tekoäly, jota myös keinoälyksi kutsutaan. Englanninkielinen termi on artificial intelligence, lyhennys AI.
Artikkelit kertovat tekoälyn historiasta, tutkimuksista, teorioista, tieteellisistä
saavutuksista, käytännön sovelluksista, vaaroista, opetuksesta ja opiskelusta
Jyväskylän informaatioteknologian tiedekunnassa.
Tieteisromaanit ja -elokuvat ovat jännityksen täyteisillä kertomuksillaan kuvanneet tekoälyn mahdollisuuksista taistelussa hyvien ja pahojen elintilasta universumissa. Sankarit kamppailevat rikollisia vastaan maailmanherruuden nimissä.
Yksi kuuluisipia on saksalaisen Fritz Langin mykkäelokuva Metropolis (1927).
Tekoälyn todellisuus on jotain muuta. Kyse on yksinkertaisesti tietokoneiden
toiminnasta. Ihminen ohjelmoi koneen käyttöjärjestelmien toteutettaviksi nolliin ja ykkösiin pohjautuvia bittikoodeja. Tekoäly tuo uuden ulottuvuuden, jossa
järjestelmä tuottaa luovia, ihmisajattelun tuntuisia, oloisia ja näköisiä tuloksia.
Tietoisuuden ja tunteiden siirtäminen tietokoneen olemukseen ei vielä onnistu.
Hyödynnettävän datan määrä on räjähdysmäisessä kasvussa. Kyse on suuresta,
tiedon ”inhimillisestä” ja ”luovasta” teknisestä kokonaisuudesta, kognitiivisesta
teknologiasta, jossa ihminen saa käyttöönsä koneen käsittelemän ja analysoiman tiedon ja jonka kokonaisuudessa tekoäly on vain yksi osa. Kognitiivisen
teknologian avulla tietokone havainnoi, ymmärtää, perustelee, oppii, päättää ja
toimii vuorovaikutuksessa käyttäjänsä kanssa.
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PÄÄKIRJOITUS

Laskennalliset tieteet ja tekoäly
IT-tiedekunnassa laskennallisten menetelmien
keskeisiä tutkimusaloja ovat mallinnus, simulointi, optimointi, signaalin ja datan käsittely
sekä kompleksisten systeemien hallinta ja matemaattispainotteisella tekoälytutkimuksella
vahvistettu päätöksenteko.
Jyväskylän yliopiston tavoitteena on luoda
maamme johtava laskennallisten tieteiden ja
tekoälyn tutkimus- ja koulutuskeskittymä.
Tekoäly on kuulunut tiedekunnan opetus- ja
tutkimusohjelmaan jo 1980-luvulta alkaen.
Digitalisaation, metodisen ja tietokoneteknologian kehityksen myötä alalla on tapahtunut
läpimurtoja monien sovellutusten osalta – kuten tässä lehdessä esittelemme.
Yhteistyö maailman teknologia-alan johtavan

yrityksen IBM:n kanssa avaa monia mahdollisuuksia opiskelijoille ja tutkijoille.
Kun IT-alan koulutus alkoi 50 vuotta sitten yliopistossa, IBM:n asiantuntijat ja laitteet olivat
ratkaisevan tärkeässä asemassa.
Uskon, että näin tulee olemaan myös siirryttäessä uuteen digitalisaation ja tekoälyn aikakauteen.
Toivomme yliopistossa ja IT-tiedekunnassa julkisia organisaatioita ja yrityksiä mukaan yhteistyöhön!

Pekka Neittaamäki
IT-tiedekunnan dekaani

KOLUMNI

Lukioista ICT-yliopisto ja koulutunneille tekoälyopetusta
Viime aikoina on keskusteltu lukioista yliopistoihin siirtymisen nopeuttamisesta. Asian tärkeys on sisäistetty IT-tiedekunnassa, niinpä
opiskelijavalintaa ja koulutusta on ajateltu uudella tavalla. Tiedekuntaan pääsee kolmea eri
reittiä pitkin: suoraan ylioppilastodistuksen perusteella, osoittamalla osaamisen pääsykokeessa tai suorittamalla kaksi tiedekunnan kurssia
verkossa.
Kurssitarjontaa tullaan vielä laajentamaan siten, että ohjelmoinnin ja tietoliikenteen kurssien rinnalle mukaan otetaan tekoälyn perusteet ja matematiikka, laskennallinen ajattelu
sekä diskreetti matematiikka.
Lukiolainen voi suorittaa yliopistokursseja etu-

ajassa. Suoritettuaan niistä hyväksytysti vähintään kaksi hän voi päästä tiedekuntaan heti ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen ja valmiit
kurssit hyvitetään opinnoissa.
Näin lukioon muodostuu tavallaan digitaalinen ICT-yliopisto: opintojen alku ja tutkintojen
suorittaminen nopeutuvat.
Tiedekunta edistää rajan madaltamista yliopiston ja lukion välillä tukemalla kaikissa KeskiSuomen ensimmäisen ja toisen asteen kouluissa
BBC:n kehittämän yleishyödyllisen micro:bitpienoistietokoneen käyttöönottoa.
Haastamme koululaiset mukaan innovaatiotoimintaan!
Pekka Neittaanmäki
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Mistä tekoäly syntyy ja kuka sitä hallitsee?

T

ekoälyn tulisi
jalostaa ja helpottaa ihmisen elämää,
tuottaa yrityksille taloudellista voittoa ja nostaa
maailmanlaajuista elintasoa akateemisen perustutkimuksen ja soveltavien tieteiden kautta.
Periaatteessa yhteiskuntien tulisi ohjata
lainsäädännön kautta digitaalisuuden ja
sen mukana tekoälyn teknistä ja eettistä
kehitystä kielteisten ilmiöiden torjumiseksi.
Tulevaisuus tuo tullessaan hienoja mahdollisuuksia ja mittavia vaaroja. Yhteiset
pelisäännöt, niiden noudattaminen ja
valvonta kuuluvat valtioille ja niiden
yhteisille elimille, kuten YK:lle ja EU:lle.

Teknisistä asioista sovitaan kansainvälisissä standardoimisjärjestöissä,
joita ovat International Organization for
Standardization (ISO) yleisellä tasolla ja
International Electrotechnical Commission (IEC) erityisesti tietotekniikan alalla.
Niiden yhteistä työryhmää kutsutaan
Joint Technical Committeeksi (JTC1).
Järjestöjen yleiskokous perusti lokakuussa 2017 Venäjällä alakomitean tekoälyn standardien määrittelemiseksi.

ja taitoja kuin ihmisyksilö pystyy hallitsemaan. Näitä tietoja hyödynnetään
matematiikan avulla, bittisarjoiksi ohjelmoituina. Tietokoneet toimivat yksinomaan lukujen 0 ja 1 yhdistelminä.
Tekoälyn kehittäjien viime vuosien
saavutus on ollut oivallus saada tietokoneen ohjelmistot oppimaan itsenäisesti, vähän samaan tapaan kuin ihminen tekee oppimisen ja erehdytyksen
tai kouluopetuksen kautta.

Tietokoneiden ohjaamat laitteet
kykenevät inhimilliseen toimintaan,
laskemaan, analysoimaan, johtamaan,
varoittamaan, auttamaan, parantamaan tai helpottamaan. Siitä on hyötyä suurten organisaatioiden tai prosessien hallitsemisessa, kuten sosiaalija terveydenhuollon uudistamisessa
Suomessa.
Tekoälyn avulla voidaan suunnitella
teollisia prosesseja tai sairaaloiden
toimintaa niin, että monitasoiset työntekijöiden ja asiakkaiden liikkumiseen,
yritysten johtamiseen, yhteensovittamiseen ja taloudelliseen toimintaan
liittyvät tekijät otetaan huomioon etukäteen parhaalla mahdollisella tavalla.
Erinomainen esimerkki on ollut Metsä
Groupin Äänekoskelle rakentama ensimmäinen digitalisaatiota hyödyntävä
uuden sukupolven biotuotetehdas.
Investoinnin arvo oli 1,2 miljardia euroa, metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa.

Liikenteessäkin tarvitaan teko-

Tietotekniikan hallittu kehitys on monimutkaista ja vaikeaa, koska kyse ei ole
vain sähköisten laitteiden toimivuudesta (hardware), vaan myös useiden tieteiden tutkimukseen pohjautuvien sovellusten luomisesta (software).

älyä, koska tietoa kertyy paitsi autojen
liikkumisesta, määristä ja nopeuksista,
myös onnettomuuksiin johtavista syistä. Tekoälyn avulla suunnittelussa voidaan hyödyntää tilastoja, animaatiota
sekä liikkuvaa kuvamateriaalia.

Yksinkertaistaen: tekoälyn toiminta
tulee mahdolliseksi, kun tietokoneen
muistiin tallennetaan enemmän tietoja

Tieteen eturintamassa kehitetään mikrosirujen ja ihmisen yhteistoimintaan
perustuvia järjestelmiä. Laitteistot seu-

raavat ja säätävät sydämen rytmiä, veren sokeriarvoja ja muita elintoimintoja.
Tekoälystä on apua yritysten johtamisessa, kaupan alalla myymisen, ostamisen ja kuljettamisen käytännöissä sekä
rakentamisen, teollisuustuotannon,
monenlaisten infrastruktuurin laitteistojen seurannassa.
Ongelmia tuottaa suurten tietomassojen eettisesti hyväksyttävä käyttö. Voivatko tekoälyyn perustuvat järjestelmät
ottaa vallan yksilöiden elämästä ilman
lupaa tai yksilön ymmärrystä? Miksi
kyberrikolliset saattavat iskeä?

Yksityinen Moralities of Intelligent
Machines-tutkimusryhmä on erikoistunut kokeelliseen tutkimukseen, tarkemmin ihmisen moraaliseen ajatteluun
suhteessa tekoälyihin. Kognitiotieteen
tutkijat Michael Laakasuo, Jussi Palomäki ja Mika Koverola korostivat lehtiartikkelissa (HS-mielipide 19.10.2017),
että vakavimmillaan tekoäly kyseenalaistaa ihmiskunnan tulevaisuuden.
”Superälykästä valvontakoneistoa on
sen ilmestyttyä mahdotonta poistaa, ja
se tulee kattamaan vähintään kymmeniä valtioita”, he esittivät.
Tutkimusryhmän mielestä tekoälyä jo
hyödynnetään aktiivisesti demokratian
vastaisten kehityssuuntien vahvistamisessa. Tekoälyalgoritmit profiloivat sekunnin sadasosissa ihmisiä suodattaen
lävitseen suuria datavirtoja. Nuo algoritmit eivät välitä yksityisyydestämme.
Moraaliongelmaa ei heidän mielestään
voida ratkaista ilman kattavaa kansainvälistä yhteistyötä. Älykkyysräjähdykseen pohjaava kehityskulku vaarantaa
ihmiskunnan olemassaolon ilmastonmuutosta nopeammin.
Kilpavarusteluriskien takia tekoälykehitystä ei ryhmän mukaan saa jättää yksittäisille toimijoille – sen on oltava ihmiskunnan yhteinen projekti.
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Ukrainalaisprofessori ehdottaa uuden ajan yliopistoa:
tutkimus, tekoäly ja robotit yhteistyöhön

P

rofessori Vagan Terziyan , 58,
saattaa aloittaa luentonsa retorisella kysymyksellä: ”Mitkä informaatioteknologiaan liittyvät villitykset pakottavat meitä ajattelemaan, missä
olemme ja miksi?”
Vastaukseen saattaa mennä aikaa,
enemmänkin kuin yhden luennon verran. Kysymys on filosofinen ja vaatii IT:n
teoreettista osaamista. Taustalla vaikuttaa jättimäinen ja vaikeasti käsitettävä tietoisuus: IT:ssä kaikki on huikean,
mittaamattoman suurta bittiavaruutta.
Teoreetikkona Terziyanin on myös pakko kysyä, onko vain suuri ja nopea hyvää, älykästä ja luotettavaa.

Terziyanin mukaan selviydymme
big datan ominaisuuksien kanssa vain,

Professori Vagan Terziyan opettaa ja kehittää tekoälyyn liittyviä informaatioteknologian teorioita.
jos sallimme sen hallita ja johtaa itseään tietoisena siitä, että jatkuva itsensä kehittäminen johtaa superälyn ja
singulariteetin syntymiseen. Jälkimmäinen termi tarkoittaa jotain ääretöntä, missä tunnetut luonnonlait
eivät enää päde.
Koska tiedemiesten on syytä pitää
kehitystä edes jossain määrin käsissään, Terziyan ehdottaa yhteistyötä
tietokoneiden kanssa. Hänen mielestään olisi mahdollista, jopa suositeltavaa perustaa yliopisto, jossa ihmisen
tutkima, tekoälyn ajattelema ja robottien tuottama tieto yhdistettäisiin.

IT-alan asiantuntijat osaavat arvostaa Harkovan Radioelektroniikan
teknillisen yliopiston (Knure) saavutuksia.
Ukraina on ollut kautta historian kova
sana matematiikkaan pohjautuvissa
tieteen-aloissa, jo Neuvostoliiton aikana 1917–1991.

Vagan Terziyan on kävellyt Jyväskylän
yliopiston käytävillä pian 20 vuotta.

Joulukuussa 1958 syntynyt Vagan Terziyan valmistui Knuresta sähköinsinööriksi 1981, opiskeli lisää sovellettua
matematiikkaa, väitteli tohtoriksi 1985

ja suoritti 1992 tohtoritutkinnon vahvistuksen (habilitointi). Ura jatkoi rakettinousua: 1993 apulaisprofessoriksi, 1994
professoriksi ja 1997 Knuren tekoälyosaston johtajaksi.
Vaikutusvaltainen virka ei riittänyt, sillä
Terziyan halusi täydentää kansainvälistä
osaamistaan. Lokakuussa 2000 hän pääsi Jyväskylään Tietotekniikan tutkimusinstituuttiin (TiTu) vierailevaksi tutkijaksi. Seuraavana vuonna hän oli jo yliopiston IT-tiedekunnan dosentti sekä 2002
yliassistentti, projektinjohtaja ja vanhempi tutkija.

Jyväskylän yliopiston hallitus
nimitti Terziyanin 2009 kutsumenettelyllä informaatioteknologian tiedekunnassa professorin virkaan erikoisalana tietotekniikka, erityisesti hajautetut järjestelmät.
Terziyan on yksi vahva lenkki Jyväskylän
ylipiston viemisessä kohti tekoälyaikaa.
Hänen keskeinen osaamisalueensa on
kognitiivinen tietojenkäsittelyn teoria,
johon perustuen tietokoneiden toimintaa pyritään ohjaamaan ihmisaivojen
tapaisesti.
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Jyväskylän yliopisto perustaa
IT-tiedekuntaan tekoälylaboratorion

J

yväskylän yliopisto ja yhdysvaltalainen innovaatio- ja teknologiayritys
IBM (International Business Machines)
solmivat lokakuussa 2017 yhteistyösopimuksen, jonka perusteella IT-tiedekunta perustaa IBM:n kehittämiin, uusiin
läpimurtoteknologioihin pohjautuvan
innovaatioyksikön.
Tutkimusaloja ovat tekoäly, virtuaalitodellisuus, robotiikka, lohkoketju, kyberturvallisuus, esineiden internet (IoT),
kvanttilaskenta ja kognitiivinen analyysi.
Toiminnan keskukseksi tiedekunta rakennuttaa tekoälylaboratorion Agoraan.

Sopimus on jatkoa syyskuussa 2016
alkaneelle IBM:n ja Tekesin yhteistyölle
digitaalisen terveydenhoidon ekosysteemin kehittämisestä Suomessa. Sen mukaan IBM perustaa Suomeen osaamisja innovaatiokeskukset, joihin syntyy
runsaasti uusia työpaikkoja digiosaajille,
terveysalalle ja tutkimukseen.
Watson Health Center avattiin huhtikuussa 2017 Helsingissä. Sen tavoitteena on saada 150 terveydenhuollon konsulttia kehittämään suomalaista terveydenhuollon yhteistyöverkkoa (suunnittelu, tutkimus, laitteistot, ohjelmistot,
liiketoiminnot ja julkisen terveydenhuollon järjestelmät) asiakkaiden, startupien
ja julkisen hallinnon parhaaksi.
Keski-Suomessa päätoimijoita rahoituksen ja toiminnan järjestämisessä ovat
Tekes, Jyväskylän yliopisto ja kaupunki,
IBM, Sitra, Keski-Suomen liitto ja sairaanhoitopiiri.
Hankesuunnitelma perustuu Tekesin ja
IBM:n väliseen Memorandum of Understanding on Finnish Digital Health
Strategic Alliance -asiakirjaan.
IBM:n tavoitteena on yhdistää maailmanlaajuista lääketieteellistä tietämystä
ja potilaskohtaista kuvantamis- ja ha-

Suomen IBM:n toimialajohtaja Maarit Palo (vas.) vastaa yhtiön yhteiskunta- ja
yliopistosuhteista, kun taas dekaani Pekka Neittaanmäki johtaa Jyväskylän yliopiston IT-tiedekuntaa.
vainnointidataa tekoälyn keinoin siten,
että sovellukset tuottavat yhtenevän
tilannekuvan potilaalle, lääkärille ja
terveydenhuoltojärjestelmälle.

Tekoälyn sovellusalueita ovat esimerkiksi terveydenhoito, liikenne, infrastruktuuri, tietoturva ja koulutus.

Watson Health Cloud -alusta tarjoaa
perustan kognitiivisille ja tekoälyä hyväksikäyttäville ratkaisuille.

”IT-tiedekunnassa tekoälytutkimuk-

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta pääsi 2015 mukaan IBM:n maailmanlaajuiseen Watson-yliopisto-ohjelmaan, joka vahvistaa kognitiivisen laskennan ja tietojärjestelmän koulutusta
ja tutkimusta.
Jyväskylässä IT-tiedekunnan tekoälylaboratorio yhdistää tutkimusryhmiä,
joiden osaamisaloja ovat kompleksiset
järjestelmät, big data, hyperspektrikuvantaminen, laskennallinen älykkyys
sekä ennustamistekniikoihin perustuvat tekoälysovellukset.

sen ja koulutuksen teoreettinen viitekehys liittyy laskennallisiin tieteisiin ja sovellettuun matematiikkaan, joka on yksi
tiedekunnan kärkialoja”, dekaani Pekka
Neittaanmäki selventää.
Kognitiivisen tietojenkäsittelyn tutkijat
ja opiskelijat pääsevät analysoimaan ja
testaamaan IBM Watson -järjestelmän
avulla sosiaali- ja terveysalaan liittyvää
mittavaa digitaalista tietoaineistoa.
Tieteellinen ja käytännön yhteistyö huipentuu sairaanhoitopiirin rakenteilla
olevassa Keski-Suomen Nova-sairaalassa, jota Neittaanmäki pitää Suomen
ensimmäisenä tekoälytuettuna digitaalisena sairaalana.
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Mitä lisäarvoa
tekoäly tuo
Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollolle?
”Suuri poliittinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus voi saavuttaa asetetut
palvelu- ja kustannustavoitteet vain, jos
suunniteltu sotekokonaisuus hyödyntää
digitalisaatiota ja tekoälyä täysimittaisesti”, toteaa Jyväskylän yliopiston ITtiedekunnan Value from public health
with cognitive computing -raportti.
Tutkimus selvitti tekoälypohjaisten analytiikka-, ennustus- ja toiminnanohjausjärjestelmien mahdollisuuksia tuottaa
lisäarvoa suomalaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Mukana oli kymmenen
osakokonaisuutta:
1) Kansallinen terveysdata ja sen hyödyntäminen.
2) Sote-IT-kokonaisarkkitehtuuri ja ITjärjestelmä.
3) Sote-kokonaisuuden kulujen kehityksen hillitseminen.
4) Tekoälyn mahdollisuudet eri sotepalveluiden laadun parantamisessa ja
uusien toimintamallien mukaan tuomat
säästöt.
5) Tekoälyteknologian tuomat edut
terveydenhuollossa eri puolella maailmaa toteutettujen ratkaisujen pohjalta.
6) Tekoälyteknologiat terveysdatan
analyysissa ja ennustamisessa.
7) Hyvinvointisuunnitelman tekoälytuettu toteuttaminen.
8) Tekoälytuettu digitaalinen sairaala.
9) Tekoälytuetut palvelut eri elämän
vaiheissa.
10) Tietoturva ja yksilön tietoturva digitaalisissa terveysjärjestelmissä.
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IBM Watson on kasvanut
globaaliksi pilvikoneeksi

I

BM:n Watson-järjestelmä on
laitteistoineen ja laajoine sovellusohjelmineen poikkeuksellisen
tehokas.
Aikaisemmin Watson oli helppo mieltää yhdeksi Jeopardy-supertietokoneeksi. Sittemmin tuotekehitys on johtanut siihen, että Watson tarkoittaakin
yhtiön useiden pilvipalvelujen ja ohjelmointirajapintojen kautta suurta, järjestelmänä toimivaa tietokoneiden
joukkoa, joka yhdistää tarpeen mukaan
tekoälyä ja kehittyneitä analytiikkaohjelmistoja.
Watson on käytössä 45 maassa ja 20
toimialalla. IBM toimii 170 maassa ja
sillä on 400 000 työntekijää.

IBM:n mukaan Watson ymmärtää
kaikenlaista dataa, oppii ja vastaa
esitettyihin kysymyksiin, kommunikoi,
selittää ja tekee johtopäätöksiä.
Johtopäätökset perustuvat monipuoliseen tiedonhakuun ja vaihtoehtojen

analysointiin. Lisäksi Watson kykenee
vuorovaikutukseen käyttäjänsä kanssa
kysymällä, vastaamalla, ymmärtämällä
ja keskustelemalla ihmisten kanssa eri
kielillä.
Koneen tehokkuudesta kertoo pieni
esimerkki: Watson pystyy käsittelemään
ja lukemaan miljoona sivua tekstiä sekunnissa.

IBM:n Suomen yksikön toimialajohtaja Maarit Palo vastaa työssään
yrityksen yhteiskunta- ja yliopistosuhteista. Hänen mukaansa
huippututkimus, osaaminen ja innovaatiot kulkevat maailmanlaajuisesti
käsi kädessä. Juuri tuo lähtökohta selittää sen, miksi IBM tekee yhteistyötä
suomalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimusyhteisöjen kanssa.
Jyväskylän yliopisto on päässyt mukaan,
koska se on toiminut aktiivisesti ja siellä
on paljon IT-alan osaamista.
Yhteistyö perustuu molempia osapuolia
hyödyttävään vuoropuheluun sekä tiedon ja osaamisen jakamiseen.

Yhteenvedon mukaan maan hallituksen
tavoite leikata pitkällä tähtäimellä neljä
miljardia euroa valtion sosiaali- ja terveydenhuollon menoista on realistinen,
mutta tavoitteisiin ei ylletä, jos digitalisaatiota ei toteudu kokonaisuutena.
https://www.jyu.fi/it/julkaisut/
copy_of_Loppuraportti301017.pdf

Näillä tietokoneilla Agorassa tuotetaan mittavia laskentatehoja informaatioteknologian ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntien käyttöön.
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Algoritmien kehitys ratkaisee tekoälykisan

I

BM:n tutkimusten mukaan länsimainen ihminen tuottaa elämänsä
aikana terveyteen liittyvää digitaalista
aineistoa enemmän kuin miljoona gigatavua, tekstiksi muunnettuna yli 300
miljoonan kirjan datamäärää.
Tulos on vahva todiste siitä, että terveydenhuollon järjestelmät eivät voi toimia
tehokkaasti ilman perusteellisia tietojärjestelmien uudistuksia. Niiden tarkoituksena on auttaa parantamaan terveydenhuollon prosesseja ja tuottavuutta.
Ne myös edistävät yksilöllisiä ja yhteensovitettuja, yksilöllisiä hoitomuotoja.

Lääketieteellinen tietämys kasvaa
räjähdysmäisesti. IBM:n tutkijoiden
mukaan vuoteen 2020 mennessä on
edetty pisteeseen, jossa tiedon määrä
alkaa kaksinkertaistua vajaan kahden
kuukauden välein. Tekoälyyn liittyvä
algoritmien kehitys ratkaisee terveydenhuollossakin kilpailun, mitkä yritykset, koneet ja ohjelmistot menestyvät
kaupallisilla ja tieteellisillä markkinoilla.
Kehityksen myötä tietotekniikkaan
liittyvien teorioiden, tutkimuksen ja
käytännön sovellutusten kysyntä lisääntyy. Lopputuloksena potilaiden hoito
kohenee ja nopeutuu, kustannukset
halpenevat, kalliit sairaalajaksot ja uusintakäynnit vähenevät.

IBM Watson on maailmanlaajuinen
tietojärjestelmä, joka sisältää kymmenittäin terveydenhuollon alojen erikoisohjelmistoja ja tutkimusohjelmia.
Toteuttamalla maailmanlaajuista yhteistyötä teknologiayritysten ja korkeakoulujen kanssa IBM laajentaa
Watsonin kykyä hyödyntää lääketieteellistä osaamista ja tuoda apukeinoja terveydenhuollon digitalisointiin.

IBM:n Deep Blue -tietokone otteli
1990-luvulla shakissa venäläistä maailmanmestaria Garri Kasparovia vastaan. Ensimmäisellä kerralla 1996 Kasparov oli parempi 4–2, mutta 1997
Deep Blue voitti 3,5–2,5. Tekoälyn
seuraava riemuvoitto oli 2011, kun
Watson kukisti ajattelua, historiallisia
ja ajankohtaisia tietojen tuntemista
edellyttävässä Jeopardy TV-tietokilpailussa hallitsevat mestarit Brad
Rutterin ja Ken Jenningsin. Siitä lähtien
ei ole ollut epäilystä, etteikö teknologian kehittyminen ihmistä taitavammaksi tietojen hallitsijaksi olisi mahdollista.
Googlen tutkimusyhtiön tekoälyluomus DeepMind AlphaGo voitti Go-lautapelissä 2015 Euroopan mestarin,
ranskalaisen Fan Huin 5–0 ja 2016 eteläkorealaisen suurmestarin Lee Sedolin
4–1. Vain vuosi myöhemmin yhtiö

Sote-uudistuksen tietotekninen järjestelmä on monitasoinen kokonaisuus.

esitteli seuraavan kehitysversion, AlphaGo Zeroksi nimetyn ohjelman, joka oli
ohjelmoitu kehittämään tietoisuutta,
kykyjä ja ominaisuuksia itsenäisesti,
aivan kuten lapsi oppii syömään, puhumaan, kävelemään ja ajamaan pyörällä.
AlphaGo Zero sai opetella samalla tavalla Go-pelin siirrot ja strategiat itsenäisesti puhtaalta pöydältä. Tulokset olivat
hämmästyttäviä. Ilman ihmisen ajattelun rajoitteita se kehitti muutamassa
kuukaudessa huippuälykkäitä taktiikoita
ja siirtoja murskaten AlphaGon 100–0.

Kognitiiviset järjestelmät tulevat
muuttamaan ihmisten vuorovaikutusta
tekoälyä ja big dataa sisältävien tietokoneiden kanssa. Siten voidaan laajentaa
ihmisen asiantuntemusta useilla eri tieteen aloilla, tekemään hallitusti ja melko
riskittömästi monimutkaisia päätöksiä.
Esimerkiksi IBM Watson Care managerja Health Cloud -palveluja käsittelevien
pilvi- ja analytiikkateknologioiden avulla
terveydenhuollon työntekijät pystyvät
keskittymään asiakkaiden yksilökeskeiseen hoitoon. Tekoälyyn liittyvät analytiikka- ja datatuen palvelut ovat jokaisen
käyttäjätason käytössä jatkuvasti.
Kognitiivinen teknologia tukee tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa ja yksilöllisesti parasta mahdollista potilashoitoa.
Tietojärjestelmät auttavat valmistelemaan, arvioimaan ja ennakoimaan potilaan hoitotarpeita ennen lääkärin vastaanottoa ja tietysti myös sen aikana ja
jälkeen. Apuvälineet helpottavat sairauden diagnostisointia ja oikean hoitovaihtoehdon valitsemista.
Watson Health kerää käyttäjiensä
laitteista maailmanlaajuista dataa analysoitavaksi ja parantaa täsmätiedon avulla lääkäreiden ja muun henkilökunnan
arkista työtä. Datan hallintaratkaisun
avulla myös terveydenhuollon tarjoajat
ja kuluja maksavat tahot voidaan saada
ymmärtämään ja valvomaan hoitoa,
toimintaa ja kustannuksia.

Keski-Suomen ICT -lehti
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Keski-Suomen Sairaala Novan on määrä valmistua vuonna 2020. Rakennustyöt Jyväskylän Kukkumäessä ovat jo pitkällä.

Ensimmäinen digisairaala Jyväskylään

V

uonna 2020 valmistuva älykäs
Keski-Suomen sairaala Nova
Jyväskylässä tulee käyttämään teknologiaa, jonka tarkoituksena on tehdä hoidosta nykyistä luotettavampaa ja joustavampaa niin sairaalahenkilökunnalle
kuin potilaille.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri saa
käyttöönsä ensimmäisen tekoälytuetun
digitaalisen sairaalan. Nova on valmistuessaan uudenlainen sairaalaympäristö,
jossa henkilökunnan työaika suunnataan entistä tehokkaammin potilaiden
hoitoon samalla, kun muita työn rutiinitehtäviä sähköistetään ja automatisoidaan edistyksellisen teknologian avulla.
Esimerkkejä on haettu maailman huipuilta. Digitaaliset sairaalat ovat yleistyneet sairaalahoidossa erityisesti Yhdysvalloissa ja niitä yhdistävät poikkeuksetta sähköiset potilasjärjestelmät ja
paperiton toimintaympäristö.
Petri Vähäkainun ja Pekka Neittaanmäen vuonna 2017 valmistunut tutkimus Digitaalisista sairaaloista kognitiivisiin sairaaloihin kuvailee, että kyse on

muustakin kuin prosessien tehostamisesta: digitaalisen sairaalan tarkoitus
on luoda potilaille hoitava ja asiantunteva ympäristö, jossa heillä on miellyttävä olla ja asioida.

Älykkäissä sairaaloissa digitaalisuus on läsnä heti siitä asti, kun potilas
astuu ovesta sisään. Teknologian avulla ilmoittautuminen voidaan tehdä
lentokentän automaattisen lähtöselvityksen tapaan. Hoitohenkilökunta voi
tarkastaa järjestelmästä ajantasaisia
potilastietoja ja seurata reaaliaikaisesti
potilaiden elintoimintoja.
Sähköistämällä ja automatisoimalla
päivittäisiä rutiinitehtäviä ja -toimenpiteitä virheiden määrä vähenee ja
hoitohenkilökunnalle jää enemmän
aikaa henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen potilaiden kanssa.
Digitaalinen ympäristö ei rajoitu vain
sairaalan sisälle; älykästä teknologiaa
voidaan käyttää myös etäterveydenhuollossa, kotioloissa tapahtuvassa
kuntoutuksessa tai virtuaalilääkäreiden käytössä potilasportaalin ja QRkoodien avulla.

Digitaalinen sairaalaympäristö helpottaa myös potilaan arkea. Esimerkiksi
Thomas Jefferson University Hospital on
suunnitellut 900 huoneeseensa interaktiivisia kaiuttimia, joiden avulla potilaat
voivat saada perustietoa äänikomentoja käyttämällä. Tulevaisuuden terveydenhuolto pitää sisällään innovatiivisia
ratkaisuja: robotiikkaa, sensoriteknologiaa ja 3D-tulostusta.

Rakennusvaiheessa olevaan sairaala Novaan on suunnitteilla täysin uuden
tietojärjestelmän rakentaminen. Jyväskylän yliopisto tekee yhteistyötä tutkimuksessa ja kehitystössä ja tulee arvioimaan, miten kognitiivinen tietojenkäsittely soveltuu ja tulee vaikuttamaan
sairaalan toiminnan tehostamiseen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan Nova on ensimmäinen 2000luvulla rakennettava keskussairaala.
Projektin on arvioitu kustantavan 411
miljoonaa euroa. Sairaala rakennetaan
Kukkumäkeen, nykyisen keskussairaalan länsipuolelle.
Sofia Anton
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Digimaistereita revitään töihin!

J

yväskylän yliopiston tehtävänä on
valmistaa opiskelijoita paitsi tämän
päivän, myös tulevaisuuden työmarkkinoita varten. Yliopiston johto on valinnut yhdeksi tutkimuksen ja opetuksen
viidestä painopistealueesta teeman
informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.
IT-osaajista on myös Suomessa pulaa, ja
heitä tarvitaan kaikkialla. IT-tiedekunta
kouluttaa tulevaisuuden osaajia sellaisiin ammatteihin ja työtehtäviin, joista
osaa ei vielä edes ole olemassa.
IT-alan koulutusta on järjestetty Jyväskylän yliopistossa 50 vuoden ajan: tietojenkäsittelyn koulutus alkoi vuonna
1967. Nykymuotoinen informaatioteknologian tiedekunta perustettiin 1998.
Henkilökuntaa opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinnossa on 180, joista 14
kokopäiväistä ja 15 tutkimus- tai osaaikaista professoria. Perus- ja jatkoopiskelijoita on yhteensä noin 2 300.
Tiedekunta on Suomen korkeakouluverkostossa alallaan kolmanneksi suurin ja
ainetarjonnaltaan monipuolisin.

Digitaalisuus, laskennallisuus ja
datapohjaisuus näkyvät yhteiskunnassa,
ja tiedekunta on reaaliaikaisesti mukana
kehityksessä. Opetusohjelmassa on
tekoälyä, massadataa, ohjelmistotekniikkaa, kyberturvallisuutta, pelinomaisia järjestelmiä, optimointia, sovellettua
matematiikkaa ja laskennallisia tieteitä.
Ohjelmistoliiketoiminnan osa-aluetta on
syksystä 2017 alkaen vahvistettu start
up -tutkimuksella ja -koulutuksella.
Sovellettu matematiikka ja laskennalliset tieteet ovat erittäin ajankohtaisia.
Niihin kuuluu mallintamista, signaali- ja
datakäsittelyä, päätöksentekoa ja
kvanttilaskentaa. Laskennalliset tieteet
tuottavat mallinnusten avulla sovelluksia, joilla voidaan tutkia ja ennustaa
esimerkiksi fysiikan, biologian tai talouden ilmiöitä. Laskennalliset tieteet muo-

”Tiedekunta on
Suomen korkeakouluverkostossa
alallaan kolmanneksi suurin ja
ainetarjonnaltaan
monipuolisin.”

IT-tiedekunnan
painopistealat
Perustutkimus
· Laskennalliset tieteet ja sovellettu
matematiikka
· Ohjelmistotekniikka ja tietoliikenne
· Tietojärjestelmätieteet
· Ihmisläheinen teknologia, opettajankoulutus, kognitiotiede
Soveltavat tutkimusalueet
· Kyberturvallisuus

dostavat pohjan suurimmalle osalle
2010-luvun ajankohtaisista tieteellisistä tutkimuskohteista.

· Hyperspektrikuvantaminen
· Big data, tekoäly

IT-tiedekunnan yksi kansainvälisen
tutkimuksen kärkiala on tietojärjestelmät. Huippuosaaminen yhdistettynä
Jyväskylään sijoittuviin valtion digitaalisiin palveluyksiköihin luo erinomaiset
mahdollisuudet rakentaa julkisten
digitaalisten palvelujen keskittymää.

· Digitaalisuus, IoT

Koulutuksen kehittämisessä otetaan
huomioon uudet kansainvälisen ja
kansallisen tason osaamistarpeet sekä
työelämän muutoksista johtuva aikuisopiskelun lisääntyminen. Koulutusta
uudistamalla tiedekunta on mukana
nopeuttamassa alueellisen elinkeinoelämän rakennemuutosta.

· Kyberturvallisuus

Tiedekunta tuottaa tutkimustietoa
myös yhteiskunnallisen päätöksenteon
pohjaksi, tukee informaatioteknologian sulautumista muihin oppiaineisiin
sekä edistää Keski-Suomessa IT-alalla
yritysten, tutkimuksen ja koulutuksen
yhteistyötä. Siten yliopisto toteuttaa
lakiin kirjattua velvollisuutta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Opiskelu vaatii alkuvaiheessa paljon työtä, mutta perusteiden oppimisen jälkeen tilannetta voi verrata musiikkiin: ensimmäinen viulutunti on
hankala, jatko sujuu jo helpommin.
Eija Hatanpää
Pasi Tyrväinen

· 5G ja muut uudet teknologiat
Maisteriohjelmat
· Kognitiotiede
· Koulutusteknologia

· Tietotekniikka
· Tietojärjestelmätiede
Kansainväliset maisteriohjelmat
· Information Systems
· Cognitive Computing and Collective Intelligence.
Koulutuksen kesto
· 3-vuotinen kandidaattiohjelma
· 2-vuotinen maisteriohjelma
· 4-vuotinen tohtoriohjelma
Tutkintonimikkeet
· Luonnontieteiden tai kauppatieteiden kandidaatti
· Filosofian tai kauppatieteiden
maisteri
· Filosofian tai kauppatieteiden tohtori
www.jyu.fi/it/opiskelijavalinta
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Maisteri ja projektitutkija Annala
odottaa pääsyä jatko-opintoihin

L

eevi Annala, 26, on valmistunut maisteriksi matematiikan
aineenopettajalinjalta ja odottaa pääsyä
jatko-opintoihin. Siihen asti hän työskentelee projektitutkijana Jyväskylän
yliopiston IT-tiedekunnassa spektrikuvantamisen laboratoriossa .
”Minulla on vaimo ja kaksi lasta. Akateeminen urani on tähän mennessä
koostunut matematiikan opinnoista, ja
merkittävin akateeminen saavutukseni
tähän mennessä on graduni, jonka otsikkona oli Fourier'n sarjan suppeneminen. Se hyväksyttiin arvosanalla erinomainen”, hän kertoo.
Osana jatko-opintoja projektitutkija
Annala sai syksyllä 2017 tehtäväkseen
opettaa tietokonetta tunnistamaan pui-

ta spektrikuvista koneoppimisalgoritmien ja syväoppivien (deep learning)
koneoppimisalgoritmien avulla.

Yhtenä tavoitteena on antaa ohjelmistokehittäjille tieteellistä pohjaa
rakentaa nopeaa, jopa reaaliaikaista
työkalua puiden ja muun biomassan
tunnistamiseen ja analysointiin.
”Vaimoni veli Tuomas Pennala työskentelee Pro-Agrialla kasvituotannon
asiantuntijana, ja hänen kanssaan keskustellessani olen saanut avarrettua
käsitystäni asian nykyisestä tilasta”,
Annala sanoo.
”Kun lankoni analysoi peltoa tai metsää, hän lennättää dronea ja kuvaa
aluetta, katsoo videon ja analysoi sen
perusteella aluetta. Tarvittaessa hän

Leevi Annala
vielä jalkautuu alueelle tarkentamaan
tietoja. Niiden perusteella hän tekee
tilaajalle analyysinsä.”
Annalan mielestä syväoppivaa koneoppimista käyttämällä Pennala säästäisi
aikaa videon tutkimisen osalta, jos drone ottaisi alueelta hyperspektrikuvia ja
tietokone analysoisi ne. ”Tällöin hän
ehtisi käsitellä ja analysoida useampia
alueita samassa ajassa. Tutkimuksen
tavoitteena joskus hamassa tulevaisuudessa on saada analyysi jopa heti kuvaamisen yhteydessä.”

Hyperspektrikuvantamisen tutkimus on IT-tiedekunnan vahvuusaloja.
Sen pyrkii tuottamaan tieteellisiä läpimurtoja, rakentaa yhteistyötä kansainvälisten huippututkijoiden kanssa sekä
pyrkii kumppanuuteen yritysmaailman
kanssa. Konenäkömenetelmien ja datan
analysoinnin avulla on jo saavutettu
hyviä tuloksia rikospaikkojen, ihosyövän, silmän, solumallien ja kudosviljelmien, vanhojen maalausten sekä kasvien terveyden ja laadun tutkimuksissa.
Hyperspektrikuvantamisessa otetaan
kuvia kapeilla aallonpituuksilla siten,
että ne muodostavat yhtenäisen kuvakuution, jossa eri aallonpituudet ovat
peräkkäin samasta paikasta otettuja
intensiteettikuvia. Jokainen pikseli muodostaa spektrikäyrän erottelua varten.

Kuvassa on osa metsästä otetusta hyperspektrikuvasta, johon on merkitty puita.
Muut puut ja niiden lajit pitäisi pystyä merkittyjen puiden avulla tunnistamaan. Koneoppimisen avulla tietokoneen tulisi osata tunnistaa merkityt puut ja lajit.

Vuonna 2015 yliopiston tutkijaryhmä
paljasti erään maalauksen maalikerroksen alta Claude Monet'n signeerauksen
ja vuosiluvun 1891. Se ratkaisi Heinäsuova ilta-auringossa -nimisen taideteoksen löytymisen ja kykeni vahvistamaan taulun aitouden.
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Tekoälyn taustalla on matematiikkaa

S

ana tekoäly on alkanut esiintyä
uutisotsikoissa ja mielipidekirjoituksissa aiempaa useammin. Sitä
ihastellaan, mystifioidaan, tutkitaan ja
pelätäänkin.

netelmää, niin tekoälystä on hyötyä
vasta sitten, kun opettaminen on hoidettu hyvin.

Eri oppimistapojen lisäksi tekoälyä voidaan luokitella taustalla ole-

Tekoälyllä ei ole tarkkaa määritelmää.
Yleensä käsite viittaa laitteisiin ja ohjelmiin, jotka kykenevät oppimaan.

vien menetelmien perusteella.

Tekoäly on taustalla esimerkiksi internetin hakukoneissa, pysäköintihallien rekisterintunnistimissa, kameroiden kasvojentunnistuksessa, älypuhelinten ääniohjauksessa ja kohdennetussa mainonnassa.

merkiksi automaattiseen todistami-

Näiden toimintojen rakentamiseen käytetään erilaisia oppimismenetelmiä ja
algoritmeja, joiden kaikkien takana on
matematiikka, ei mystiikka.

nus, 1960-luvulla alkunsa saanut su-

Koneet voivat oppia kolmella eri

täsmälleen yhteen luokkaan kuuluviksi

tavalla: ohjatusti, ohjaamattomasti ja
vahvistetusti.
Ohjatussa oppimisessa konetta opetetaan luokitellun aineiston avulla ja pyritään siihen, että kone osaa tehdä halutun luokittelun samankaltaiselle aineistolle. Klassinen esimerkki ohjatusta oppimisesta on käsinkirjoitettujen numeroiden tunnistus.
Ohjaamaton oppiminen jäljittelee ihmisen oppimista. Siinä opettamiseen käytetään raakadataa, josta pyritään löytämään samankaltaisuuksia ja suhteita eri
syötteiden välillä; samankaltaiset asiat
hakeutuvat toistensa läheisyyteen.

Tekoälyn varhaiset versiot pohjautuvat
logiikkaan. Niitä voidaan käyttää esiseen ja erilaisten loogisten ongelmien
ratkaisemiseen.
Logiikan deduktiivisen päättelyn väitelauseilla on vain kaksi mahdollista totuusarvoa, tosi tai epätosi. Sen laajenmea logiikka käyttää totuusarvoina
reaalilukuja välillä [0,1].
Asioita luokiteltaessa niitä ei jaotella
vaan kerrotaan, kuinka paljon asia
kuuluu kuhunkin luokkaan.
Esimerkiksi mietittäessä, mitkä lämpötilat ovat lämpimiä ja mitkä kylmiä,
luokittelu kahteen on vaikeaa: 15 astetta voisi olla 0,5 verran lämmintä ja
0,5 verran kylmää. Sumeaa logiikkaa
voi löytyä esimerkiksi autojen automaattivaihteiden ja itsestään säätyvien
ilmastointien taustalta.

Datan louhinnassa käytetään päätöspuita ohjatun oppimisen menetelmänä. Niissä luodaan puumaisen rakenteen avulla malli, jolla ennustetaan yksinkertaisten päättelysääntöjen ja datan
ominaisuuksien avulla tutkittavan
muuttujan arvoja.
Yksinkertainen päättelypuu voisi kuvata
vaikka sitä, lähteekö ihminen aamulla
töihin tai kouluun pyörällä vai ei. Kulkuvälineen valintaan vaikuttavia asioita
päätöspuussa ovat matkan pituus, sää
ja ihmisen virkeys. Päätöspuun antamaa
tulosta voisi soveltaa bussiaikataulujen
lähettämiseen puhelimeen siinä tapauksessa, että pyöräily ei kyseisenä päivänä
huvita.

Ihmisen aivojen toimintaa jäljittelevät keinotekoiset neuroverkot keksittiin 1940-luvulla. Neuroverkkojen
uusi aalto alkoi 1990-luvulla, mutta niiden käyttöinto hiipui, koska ne eivät
olleet muita menetelmiä parempia ja
silloisilla tietokoneilla ei ollut mahdollisuutta käsitellä neuroverkkojen koulutuksessa tarvittavan suuria datamääriä.
Vasta 2010-luvulla koneiden nopeutuminen ja datan määrän valtava lisääntyminen ovat tuoneet uutta innostusta
syväoppimiseen (deep learning). Neuro-

Esimerkki ohjaamattomasta oppimisesta
on akateemikko Teuvo Kohosen (s.
1934) 1980-luvulla kehittämä itseorganisoituva kartta, jonka sovelluksia on
käytetty tuhansissa julkaisussa.
Kolmas menetelmä on vahvistettu oppiminen, jossa kone oppii ympäristön antaman palautteen perusteella.
Käytetäänpä mitä tahansa oppimisme-

Päättelypuun avulla voidaan miettiä ihmisten käyttäytymistä ja sen vaihtoehtoja.
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Monesti minimoinnissa käytetään gradientteihin perustuvia menetelmiä,
joissa tarvitaan virhefunktion derivaattoja verkon parametrien suhteen.
Syöte ja verkon parametrit muutetaan
verkon laskutoimituksissa yleensä vektori- ja matriisimuotoihin, ja laskuissa
käytetään lineaarialgebraa.

1
2
3

χ3

Taustalla olevan matematiikan ym-

Soveltava matematiikka on tietokonelaskennan tärkeimpiä osa-alueita.
verkkoja käytetään kuvantunnistuksessa, konenäössä, puheentunnistuksessa,
kieltenkääntäjissä, peleissä ja lääketieteellisissä diagnooseissa.
Neuroverkko koostuu syöte- ja ulostulokerroksesta sekä niiden välissä olevista
piilokerroksista, jotka koostuvat neuroneista.
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noja; vakiotermejä muutetaan valitun
algoritmin avulla.
Kun verkko toimii halutulla tavalla
opetusesimerkeille, sen toimintaa tarkastetaan testiesimerkeillä. Virhefunktio riippuu suuresta määrästä parametreja, joten sen minimointi on haastava ongelma.

märtäminen on tärkeää, sillä neuroverkoissa sopivien funktioiden, algoritmien
ja minimointimenetelmien valinta vaikuttaa tulosten tarkkuuteen, verkon
koulutusajan pituuteen, mallin monimutkaisuuteen sekä tarvittavien parametrien ja muiden komponenttien lukumäärään.
Heli Tuominen
https://helituominen.wordpress.com/
kurssit-it/johdatus-tekoalyn-taustallaolevaan-matematiikkaan-tiep1000syksy-2017

Neuroverkkoa voidaan ajatella funktiona f : Rn → Rm; syöte on n-ulotteinen
vektori x = (x1,x2,...,xn), piilokerrokset
hoitavat laskutehtävän ja funktion arvo
f(x) = y = (y1,y2,...,ym) saadaan ulostulokerroksesta. Verkon käyttötarkoitus
määrää, miten funktion arvo y tulkitaan.

Syväoppistermi on saanut nimensä siitä, että neuroverkoissa käytetään
monia piilokerroksia, joilla on kullakin
oma tehtävänsä.
Piilokerroksien ja ulostulokerroksen
jokaisessa neuronissa lasketaan syötekerroksesta tai piilokerroksesta tulleiden syötteiden painotettu summa ja
lisätään siihen neuronin vakiotermi.
Neuronien painoja Wi ja vakiotermejä b
sanotaan verkon parametreiksi. Ennen
neuronin tuloksen lähettämistä seuraavalle neuronille summa viedään aktivointifunktioon.
Neuroverkkoa opetetaan syötetavoitepareilla (x,y) eli opetusesimerkeillä.
Verkon syötteelle x antamaa tulosta
verrataan valitulla virhefunktiolla tavoitteeseen y.
Opettamisen aikana yritetään minimoida virhefunktioita ja piilokerroksen pai-

Tietokoneen keinotekoisessa syväoppivassa neuroverkossa haetaan oikeita vastauksia kolmen erilaisen tiedonkäsittelykerroksen kautta.

Helsinkiin tekoälyn tutkimuskeskus
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
perustavat Tekoälyn tutkimuskeskuksen (Finnish Center for Artificial Intelligence). Toiminta alkaa alkuvuodesta
2018 ja se tuo yhteen yliopistot, yritykset ja julkisen sektorin.
”Keskuksen kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Suomesta johtava
maa siinä, miten tekoälytutkimusta
tuetaan. Visiona on, että huippututkimukseen perustuva tekoälyosaamisemme saatetaan mahdollisimman

tehokkaasti yhteiskunnan käyttöön”,
sanoo Petri Myllymäki, Aallon ja Helsingin yliopiston yhteisen Tietotekniikan
tutkimuslaitoksen johtaja.
Toinen Aalto-yliopiston työryhmä on
saanut liki miljoonan euron apurahan
skaalautuvan kvanttitietokoneen kehittämiseksi. Sellaista ei ole rakentanut
maailmassa vielä kukaan. Jyväskylän
yliopisto on mukana tässä tutkimuksessa ja IT-tiedekunnassa on alkanut
kvanttiohjelmoinnin peruskurssit.
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Iloinen tiimityöskentely synnyttää luovuuden
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T-tiedekunnan nörttinurkkauksessa, Agoran neljännessä kerroksessa nauru raikaa, vitsit lentävät ja ideamyssyyn heitetyt ehdotukset punnitaan
armottoman ja hurtin huumorikritiikin
siivittämänä.
Kymmenkunta nuorta miestä etsii matemaattisia malleja, jotta tietokoneet saataisiin mittamaan ja analysoimaan ihmisen fyysisiä toimintoja.
”Tutkimme kognitiivisen tiedonkäsittelyn hyödyntämistä sotesektorilla luomalla prototyyppejä terveydenhuollon
tarpeisiin”, projektin vetäjä Konsta
Rönkkö selventää.
Prototyyppien aiheet on hänen mukaansa valittu monitieteellisen yhteistyön
tuloksena IBM:n järjestämissä työryhmissä. ”Sovelluskehityksessä olemme
käyttäneet IBM:n Watson-tekoälysovelluksia sekä tarvittaessa muiden toimittajien ratkaisuja.”

Työryhmä kartoittaa tekoälyn nykytilannetta ja sen soveltuvuutta terveydenhuollon tarpeisiin. Tärkeä sivutavoite on selvittää, ovatko teknologiat tarpeeksi kypsiä hyödynnettäväksi sotesektorin kaltaisessa ympäristössä. Mikäli ne
saadaan toimimaan luotettavasti ja
käyttäjän kannalta riittävän yksinkertai-

sesti, arviolaskelmien mukaan ne voivat tuoda merkittäviä taloudellisia
säästöjä ja parannuksia hoitoketjuihin.
Projektissa on mukana Rönkön lisäksi
kuusi sovelluskehittäjää ja yksi kieliasiantuntija. Töitä on tehty tutkimusnimikkeiden Value From Public Health
Data With Cognitive Computing- ja
Watson Health Cloud alla.
Tutkimusryhmä on kehittänyt prototyyppiasteelle aivoinfarktin tunnistavan Stroke App-mobiilisovelluksen,
joka tarkkailee ihmisen puhetta, kasvojen ilmeitä ja raajojen liikkuvuutta
tunnistaen siten tyypillisiä aivoinfarktin oireita älypuhelimen videokuvauksen avulla.
Nopeus on valttia oikean hoidon saamiseksi aivoinfarktin yhteydessä. Mitä
kauemmin kestää saada potilas ensiapuun, sitä suuremmiksi vauriot kehittyvät ja hoito kallistuu. Jokaisen
kuluvan minuutin aikana aivosoluja
kuolee lisää.
Aivohalvaukseen sairastuu vuosittain
Suomessa noin 24 000 henkilöä, joista
neljännes on työikäisiä.

Stroke App -sovellus ottaa asennusvaiheessa käyttäjänsä kasvoista
200–500 valokuvaa ja vertailee käytön
aikana kasvopuoliskoiden erilaisuutta

ja muutoksia kuvapisteiden avulla. Samalla käyttäjältä kysytään arkipäiväisistä puheenaiheista, ja puheentunnistuspalvelin seuraa puheen sammallusta,
selkeyttä ja puhuttujen sanojen tarkoituksenmukaisuutta.
Kolmannessa osiossa sovellus tulkitsee
käyttäjän käden liikeratoja hyödyntämällä puhelimen liiketunnistimia ja pyrkii todentamaan aivoinfarktin aiheuttamaa käsien heikkoutta ja lihasvoiman
vähenemistä.

IBM on tuottanut maailmanlaajuisesti kymmenittäin Watson Health
Cloud -teknologiaa ja tekoälyä hyödyntäviä tutkimuksia. Niissä etsitään automatiikan ja perustietojen avulla iskusta
tai halvauksesta johtuvia päänsisäisisiä
verenvuotoja kliinistä päätöksentekoa
varten. Sovelluksen käyttäminen ei keskeytä lääkäreiden työskentelyä, vaan
tarjoaa hänelle ensiapuun soveltuvan
työkalun.
MedyMatch-sovelluksen algoritmi hyödyntää kehittynyttä syväoppimista, konenäköä, potilasdataa ja kliinisiä oivalluksia, ja siten se kykenee automaattisesti tarjoamaan lääkärille tietoa ja hoitovaihtoehtoja olennaisista aivoverenvuotoon vaikuttavista yksityiskohdista.
Tausta-aineistoa varten MedyMatchiin
on ladattu tutkimuskirjallisuutta ja miljardeja kuvia miljoonista aivohalvaustapauksista.

Konsta Rönkön johtamassa tutkimusryhmässä on kehitetty myös automaattista ihmisen autolla-ajokyvyn arviointimenetelmää, jossa tietokone käy
läpi asiakkaan potilaskertomuksia, merkitsee kliiniset havainnot sekä linkittää
lähdeaineistosta merkittävät kohdat,
jotka vaikuttavat ajokykyyn. Näin lääkäriltä säästyy kallista tutkimusaikaa.
Harjoitustyö näyttää, miten tekoälypohjainen matkapuhelinsovellus osoittaa aivohalvauksen etenemistä mittauspisteiden kautta ja välittää lääkärille tietoa.

”En voi ottaa kunniaa työporukan yhtenäisyydestä tai sanoa mitään selkeää
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Arttu Heikkilä (vas.), Vitali Tsubuko, Chinh Nquyen Kim, Konsta Rönkkö, Minh Duc Le Pham, Matti Savonen, Atte Ahapainen,
Teemu Vanhamäki ja Tommi Riipinen pitävät palaveria IT-tiedekunnan nörttinurkkauksessa: huumori kukkii, ideat lentävät.
syytä sille, miksi porukka toimii niin hyvin kuin se toimii”, Rönkkö selventää.
”Sanoisin ennemminkin, että ryhmädynamiikka on syntynyt juuri siksi niin tehokkaaksi, ettei selkeää ’ylhäältä päin’
ohjausta ole tehty. Olemme luoneet
yhteiset toimintatapamme ja jakaneet
työtehtävämme itsenäisesti.”
Kansainvälinen tiimi on vahvasti luottanut siihen, että se koostuu itseohjautu-

vista yksilöistä. ”Jokainen jäsen on
saanut valita työtehtävänsä kunkin
tilanteen vaatimusten mukaan ja siten
sitoutua ryhmän toimintaan.”
Rönkkö sanoo helpottuneensa työilmapiiristä ja tuloksista, koska siten
hän on voinut vastuullisena johtajana
keskittyä jokaisen prototyypin kehittelyssä teknisten vaatimusten, käyttötapausten ja työtehtävien määrittelyyn.

Yliopiston IT-tiedekunta on lisännyt tekoälyyn liittyvää koulutusta kandidaattiopinnoissa, esimerkkinä kurssin
tekoälyn matemaattisista perusteista. Lisäksi maisterivaiheeseen on tullut
neuroverkkoihin pohjautuvan menetelmän opetusta.
Tekoäly on huomioitu tiedekunnan tutkijakoulutuksessa jo aiemmin. Alalta on
valmistunut 15 väitöskirjaa ja listoilla on
yli 20 jatko-opiskelijaa.
Tekoälyn mahdollisuudet yleistyä yhteiskunnassa kasvavat sitä mukaa, kun
laitteiden ja järjestelmien opettamiseen
käytettävän datan sekä erilaisten sensori- ja kuvantamistekniikoiden saatavuus
lisääntyy.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian opetussuunnitelma 2017–2020
vastaa alan nopeisiin muutoksiin. Kandidaatti- ja maisterikoulutuksen sisällöt
uudistuvat.

Kahvihuoneen infotaulu kertoo kävijöidensä innostuksesta ja luovuudesta.

Tiedekunta on Suomen ainoa tiedekunta, jossa voi suorittaa tutkinnon joko
luonnontieteelliseltä tai kauppatieteelliseltä koulutusalalta ja lisäksi valmistua
opettajaksi.

16

Keski-Suomen ICT -lehti

Tekoäly on vasta tulossa yrityksiin

S

uomessa on edetty verkkaisesti
tekoälyn käyttöönotossa. Digitaalisia alustoja hyödyntävä yritystoiminta on vihdoin 2010-luvulla lähtenyt
nopeaan kasvuun niin, että tekoälyn,
neuroverkkojen, lohkoketjujen ja datatalouden hyödyntäminen on päässyt
vauhtiin. Sovelluksia on käytössä sairaaloissa, kiinteistövälityksessä, työnhakijoiden valinnoissa, työvuorojen
järjestämisessä, vedonlyönnissä, Veikkauksen palveluissa, teollisuudessa,
armeijassa, kouluissa ja mitä yllätyksellisimmissä paikoissa.
Keski-Suomen ICT-lehti kysyi muutamalta julkisen ja yksityisen alan toimijalta, missä vaiheessa datan jalostamisen kehitysaalto on menossa.

Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos hyödyntää oppivia
algoritmejä kaukokartoituksessa, ilmakehämallien arvioinnissa sekä ukkosten
ennustamisessa.
Kaukokartoitukseen on kehitetty adaptiivisia Markovin ketjun Monte Carlo algoritmeja, joita tuotettiin 2000-luvun
alkupuolelta lähtien satelliittidatan tulkintaan ja epävarmuusanalyysiin.
Ilmatieteen laitoksen tutkijat arvioivat
tekoälyn käytölle erityistarvetta suurien datamäärien käsittelyssä, kunhan
opetetut algoritmit opitaan vaihtamaan
oppiviin algoritmeihin.
Koneoppiminen tuo selkeää etua ilmastotieteisiin. Suuria opetusaineistoja
hyödyntävät keinotekoiset neuroverkot
tuottivat ukkosten ennustamisessa 30
prosenttia parempia tuloksia kuin aikaisemmat mallit. Ilmatieteen laitos aikoo
kokeilla neuroverkkomenetelmän hyödyntämistä myös numeeristen sääennustusmallien laatimisessa.

Nordea
Finanssipalvelukonserni Nordeassa
itsenäisesti oppiva älykäs järjestelmä

on kehitteillä. IT-järjestelmissä pyörivät tekoälyyn liittyvät luonnollisen
kielen käsittelylaite (virtuaaliagentti),
tekstianalytiikka, puheentunnistus,
puheesta tekstiksi -teknologia, koneoppiminen ja big data.
Nordean tekoälyn tutkimus on edennyt vaiheeseen, jossa on mahdollista
nähdä sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Vain menestyneitä projekteja viedään eteenpäin. Ratkaisevia tekijöitä ovat liiketoiminnan tulokset ja asiakaspalvelujen paraneminen.
Uudet teknologiat arvioidaan aina
paikallisella tasolla, jotta voidaan
varmistaa niiden soveltuminen yhteen paikallisen lainsäädännön,
kulttuurin ja työskentelytapojen
kanssa. Pilottiohjelmia voidaan käynnistää yhdessä maassa ja arvioida
niiden toimivuutta ennen esittelyä
muissa maissa.
Norjassa kehitetyn sovelluksen avulla
Nordea ottaa käyttöön 2018 kaikissa
pohjoismaissa chatpalvelut, joissa
tietokoneet ymmärtävät puhetta ja
tekstiä asiakkaan äidinkielellä. Tekoälyyn pohjautuva Nova-kone (Nordea
Virtual Agent) vastaa yksinkertaisiin
kysymyksiin automaattisesti heti.
Samalla asiakastukiyksiköissä vapautuu aikaa monimutkaisempien kysymysten ratkomiseen.
Virolais-suomalaisen kehitystyön
kautta Nordea hyödyntää tekstianalytiikkaa, jonka avulla saapuvista sähköpostiviesteistä löydetään avainsanoja ja viestit osataan ohjata oikeisiin
yksiköihin. Menetelmästä on apua
myös asiakastutkimusten automaattiseen kokoamiseen, analysointiin ja
vastaamiseen standardisoitujen sähköpostien kautta.
Ruotsalaisen yhteistyökumppanin
sovellus puheesta tekstiksi on koekäytössä. Ohjelmisto ymmärtää, mitä
asiakas sanoo ja ohjaa hänet eteenpäin.

Finanssimarkkinoita säätelevä Euroopan unionin direktiivi (MiFID II) asettaa
pankeille korkeat vaatimukset jokaisen
asiakaskohtaamisen dokumentointiin.
Niitä noudatetaan Nordeassa siten, että
pankkivirkailijat sanelevat tiedot tapaamisen kulusta ja palaavat asiakaspalveluun. Tekoälyn avulla laitteisto muuntaa
muistiinpanot kirjalliseen muotoon.
Edistyksellisten tilastotietojen kautta
koneoppiminen ja siihen liittyvät big
data, ohjelmistot ja mallit auttavat henkilökuntaa päätöksenteossa ja neuvonnassa. Rahanpesua tai muita petoksia
voidaan havaita tarkkailemalla liiketoimia koneellisesti. Analysoidut tilastotiedot taas antavat automaattista asiantuntija-apua investointien valinnoissa ja
asiakastietojen mallinnus voi ennustaa
asiakasvaihtuvuutta.

Kela
Robotiikalla ja tekoälyllä on merkittävä
rooli Kelan strategisten tavoitteiden
toteuttamisessa. Robotiikka tehostaa
prosesseja, kehittää palvelujen laatua ja
nostaa automaatioastetta. Mahdollisuudet korostuvat tilanteessa, jossa
tehtäviä on yhä enemmän ja resursseja
rajatummin kuin ennen eikä perusjärjestelmien kehittäminen lisää riittävän
nopeasti tuottavuutta.
Robotiikan kokeilu alkoi Kelassa 2017
opiskelijoiden asumistukimuutoksen
neuvonnassa. Chatrobotti oli lajissaan
ensimmäinen julkisella sektorilla tekoälyä hyödyntävä älykäs palvelumuoto.
Kelassa selvitetään myös ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttökelpoisuutta
ja suorituskykyä sekä kehitetään uudentyyppisiä digitaalisia palveluja.

Tieto Oyj
Tekoäly Alicia T on toiminut ohjelmistoja palveluyhtiö Tieto Oyj:n datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön johtoryhmässä vuodesta 2016 lähtien. Alician
tehtävänä on tukea johtoryhmän päätöksentekoa data-analytiikan avulla.
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Osa liikkumisesta siirtyy dataksi, jota
voidaan jalostaa analytiikalla. Trafi edistää uusia toimintamalleja, jossa tietoa
kerätään, seurataan, louhitaan, optimoidaan ja rikastetaan.
Analytiikka edesauttaa tekoälyn
käyttöönottoa, ja ohjelmistojen toimintavarmuuden merkitys korostuu, kun
keskiössä ovat ihmisten, tavaroiden ja
datan liikkuminen.

Julkisten ja yksityisten yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa, kuinka nopeasti ne osaavat ottaa käyttöönsä edistyneet datan jalostusteknologioiden mahdollisuudet, menetelmät ja keksinnöt.
Tietokone ymmärtää luonnollista kieltä,
sille voi esittää kysymyksiä ja se pystyy
etsimään vastauksia tai antamaan suosituksia.

seen, mikä luo perustaa hyvin skaalautuville ja tehokkaille palveluille.

Alician älykkyys oli aluksi nelivuotiaan
lapsen tasolla, mutta vähitellen se on
oppinut ymmärtämään ja analysoimaan
tietoa. Parannettavaa on puheentunnistamisessa ja kielen käsittelyssä.

Tulli kokeilee koneoppimista kehittämällä hakukonetta, jonka avulla asiakkaat voivat esimerkiksi löytää oikean
nimikkeen tullausilmoitukseensa.

Tekoälyn ansiosta kenenkään ei tarvitse
tarkistella faktoja kesken johtoryhmän
kokouksen. Sellainen nopeuttaa työskentelyä, mutta ei korvaa yhdenkään
työntekijän koko toimenkuvaa – ainoastaan yksittäisiä tehtäviä.
Tieto yhdessä asiakkaidensa kanssa
testaa mahdollisuuksia tekoälyn laajempaan käyttöönottoon – tavoitteena
parempien palvelujen tuottaminen kuluttajille. Tekoälyyn liittyvä algoritmikehitys pohjautuu avoimen lähdekoodin
kirjastoihin. Tavoitteena on luoda tekoälysovelluksia, jotka toimivat asiantuntijatyön tukena suurten aineistojen ja
tietomassojen käsittelyssä.
Dataa eri tavoin yhdistämällä ja murskaamalla voidaan seurata liiketoiminnan kehittymisestä ja saada taustatietoa, miten yritys voisi lisätä tehokkuutta ja kasvattaa toimintaa.
Tieto Oyj:n ohjelmistokehitys kohdistuu
koneoppimisalgoritmien teollistami-

Tulli

Yksi haave on saada tekoäly avuksi
valvomaan posti- ja kuriiripakettien
virtaa lentoaseman alueen postilinjastoille. Paketteja kulkee 46 miljoonaa
kappaletta vuodessa.

Käytännön työssä Trafi hyödyntää informaatioteknologiaa ja seuraa tekoälyn
mahdollisuuksia. Trafi on kokeillut tekstianalytiikkaa esimerkiksi ilmailun poikkeamatiedon ja tieliikenteen onnettomuustietojen analysoinnissa kuvailutekstejä luokittelemalla.
Tekoäly näkyy myös ajoneuvojen automaation kehittämisessä etenkin autoteollisuudessa. Suomessa on start-upeja,
jotka kehittävät esimerkiksi kuvantunnistusteknologiaa. Lisäksi kokeillaan
robottibusseja ja kehitetään merenkulun automaatiota.
Trafin koordinoima Liikennelabra mahdollistaa uusia liikkumisen palveluja
tuoden yhteen liikkumista ja liikennettä
koskevia toimijoita, jolloin esimerkiksi
tekoälyä soveltavia kokeiluja ja palveluja voidaan kehittää yhdessä.

Yle
Tarvittaisiin automaattinen valvontalinjasto, joka tunnistaisi 3Dkuvaamisen, uusimman sensoritekniikan ja tekoälyn avulla jatkotoimia vaativat pakkaukset tullitarkastajien käsittelyyn. Tulli avaa nykyisin vuodessa
350 000 pakettia, joista vain 5 0006 000 joutuu jatkotoimiin. Siinäkin on
liian paljon turhaa käsityötä.

Trafi
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
tavoitteena on olla edelläkävijä liikenteen tiedon hyödyntämisessä ja avaamisessa yhteiskunnan sekä liikennejärjestelmän tarpeisiin. Tiedon jalostaminen tukee liikennejärjestelmän tehokkuutta, uusien palvelujen kehittämistä
ja mahdollistaa uusia innovaatioita.

Yle pyrkii ymmärtämään tekoälyn mahdollisuudet ja kokeilemaan kypsyvän
teknologian rajoja, esimerkiksi koneoppimista äänen- ja kuvantunnistamisessa. Yhtiö parantaa Yle Areenan tarjoamaa ohjelmasuosittelua sekä kehittää
vaali- ja urheilutuloksissa ansioituneen
journalistirobotti Voiton kykyjä. Lisäksi
Yle panostaa datan tietoturvaan, toiminnan läpinäkyvyyteen ja asiakkaiden
henkilökohtaiseen mediapalveluun.
Media-alan mullistavissa tekoälyratkaisuissa kaikki sisällöt voidaan optimoida
vastaamaan ihmisten tarpeita ja käyttötilanteita. Tietokone osaa analysoida
mediasisältöä, pilkkoa ja yhdistellä sitä
uusin tavoin ja lopulta myös tuottaa
uutta tekstiä, ääntä ja kuvaa.
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Sipilä: Tekoälyn kehitys
on koko EU:n etu

SANOMA OYJ

Pääministeri Juha Sipilä kutsui 29.
syyskuuta 2017 Tallinnassa pidetyssä
epävirallisessa digitaalisessa huippukokouksessa EU-maita tarttumaan
vakavasti tekoälyn tuomiin ongelmiin
ja mahdollisuuksiin.
”EU tarvitsee tekoälyä koskevan pitkän tähtäimen vision ja toimintasuunnitelman, joka identifioi tämän uuden
kehityksen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan. Meidän tulee harkita tarkoin,
mitä konkreettisia toimia EU-tasolla
tarvitsemme onnistuaksemme”, hän
sanoi.
Pääministeri Sipilä mainitsi esimerkkejä tekoälyn hyvistä kehityskuluista:
itseohjautuvat autot ja merialukset,
hakukoneet ja älypuhelimet sekä useat terveydenhuollon sovellukset, kuten nopeasti tehtävät syöpädiagnoosit.
Sipilä nosti puheenvuorossaan esiin jo
vanhentuneen NMT-verkon, joka aikanaan syntyi Pohjoismaissa poliittisen
päätöksenteon vauhdittamana.
EU on Sipilän mielestä valitettavasti
menettänyt johtoasemansa melkein
kaikilla digitalisaation alueilla, mukaan
lukien mobiili- ja tietotekniikat.
”Kun työskentelin vielä yrittäjänä, kysyin usein päätöksentekijöiltä, mikä on
’NMT-päätöksemme’ nyt? Se on kysymykseni myös meille tänään.”
Sipilä toivoi, että EU voisi palauttaa
asemaansa tekoälyyn ja digitalisaatioon panostamalla. Edessä on lainsäädännöllisiä ratkaisuja teknisissä, eettisissä ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. ”Jos haluamme tuottaa lisäarvoa ja menestyä globaalissa kilpailussa, meidän tulee olla kehityksen
eturintamassa.”
Suomen hallitus on Sipilän mukaan
sitoutunut toteuttamaan tarvittavat
lainmuutokset ja kehittämään koulutusta, jopa niin, että myös ministerit
saavat tekoälykoulutusta tammikuussa 2018.

Juha Sipilä

Pekka Ala-Pietilä

Valtiovalta edistää tekoälyä

”

Olemme yhdessä matkalla hyvinvoivan Suomen tekoälyaikaan”, lukee työ- ja elinkeinoministeriön asiakirjassa Suomen tekoälyaika –
Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi: Tavoite ja toimenpidesuositukset (2017). Työryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajana Ilona Lundström.
Raportti on osa pääministeri Juha Sipilän johtaman valtioneuvoston hallitusohjelmaa, jonka strategisista painopistealoista yksi on digitalisaatio.
”Olemme vasta ymmärtämässä sitä,
millainen merkitys tekoälyllä tulee
olemaan hyvinvoivalle Suomelle.
Olemme myös vasta alussa määrittelemässä sitä, millaisia toimenpiteitä
tarvitsemme, jotta pääsemme tavoitteisiimme”, Ala-Pietilä ja Lindström kirjoittivat.
Raportissa todetaan, että Suomessa ei
vielä tiedetä, mitä kaikkea tekoäly tuo
tullessaan tai mihin se vaikuttaa. Yli 60
vuotta vanha lupaus tekoälyn hyödyntämisestä, käyttöönotosta ja toteuttamisesta on kuitenkin vihdoin toteutumassa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan tekoälyohjelman tavoitteena on
yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten kanssa löytää keskeiset uudet toimenpiteet tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseksi.
Ala-Pietilän johtama työryhmä esitti
väliraportissa kahdeksan avainta, joilla
Suomi viedään tekoälyaikaan.
1. Kasvatamme tekoälyn avulla yritysten kilpailukykyä.
2. Hyödynnämme dataa kaikilla sektoreilla.
3. Nopeutamme ja helpotamme tekoälyn käyttöönottoa.
4. Varmistamme huippuosaamisen ja
houkuttelemme huippuosaajia.
5. Teemme rohkeita valintoja ja investointeja.
6. Rakennamme maailman parhaat
julkiset palvelut.
7. Luomme uudenlaisia yhteistyömalleja.
8. Nostamme Suomen tekoälyajan
suunnannäyttäjäksi.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/80849/
TEMrap_41_2017_Suomen_tekoalyaika.pdf
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Tekoälytutkimus alkoi jo 1990-luvulla

T

ekoälytutkimus ei tullut Jyväskylän yliopiston IT-tiedekuntaan sattumalta. Laboratoriopäällikkö
Juhani Forsman muistaa päässeensä
virtuaalitodellisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan jo 1997. Ala
oli silloin lapsen kengissä ja toimintatavoiltaan standardoimatonta. Kaikki ohjelmistokomponentit piti suunnitella ja
koodata itse.
”Tekotodellisuuslaboratorion perustamisen aikaan 2003 tilanne oli samankaltainen”, hän muistaa. Grafiikalle oli olemassa joitakin standardoituja ohjelmointirajapintoja, mutta kaikki virtuaalimaailman interaktioihin liittyvät järjestelmät oli hoidettava itse.

Forsman arvelee, että yliopisto oli
tuolloin liikkeellä liian aikaisin, koska
rahoituksen hankinta tutkimukselle oli
erittäin hankalaa. ”Esimerkiksi joidenkin
rahoittajien ja asiantuntijoiden mielipiteet olivat, että 3D- ja virtuaalitodellisuusteknologioista ei tule koskaan merkityksellisiä.”
Rahoitusvaikeuksista huolimatta tekotodellisuuslaboratorio teki positiivisen
tilinpäätöksen joka vuosi toimintansa
aikana 2003–2010. Suurin osa laboratorion kehitystyöstä rahoitettiin maksupalvelutuotoilla. “Noin 80 prosenttia
laboratoriossa kehitetystä koodista rahoitettiin palveluja myymällä.”
Perustyö ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä simulaattoreita on yhä käytössä nykyteknologiaan sovitettuna
versioina. Raskaasta teknologiasta on
tullut kevyttä.
Forsmanin mukaan ensimmäinen ja
tärkein innovaatio oli uuden virtuaalitodellisuusteknologian kehittäminen helppokäyttöiseksi sarjatuotteeksi. ”Teimme
IBM:n OpenDX-visualisointiohjelmistoon VR-backendin, jonka avulla
käyttäjä pystyi muuntamaan oman 2D-

visualisointinsa muutamassa sekunnissa VR-visualisoinniksi.”

Geologian tutkimuskeskus ja
Helsingin yliopiston seismologian laitos
löysivät teknologian ansiosta useita
malmiesiintymiä yhdisteltyään Suomen kallio- ja maaperäaineistoja virtuaalitodellisuudessa.
Geologit kävivät lävitse Suomen maaperän 80 kilometrin syvyyteen asti
parissa viikossa. Samaa ohjelmistoa
käytettiin myös lääkeainesuunnittelussa, tomografiakuvien 3D-, virtauslaskennan sekä järvien ja Suomenlahden
virtauskerrosten ja -kenttien visualisoinnissa.
Toinen merkittävä innovaatio oli arkkitehtuurivisualisoinnin toteuttaminen
siten, että loppukäyttäjä otettiin mukaan suunnitteluprosessiin ja hänelle
annettiin mahdollisuus nähdä ja toimia
luonnollisen kokoisissa virtuaalimallien
sisällä ja tehdä muutoksia tiloihin.
Forsman mainitsee, että loppukäyttäjien ohella myös urakoitsijat hyödynsivät samaa teknologiaa. Siten he pystyivät suunnittelemaan urakoiden työvaiheet aiempaa paremmin.
”Esimerkiksi useat paikalliset rakennusyritykset ja arkkitehdit toteuttivat
rakennusurakkansa tällaisten visualisointien avulla. Me olimme maailmanlaajuisesti aivan eturivissä, koska meidän softilla pystyttiin visualisoimaan

”Tekoälytutkimus
ei tullut
Jyväskylän
yliopiston

IT-tiedekuntaan
sattumalta.”

kokonaisia rakennuksia muutaman tunnin esivalmistelutöillä, mihin kilpailevilla
laboratorioilla kului aikaa päivistä viikkoihin”, hän iloitsee.

Menetelmät perustuivat useaan
tekijään – arkkitehtivisualisointisofta
syntyi spin offina OpenDX VR modulista, johon oli koodattu tehokas
rinnakkaisprosessointia hyödyntävä 3Dmoottori.
Lisäksi menestystä toi tehokas pintakolmioelementtien redusointi arkkitehtikuvista ja mallikirjastoista sekä piilogeometrioiden poistaminen. Jokaisen rakennuksen komponenteista on vähintään 80 prosenttia piilossa, minkä vuoksi niiden prosessointi visualisointia varten on aivan turhaa.
Forsmanin mukaan kolmas laaja kokonaisuus oli asiakaskohtaisten ajo- ja
lentosimulaattoreiden koodaus. Laboratorio luopui niistä lopulta simulaattoreihin liittyvän raskaan viranomaisbyrokratian takia. Simulaattoreiden kehitys on
kuitenkin jatkunut toisissa simulaattoriteknologiaa hyödyntävissä laboratoriossa.

Tekotodellisuuslaboratorio toi
ensimmäisten joukossa 3D-virtuaalitodellisuusvisualisointeja mobiililaitteisiin mobiililaajakaistan ylitse 2005.
”Hanke tosin kaatui siihen, että tuolloin
käytettävissä olleet mobiililaajakaistamodeemit eivät kestäneet visualisoinnista aiheutuvaa kuormaa, ja ne hajosivat ylikuumenemiseen. Verkkooperaattori luopui hankkeesta kun modeemeja alkoi rikkoutua lähes päivittäin.
Forsmanin mielestä tekotodellisuuslaboratorion merkittävimpänä ansiona voi
pitää uuden teknologian käytön edistämistä helppokäyttöisiksi arjen tuotteiksi.
”Ei meillä ollut koskaan mitään yleviä
akateemisia tavoitteita, vaan ennakkoluulottomasti halusimme kokeilla uuden
teknologian rajoja.”
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Antiikki
Antiikin Kreikan mytologiaan kuuluu
tarina liikkuvasta, automatisoidusta ja
pronssista valetusta jättiläisestä, nimeltään Talos, jonka valmisti tulen ja taonnan jumala Hefaistos ylijumala Zeuksen
määräyksestä. Taloksen tehtävänä oli
suojella Kreetan saaren rannikoita ja
Foinikian prinsessaa Europeta heittelemällä kuumia kiviä päin hyökkääjiä ja
rusentamalla läpipäässeitä vastustajia
kuumaa vartaloaan vasten. Talos oli
mytologian (tekoälyyn perustuva) sotakone 400-luvulta eKr.
Länsimaisen tieteen isä, antiikin kreikkalainen filosofi Aristoteles (384–322
eKr.) kehitti logiikkaan ja päättelykykyyn perustuvan järjestelmän, syllogismin, jota tarvitaan myös tekoälyn kehittämisessä.

Keskiaika
Tiedemiehet oppivat jalostamaan Aristoteleen logiikkaa keskiajan loppupuolella. Englantilainen filosofi Roger Bacon (1214–1294) oivalsi, että ”vain matematiikka kertoo yksiselitteisesti totuuden”. Ranskalainen Jean Buridan
(1300–1358) uudisti ajattelua luonnontieteellisistä lainalaisuuksia ja tapahtumien syy–seuraussuhteista.
Mekaanista kelloa kehitettiin kirkontorneihin 1300–1400-luvuilla, kunnes saksalainen lukkoseppä Peter Henlein (1480–1542) keksi taskukellon.

Uusiaika
Ranskalainen matemaatikko ja filosofi
René Descartes (latinan kielellä Renatus
Cartesius, 1596–1650), tunnetaan lauseestaan “Ajattelen. Olen siis olemassa.” Uuden ajan filosofian perustajaksi
kutsuttu Descartes perusti tieteensä
vain varmalle tiedolle ja jätti kaiken
muun epäilyksen alle. Hänen mukaansa
luontokin voitiin määritellä numeroiden
kautta, kuten tekoälykin toimii. Descartesin matemaattinen ajattelun loi poh-

jan differentiaali- ja integraalilaskennalle.
Ranskalainen matemaatikko Blaise
Pascal (1623–1662) rakensi ensimmäisen mekaanisen, kokonaislukuihin perustuvan laskentakoneen.
Englantilaiset yleisnerot sir Samuel
Morland (1625–1695) ja Robert Hooke
(1635–1703) edistivät matemaattisia
teorioita ja kehittivät aikakauteen nähden vallankumouksellisia mekaanisia
tietokoneita. Morland kuvaili teoksessaan The description and use of two
arithmetick instruments (1673) laskukoneita (arithmetical machine), ”jotka
tekevät töitä rasittamatta ihmisen
muistia, häiritsemättä aivoja ja altistamatta niitä virhetoimintoihin”.
Sveitsiläinen tiedemies Jakob Bernoullin (1654–1705) teos Ars Conjectandi loi pohjan suurten lukujen todennäköisyyslaskennalle.

Valistuksen aika
Ranskalainen fyysikko, lääkäri ja filosofi
Julien de la Mettrie (1709–1751) kehitti
ajatusta kyborgeista ja päätteli materialismin lumoissa ihmisen olevan kone. Hänen pääteoksensa oli L’homme
macine (Ihmiskone). Häntä ennen
René Descartes oli korostanut ihmisen
etuoikeutta luomakunnassa sanomalla,
että eläimet ovat koneita.
Ranskalainen keksijä Joseph Marie
Jacquard (1752–1834) oli tietämättään
tietokoneohjelmoinnin ja laitteiden
kantaisä. Hän nimittäin kehitti reikäkorttilaitteen, jota hyödynnettiin automaattisissa kangaspuissa kuviokudosten aikaansaamiseksi. Kokonaisuus sai
nimekseen Jacquard-kutomakone.
Englantilainen matemaatikko ja filosofi
Charles Babbage (1791–1871) keksi
ajatuksen ohjelmoitavasta tietokoneesta (1832).
Italialainen kenraali ja matemaatikko
Luigi Menabrea (1809–1896) julkaisi

1842 Babbagen analyyttistä konetta
käsitelleen tutkielman Notions sur la
machine analytique de Charles Babbage, jonka englantilaisen runoilijan
lordi George Byronin tytär Ada Lovelace
(1815–1852) käänsi englanniksi
(Kääntäjän merkintöjä) ja jatkoi siinä
Babbagen tieteellistä argumentointia.
Lovelacea pidetään tekoälyajattelun
edelläkävijänä ja tietokoneen historian
alkuaikojen voimahahmona.

Uusin aika
Englantilainen matemaatikko George
Boole (1815–1864) kehitti tietokoneiden perustoiminnon, kahteen lukuun,
ykköseen ja/tai nollaan perustuvan binäärisen algebran eli Boolen algebran,
joka toimii loogisen lausekalkyylin
ja joukko-opin mallina. Se perustuu
matemaattisen totuuden ja matemaattisten lauseiden välisiin päättelysuhteisiin.
Yhdysvaltalainen loogikko Walter
Pitts (1923–1969) tutki neuraalisen toiminnan teoreettisia muotoiluja ja monimutkaisia, jatkuvasti muuttuvia prosesseja, kun taas neurofysiologi ja kyberneetikko Warren McCulloch (1898–
1968) kehitti aivojen toiminnan teorioita ja itseohjautuvia, automaattisesti
säätyviä systeemejä eli kybernetiikkaa.
He esittivät 1943 yhdessä idean tekoälystä, joka jäljittelisi aivojen toimintaa
neuroverkkojen avulla ja yhdistelisi matemaattista logiikkaa. Julkaisun nimi oli
A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity.
Yhdysvaltalainen tieteiskirjailija Stanley
Weinbaum (1902–1935) julkaisi 1935
kirjan Pygmalion’s Spectacles, jossa hän
esitti ajatuksen tietokoneohjatuista
suojalaseista ja katsojien kanssa vuorovaikutteisista elokuvista. Hän oli virtuaalitodellisuusajattelun edelläkävijöitä.
Englantilainen matemaatikko ja logiikan
tutkija Alan Turing (1912–1954) on yksi
nykyaikaisen tietojenkäsittelyn merkit-
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tävimpiä uranuurtajia, joka teoksessaan
Computing Machinery and Intelligence
(1950) esitteli tietojenkäsittelytieteen
edelläkävijän Turingin koneen, joka
pyrki vastaamaan kysymykseen, voiko
ihminen opettaa tietokonetta ajattelemaan.

Tekoälyn aikakausi
Tekoälyn isäksi voidaan nimetä yli 2300
vuotta kestäneen evolutiivisen kehityksen jälkeen yhdysvaltalainen, tietojenkäsittelytieteen professori John McCarthy Stanfordin yliopistosta, koska hän
esitteli 1956 ensimmäisenä termin artificial intelligence (tekoäly). Siitä alkoi
tavoitteellinen tieteellinen tutkimus
tekoälyn kehittämiseksi. McCarthy kutsuttiin 1958 professoriksi Massachusetts Institute of Technologyyn, jonne
hän perusti maanmiehensä Marvin
Minskyn (1927–2016) kanssa MIT:n
tekoälylaboratorion. Minsky sai IT-alan
merkittävimmän tunnustuksen, Turingpalkinnon 1969 ja McCarthy 1971. Heidän työtovereitaan olivat sähköteknikko Nathaniel Rochester (1919–2001), ja
informaatioteorian keksijä Claude Shannon (1916–2001), jonka artikkelit A
Mathematical Theory of Communication (1948) ja Communication Theory of
Secrecy Systems (1949) ovat tiedon
siirtämiseen ja salaukseen liittyviä perusjulkaisuja.
Koneälyn uranuurtajiin kuuluu Warren
Weaver (1894–1978), yhdysvaltalainen
matemaatikko, jonka erikoisaloja olivat
todennäköisyyslaskenta, informaatioteoria ja tilastotiede. Yhdessä Claude

Haluan vain sanoa, että tällä hetkellä
on olemassa koneita, jotka ajattelevat,
oppivat ja luovat uutta … tulevaisuudessa niiden ratkaisemien ongelmien
joukko tulee olemaan verrattavissa
siihen ongelmien joukkoon, jonka ratkaisemiseen nyt käytetään ihmisen
mieltä.” Simonille myönnettiin Turingpalkinto 1975.
Yhdysvaltalainen tietojenkäsittelyopin
professori David Evans (1924–1998)
keksi 1955 idean henkilökohtaisesta
tietokoneesta toimiessaan sähköinsinöörinä lentokoneita valmistaneen
Bendix-yhtiön palveluksessa. Sittemmin hän kehitti tietokoneiden graafisia
ominaisuuksia ja virtuaalista muistia.
Evans kutsui työparikseen Utahin yliopistoon Ivan Sutherlandin (s. 1938)
tutkimaan tietokoneen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta, tietokoneen
työmuistia sekä simulaattoreita. Sutherland todisteli tohtorinväitöskirjassaan 1963 animaatioiden luomiseen
tarvittavan laitteiston ja ohjelmistokokonaisuuden, jolle antoi nimen Sketchpad. Vuonna 1965 hän kuvasi artikkelissa The Ultimate Display virtuaalihuoneen, jota hän vertasi oven avaamisena seikkailulle sadussa Liisa ihmemaassa. Sutherlandille myönnettiin Turingpalkinto 1988.
Virtuaalitodellisuuden edelläkävijöihin
luetaan yhdysvaltalainen Morton Hei-

Shannonin kanssa hän kehitti viestinnän
ja konekääntämisen matemaattista
teoriaa. Sen mukaan digitaaliset tietokoneet kykenisivät kääntämään tekstiä
luonnollisesta kielestä toiseen.

lig (1926–1997), joka kykeni edistämään tietokoneella luodun kolmiulotteisen ja liikkuvan kuvan teorioita
ja käytäntöjä. Hänen 1957 julkistamansa keksintö oli päähän puettava
näyttölaite Sensorama. Hän toivoi
laitteiston tuovan läpimurron elokuvateollisuuteen, mutta menetelmä
osoittautui liian kalliiksi.

Yhdysvaltalainen, taloustieteen Nobelin
1978 saanut tekoälytutkija Herbert Simon (1916–2001) kirjoitti 1957:
”Tarkoitukseni ei ole järkyttää teitä.

Tekoälyn kehitys hidastui 1970-luvulla
suurista toiveista ja tavoitteista huolimatta. Tietokoneiden kyky käsitellä
tietoa ei lisääntynyt yhtä nopeasti kuin

teoriat. Yhdysvaltalainen Martin Graham (1926–2015) työskenteli Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä tietokonetieteen professorina ja tuli tunnetuksi
Rice-instituutin hittituotteen R1tietokoneen projektinjohtajana. Sen
pohjalta syntyivät ensimmäiset kaupalliset asiantuntijajärjestelmät tilausten
käsittelyyn.
Japanin valtio käynnisti 1980-luvun
alussa suuren tekoälyprojektin nimeltään Viides sukupolvi. Sen tavoitteena
oli nostaa Japani tietokonemaailman
kärkeen Prolog-pohjaisten älytietokoneiden rakentamiseksi. Kilpavarustelun
myötä USA:ssa kehitettiin MCC- ja LISPtietokoneet. Ne eivät menestyneet kaupallisesti, ja Japaninkin projektirahoitus
lopetettiin 1992.
Yhdysvaltalainen säveltäjä ja kuvataiteilija Jaron Lanier (s. 1960) on tietokoneiden luoman virtuaalitodellisuuden edelläkävijöitä. joka yhdessä Thomas Zimmermanin kanssa kehitti 1980-luvulla
tietokoneita ohjaavia, patentin saaneita
datakäsineitä ja suojalaseja.
Tekoälyn teknisten hidasteiden poistamiseksi tiedemiehet onnistuivat kehittämään alan kannalta olennaisia neuroverkkoja, sumeaa logiikkaa ja algoritmeja. Merkittäviä tutkijoita ovat olleet
yhdysvaltalaiset psykologit David Rumelhart (1942–2011) ja James McClelland (s. 1948), suomalainen teknisen
fysiikan professori, akateemikko Teuvo
Kohonen (s. 1934) sekä iranilainen matemaatikko, sumean logiikan keksijä
Lotfi Zadeh (1921–2017).
Yhdysvaltalainen Thomas Caudell toi
julkisuuteen käsitteen lisätty todellisuus. Yhdysvaltalainen Louis Rosenberg
(s. 1969) kehitti 1992 yhden ensimmäisistä lisätyn todellisuuden järjestelmistä
ja esitteli sen hyödyllisyyttä ihmisen
toimintakyvylle.
Yhdysvaltalaiset Steven Feiner, Blair
MacIntyre ja Doree Seeligmann kirjoittivat 1992 tutkimuksen virtuaalisen todellisuuden prototyypistä.

22

Keski-Suomen ICT -lehti

TEKOÄLYN LYHENTEITÄ JA SANASTOA
AI
Artificial Intelligence eli tekoäly. Lue
lisää lehden artikkeleista.

AIM
Artificial Intelligence in Medicine tarkoittaa tietojenkäsittelyn hyödyntämistä älykkäänä työkaluna kliinisessä arvioinnissa ja päätöksenteossa.

ALGORITMI
Algoritmi on matematiikkaan, tietojenkäsittelytieteeseen ja logiikkaan liittyvä
menetelmä, jonka avulla tietokoneet
ratkovat tekoälyn toimintaan liittyviä
tehtäviä. Algoritmi yksinkertaistaa ilmiöitä ja pilkkoo niitä osaongelmiin.

ANN
Artificial Neural Network eli keinotekoinen neuroverkko.

API
Application Programming Interface on
määritelmä ohjelmointirajapinnalle,
jonka kautta tietokoneohjelmat voivat
vaihtaa tietoja keskenään.

AR
Augumented reality eli lisätty tai laajennettu todellisuus tarkoittaa teknologiaa,
joka mahdollistaa todellisuuden laajentamista tai täydentämistä vaikkapa etäyhteyksien avulla. Apuna käytetään videoita, valokuvia, ääntä, grafiikkaa,
tekstejä ja satelliittipaikannusta kuten
Pokémon Go’ssa.

AT
Agent technology eli agenttiteknologia
tarkoittaa itsenäiseen päätöksentekoon
ja kommunikointiin kykenevää, verkossa toimivaa ohjelmisto-osaa. Sitä tarvitaan verkkoliiketoiminnassa.

BP
The Back Propagation Neural Network
Algorithm on iteratiivinen, laskevan
gradientin oppimisalgoritmi. Sellaista

käytetään neuroverkkojen oppimisympäristöissä.

CPS

Computer Aided Diagnosis on tietokoneavusteinen diagnosointijärjestelmä.

Cyber-Physical Systems tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden antureiden,
laitteiden ja järjestelmien verkottamista
keskenään ja internetin avulla.

CAM

CPU

Content Addressable Memory on muistityyppi, joka toimii hakukoneen tavoin ja etsii sisältöjä poikkeuksellisen
nopeasti yhden kellojakson aikana.

Central Prosessing Unit on tietokoneen
keskusyksikkö.

CAD

CC
Cognitive Computingissa eli kognitiivisessa tietojenkäsittelyssä pyritään jäljittelemään inhimillistä ajattelua ja
luomaan ihmisaivoja matkivia automatisoituja järjestelmiä, jotka ratkovat
ongelmia ilman ihmisen panosta. CCjärjestelmät tukevat päätöksentekijää
vuorovaikutuksen kautta.

CGI
Computer-Generated Imagery tarkoittaa tietokoneohjelmalla tuotettua
kuvitusgrafiikka, jota voidaan käyttää
hyödyksi taiteessa, painetussa mediassa, tv-ohjelmissa, elokuvissa, videopeleissä ja animaatioissa.

CDS
Clinical Decision Support System tarkoittaa big dataa hyödyntävää järjestelmää, joka tekee yksilöllisiä lääketieteellisiä hoitosuosituksia potilaalle.

CI
Collective Intelligence eli joukko- tai
parviäly tuottaa tekoälytoimintoihin
uutta tietoa käyttäjien keskinäisessä
vuorovaikutuksessa.

CNN
Convolutional Neural Network eli konvoluutioneuroverkko käsittelee kaksiulotteista dataa. Konvoluutiota hyödynnetään tilastotieteessä, signaalikäsittelyssä ja differentiaalilaskennassa.

CTM
Clinical Trial Matching on IBM:n kehittämä ratkaisumalli syöpähoitosuosituksiin.

DCNN
Deep Convolutional Neural Network eli
konvoluutiollinen syvä neuroverkko.

DL
Deep Learning eli syväoppiminen on
koneoppimiseen liittyvä teoria, jossa
algoritmien avulla toimiva neuroverkko
pystyy ratkaisemaan tehtäviä kuvien,
puheen tai tekstien tunnistamisessa tai
käsittelyssä.

DNN
Deep Neural Networks ovat monikerrosjärjestelmiä, jotka koostuvat datamuunnoksia suorittavista yhdistetyistä
ja interaktiivisista neuroneista.

DSS
Decision Support System merkitsee
päätöksenteon tueksi kehitettyä järjestelmää.

EBP (1)
Evidence based practices ohjaa julkisia
varoja sellaisiin menetelmiin, joilla on
vahva näyttö tehokkaasta vaikuttavuudesta.

EBP (2)
Error Backpropagation on vastavirtaalgoritmi, joka perustuu optimointiin
verkon tuloksen ja viitearvon välisen
virheen perusteella.
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EKOSYSTEEMI
Ekosysteemi tarkoittaa yritysten, julkisten virastojen tai laitosten tietokonejärjestelmien kokonaisuutta, joka
rakentuu yhteisten järjestelmien, ohjelmistojen, tuotekehityksen, palvelujen tai tuotannon sujuvalle toiminnalle. Ekosysteemin tulee olla joustava,
yhtenäinen, ymmärrettävä ja muunneltava kehityksen, henkilöstön ja
alihankkijoiden monimuotoisessa toimintaympäristössä.

FF
Feedformal neural network tarkoittaa
eteenpäin suuntautuvaa, myötäkytkentään perustuvaa hermotietoverkkoa.

GPU
Graphical Processing Unit on grafiikkaprosessori.

IA
Intelligent applications tarkoittaa älykkäitä sovellusmenetelmiä.

IC
Intelligent computing on laskennallinen älykkyys.

IoE
Internet of Everything eli kaiken internet tarkoittaa mahdollisuutta liittää
tulevaisuudessa erilaiset tietotekniikan laitteistot vuorovaikutteisesti toisiinsa tietoliikenteen avulla. Yhdysvaltalainen tulevaisuudentutkija Peter
Diamandis ennustaa, että vuonna
2025 maailmassa olisi kytketty yhteen
100 miljardia laitetta.

IoT
Internet of Things eli esineiden internet tarkoittaa internetin kautta ohjattavia laitteita tai laitteistoja.

JACS
Judgement Correlation System eli kor-

relaatioiden arviointijärjestelmää käytetään terveydenhuollon ja lääkealan
tekoälyn kehitystyössä.

LD
Linked Data tarkoittaa menetelmää,
jolla tietokoneet ”ymmärtävät” verkossa yhdistettyä ja eri lähteistä
koottua tietoa.

LSTM-RNN
Long Short-term Memory–Recurrent
Neural Network on tarkasti aikasarjoja
mallintava, syväoppimiseen perustuva
algoritmi.

MLP
Multilayer Perceptron on tyypillinen
Feedforward-neuroverkkomalli, jossa
on kolme toiminnallista kerrosta.

NEUROVERKOT
Neuroverkot ovat informaation käsittelyn, matematiikan tai laskennan malleja, jotka perustuvat yhdistävään laskentaan tilastotieteen ja signaalinkäsittelyn teorioiden mukaisesti ja jäljittelevät luonnollisia hermoverkkoja.

OOO
Object-oriented ontology tarkoittaa
tietojenkäsittelytieteissä tutkimuksen
sanallisia kuvauksia sovellusalueen käsitteistä ja niiden välisistä suhteista.
Oliot sisältävät toisiinsa loogisesti
liittyvää tietoa ja toiminnallisuutta.

OOP
Object-oriented programming soveltaa
OOO:n käsitteitä siten, että ohjelmoinnin ongelmat jäsennetään tietorakenteissa olioiden yhteistoimintana, toisin
kuin perinteisessä ohjelmoinnissa,
jossa tietokoneelle ohjelmoidaan lista
suoritettavia ohjeita.

QR
Quick Response -tunnistuskoodi
otettiin käyttöön 1994 Japanissa. Se
sisältää yksilöllistä, vaaka- ja pysty-

suunnassa kaksiulotteista informaatiota, jota on helppo ja nopea tunnistaa.

RNN
Recurrent Neural Network eli jatkuvasti
uusiutuva ja oppiva neuroverkko.

SaaS
Software-as-a-Service on ohjelmistopalvelun muoto, jossa palveluntarjoaja
myy asiakasyhtiölle tarkoituksenmukaisen ohjelmistokokonaisuuden APIrajapintoineen.

SVM
Support Vector Machine-malli eli tukivektorikone on neuroverkolla toteutettavissa oleva lineaarinen luokitin.

SW
Semantic Web on dataverkko, jonka
sisältöä useat tietokoneet pystyvät prosessoimaan keskenään yhtäaikaisesti,
ylittämään digitaalisen tekniikan rajat ja
hyödyntämään tietolähteitä.

TEKOÄLY-PROSESSORI
Yhdysvaltalaiset Hewlett-Packard Company (HP) ja Intel sekä kiinalainen
Huawei ovat tuoneet markkinoille ensimmäiset neuroverkkolaskentayksiköllä varustetut tekoälyprosessorit 2017.

TMN
Telecommunication Management on
avoimeen lähdekoodiin perustuva, YK:n
alaisen Kansainvälisen televiestintäliiton
säännöstö, jolla ohjataan tietoliikennettä.

VR
Virtual reality eli virtuaalitodellisuus
tarkoittaa ihmisen ja digitaalisen maailman yhdistämistä tietokoneiden välityksellä. Kehityksen eturintamassa olivat
viihde- ja peliteollisuus, mutta 2010luvulla käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet ihmisten työtapoihin ja
muunlaiseen liiketoimintaan.
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