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New Yorker

tässä esityksessä:

- miksi kaikki tämä kohina ja kohu 
- mitä nyt tehdään 
- mihin tähdätään 
- millä aikataululla
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New Yorker

(teko) äly = kykyä toteuttaa monitahoisia tavoitteita

- on soveltavaa 
- on moniulotteista 
- on harjoitettavissa 
- voidaan tuoda tilanteeseen kuin kirkas kohdevalo

Prof. Max Tegmark, MIT, Life 3.0

https://www.amazon.com/Life-3-0-Being-Artificial-Intelligence-ebook/dp/B07474JB3Q/ref=mt_kindle?_encoding=UTF8&me=


Muutoksia edessä: 
Erilaiset palvelut muodostavat jo yli 70% kansantulosta ja arvonlisäyksestä 
Tuotteisiin ja palveluihin sisältyy tuki- ja välituotepalveluita, jotka yhä useammin ovat tekoälyn tuottamia. 
Pian 30%-70% palveluihin sisältyvistä tehtävistä tuottaa tekoäly. 
Palvelujen hinnat laskevat - yhä useammalla on varaa palveluihin, jotka aiemmin olivat mahdollisia vain rikkaille. 
Palveluiden arvoketjujen globalisaatio kiihtyy, Palveluita voi myydä yli rajojen. Tuomme palveluita. 
On vaikea löytää palvelua, jossa yllä kuvattu ei tapahdu. 
Tekoälyä on helppo tuoda, se kulkee tietoverkon kaapeleissa 
Hyvän palvelun kokemus ei kohta synny ilman tekoälyä. 
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80849


Inland

Missä uskomme olevamme 2025

Kiihtyvän muutosvauhdin yllätysmomentti

Minne seitsemässä vuodessa päädymme

Normipäivä 

taas

Enpä olisi uskonut

20252018



7Inland

New Yorker

mitä parhaillaan tehdään
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Automaattinen toimenpide (RPA robotiikka)

Tilannearvio - ENNUSTE - Päätös mihin prosessiin, jne 

Joukko ihmisen tekemiä toimenpiteitä, päätelmiä, hakuja

Lähtötilanne
Palveluprosessin kulku määritelty säännöin. 
Manuaaliset vaiheet määritelty ohjein ja niillä laatujärjestelmä. 
Tehtyjä toimia ja niiden tuloksia, asiakastyytyväisyyttä,  
hallinto-oikeus valituksia, jne. monitoroidaan. 

MIKÄTAHANSA PALVELUPROSESSI

Palveluprosessin laadun varmistus, koulutus, ohjeistus jne.
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Vaihe 1 - kapea AI 
Käytetään itseoppivaa, syväoppivaa tekoälyä parantamaan  
ymmärrystämme yhdestä prosessivaiheesta, valintakriteeristä, 
diagnoosista, tms. Esim. potilaan tahtotilan analyysi, pelon tunnistaminen, jne. 
Tulokset kiinnitetään prosessi-sääntöihin. 

Trained
AI
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Trained
AI 2

Vaihe 2 - lisää kapeaa AI:iä
Käytetään syväoppivaa tekoälyä parantamaan  
ymmärrystämme seuraavasta prosessivaiheesta, valintakriteeristä, 
diagnoosista, tms. Esim. asiakaskommunikaatio, itse-hoito ohjeet, jne. 
Tulokset kiinnitetään prosessi-sääntöihin. 
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Trained
AIMIKÄ ERO? 

- evoluution vauhti
- normaalijakauma
- hinta
- laatu
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Tilannearvio - EN
N
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Paikataan

Vedetään …  
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Tilannearvio - EN
N

U
STE - Päätös m

ihin prosessiin 

Paikataan

Vedetään …  

  Implanttirahoitus   
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miten tuollainen toimialueen laajennus voitaisiin tehdä?
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New Yorker

mihin tähdätään
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usean tekoälypalvelijan 
verkko
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tiekartta
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tiekartta 2017 - 2019

Julkista tietoa tarj. 
monikanava AI /CHAT

Henkilökohtainen   
AI CHAT

AI /CHAT training

Testi: Cloud 
puhekäyttöliittymä AI

Yhteinen palvelu MIGRIKahden palvelun yhteisratkaisu

2017 2018 2019

Tuotanto: AI omassa 
konesalissa

AI /CHAT training AI / Puhe training

POC virastot A&B
Yhteisen palvelun 

hankintaPilotti virastot A&B

Tuotanto: AI yhteinen  
julk hall konesali

POC virastot A&B

Aloitetaan ensin 
pilviratkaisulla 

Sitten tuotantoon 
omalla konesalilla

Yhteisratkaisu 
tuotantoon
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tätä tehdään yhdessä
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kiitos


