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Tekoälyn komponentit

I. Tietokone-ohjelma

• Ytimessä (Keinotekoinen) 
neuroverkko
– (Deep learning)

• Ohjelmisto tarvitsee suuren 
määrän esimerkkejä (dataa)

• Datan käydään läpi lukuisia 
kertoja. Prosessissa 
neuroverkko ”mukautuu” 
dataan. Neuroverkon 
neuronien väliset yhteydet 
saavat optimoidun lukuarvon

≈ koneoppiminen

II. Data

• Ilman dataa 
neuroverkkoa ei voida 
laskea (optimoida)

• Data on
– Numeroita, kuvaa 

tekstiä, ääntä 
(puhetta)…

– (Viime kädessä aina 
numeroita, ykkösiä ja 
nollia)
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Tekoälyn sovellusalueita

• Reaalimaailmaa kuvaavat numeeriset (numeeristetut) mallit
– Esim. oppimisen analytiikka yleisesti

I. Tekoäly analytiikan (laskennan) työkaluna
II. Tekoälypohjaisten oppimissovellusten tarjoama ”lokitieto”

• Kuvatulkinta (videoiden tulkinta)
– Ja toisin päin

• Äänen (puheen) tulkinta
– Ja toisin päin

• The next big thing?:  luonnollisen kielen (tekstin/puheen) 
prosessointi (NLP)
– Tekstin ymmärtäminen (NLU), tekstin tuottaminen (NLG)
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Luonnollisen kielen prosessointisovellukset 
ja data
• Tekoälyn (substanssi)osaaminen

rajoittuu dataan
• Opetusdata pitää lähtökohtaisesti 

rakenteistaa (strukturoida)!
– Esim. kysymys-vastaus 

muotoista
– Tai INTENT ja ENTITY 

luokiteltuna

• Datan generointi 
(sisällöntuotanto), omistaminen?
– yhteistyö

• Tekstin (datan) hakeminen 
suoraan www-sivuilta ja 
prosessointi hyödynnettävään 
muotoon  vielä haastavaa

• Rakenteistaminen, esim. 
INTENT
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Vaikutukset oppimisympäristöihin



Oppimisympäristö
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuisten_perusopetuksen_
opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf

• 4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat
• Oppimisympäristöt

– Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja 
sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opetus, 
opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.

– Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut 
ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään.

– Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön 
kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta34 sekä vahvistaa 
arjen taitoja.

– Oppimisympäristöt kannustavat vuovaikutukseen ja 
osallistumiseen sekä edistävät yhteisöllistä tiedon 
rakentamista ja myönteistä opiskeluilmapiiriä.

115.11.2019



Koulumaisen oppimisympäristön aineettomia piirteitä   
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_environment)

• Organization type: state or public school, independent school, parochial 
school;

• Structure: rigidly structured (military schools) to less structured (Sudbury 
school, Free school movement, Democratic education, Anarchistic free 
school, Modern Schools or Ferrer Schools;

• Non-institutional: homeschooling, unschooling;
• Schedule: the length and timing of the academic year (e.g. year-round 

schooling), class and activity schedules, length of the class period, block 
scheduling;

• Staffing: the number of teachers, student-teacher ratio, single-teacher per 
room or co-teaching;

• Attendance: compulsory student until a certain age or standard is achieved;
• Teacher certification: varying degrees of professional qualifications;
• Assessment: testing and standards provided by government directly or 

indirectly;
• Partnerships and mentoring: relationships between the learning 

environments and outside entities or individuals in general study or chosen 
fields;

• Organizational model: departmental, integrated, academy, small school.
• Curriculum: the subjects comprising a course of study.
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State of the art?
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Luonnollisen kielen käyttö tekoälysovelluksena => 
chatbotit oppimisympäristöissä/-ympäristöinä

• Puhe on luontaisin (ja tehokkain/nopein) 
vuorovaikutuksen (keino

• Myös tekstipohjainen viestittely on 
luontainen/tehokas tapa vuorovaikuttaa
– (Viestittely on myös kuvia ja videoita)

• ”Chatbot” on ratkaisu luonnollisen kielen 
käyttöön ihmisen ja koneen 
vuorovaikutuksessa
– Puhe tai teksti
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Chatbotit ja muut tekniikat

• Robotisaatio
– Teollisuusrobotit
– Sosiaaliset robotit

• Luonnollisen kielen käyttö keskiössä

• VR
– VR:n haasteena vuorovaikutus keinotodellisuuden kanssa

• Puheeseen perustuva vuorovaikutus huomattava arvonlisä
• (myös AR)

• Toisaalta chatbotit (NLP) luonnollinen jatkumo 
nykyiselle digikehitykselle
– Vaikka voikin lopulta muodostua vallankumoukselliseksi
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Miltä chatbotit näyttävät ja kuulostavat?

• Millainen osa brändiä ne ovat?

• Ääni
• Sukupuolisuus
• Ihmismäisyys

• Piirroshahmo, 
valokuva (ihmisestä)…

• Digitaalinen humanoidi?
• Robotti?
• Androidi?
• ???

• Chatbot Julie
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Tekoälypohjaisten chatbottien lisäarvo =>
kohti opiskelijakeskeistä oppimista
• Tiedon helpompi täsmällisempi saatavuus (etsimisen/selailun sijaan 

kysyminen)
– (on kuitenkin vielä pitkään etukäteen ohjelmoitua?)

• Keskustelu
– Yksilöllinen – käyttäjään mukautuva ja käyttäjän ohjaama –

vuorovaikutus
– => opiskelijakeskeinen oppiminen
– adaptoituva oppimateriaali

• Opettajan työn mahdolliset muutokset edesauttavat osaltaan 
opiskelijakeskeisyyden toteutumista 
– Vuorovaikutuksen analytiikka => oppimisen pullonkaulat
– Rutiinitehtävien väheneminen
– Oppimisen arviointi
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Oppilaitoksille pohdittavaa

• Tekoälyn ymmärtäminen ilmiönä
– merkityksen antaminen
– tulevan kehityksen arviointi

• Ilmiöstä tullee lopulta strateginen, mutta jokaisen on 
yksilöllisesti tehtävä oma ratkaisunsa
– Tekoälyratkaisuilla näyttäisi jo nyt olevan kykyä korvata 

ihmistyötä, mutta ennen kaikkea täydentää sitä
• (ihmisen ja koneen uusi työnjako)

– Ihmisresurssin mielekkäämpi tehokkaampi käyttö => 
tuottavuuden parantuminen

• Työhyvinvoinnin näkökulma lopulta hyvin merkittävä

• Tekoälyä soveltavat applikaatiot tulevat osaksi oppimista joka 
tapauksessa, halutaan tätä tai ei
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Tekoälykyvykkyyden rakentaminen 
oppilaitoksissa
• Googlaus 28.10.2019: Ei tuloksia hakusanoilla

– "how to create artificial intelligence capability"
– "how to develop an artificial intelligence competence"

• Mitä pitäisi tietää, mitä pitäisi osata? Miten ylipäänsä lähteä liikkeelle?
– Ohjelmistot ja koodit ratkeavat kyllä, jopa kohtuullisen kokoisella rahalla ja jopa ilman 

investointeja

• Tietoisuus => tutustuminen => pilotointi => ymmärrys => käyttöönotto => 
jatkuva parantaminen

• (vrt. DMAIC, PCDA,…)

• Tekoälykyvykkyyden rakentaminen vie aikaa ja juna kulkee nopeasti

• Johdon myötävaikutus on (luonnollisesti) aivan keskeistä
– Oppilaitosten välisellä yhteistyöllä (tai sen puuttumisella) on suuri merkitys?
– Ja kansallisilla kehittämistoimilla
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Joitakin AI applikaatioita

• Speechnotes
– Saneluapuri, osaa hyvin suomea

• Google lens
– Kuvantunnistus

• Wysa
– Tsemppaaja, kaveri

• Photomath

• Julie

205.11.2019



21

Pari esimerkkiä (Mr Amis)

• KiHoBot

• Sykli
– Tapio Pelto

• Hämeenkatu kuudentoista 
kiinteistönhoitobotti

– Hyvin alustava kokeilu (kännykkään)
– Osataanko rakentaa alusta => 

osataan
– Eteneminen perustuu linkkeihin
– Jos näppäimistössä puheohjaus, 

voidaan ohjata myös puheella 

1) Lataa Telegram applikaatio
2) Rekisteröidy

– Kysyy ainakin puhelinnumeroa
3) Hae bottia hakutoiminnolla: 

Sykli_sheet

• Fiilisbotti

• Varia
– opettaja Aino Laurila ja 

opiskelija

• Landbot alusta. Aikaa käytetty 
2h
– Pienet/suppeat 

toteutukset ilmaisia

• https://landbot.io/u/H-
291385-
I24V4MRU0XWFWEPX/index.
html
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Further reading and seeing

• Neural Networks and Machine Learning Building Intelligent Angular 
Applications

– https://www.youtube.com/watch?v=6v_S3VkxbD0

• A conversational agent to encourage willingness to communicate in the 
context of english as a foreign language (Ayedoun et al. 2015)

• Psychological, Relational, and Emotional Effects of Self-Disclosure After 
Conversations With a Chatbot (Ho et al. 2019)

– Kts. esim Google Scholar

• Using Conversational Agents To Support Learning By Teaching 
(Chhibber&Law 2019)

– Kts. esim Google Scholar

• Chatbots in education : A passing trend or a valuable pedagogical tool? 
(Roos 2018)
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Mikä on parasta mitä voi tapahtua?

• Oppimisen ilo 
– Innostumista ja sisäistä motivoitumista
– Oppimisen personointi: sisällöt, vaiheistus, nopeus, paikka, 

puhe, kuva, video, teksti, testit, tuki, kertaaminen…

• Fiilisbottien merkitys tulee olemaan iso niin 
oppimisympäristöissä kuin työyhteisöissäkin

• Elinikäisen oppimisen (työssä oppimisen) mahdollisuudet!

• Tekoäly kansallisen tason kysymyksenä
– Halutaanko olla hyödyntämisen edelläkävijöitä? => Jos halutaan, 

on ryhdyttävä entistä päättäväisempiin toimiin
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Is new AI winter coming?

• Kuva poistettu diasarjan 
jaettavasta versiosta (kuvan 
lisenssiehto ei mahdollista 
vapaata jakamista)

• Linkki kuvaan:
• https://i0.wp.com/bdtechtalks.

com/wp-
content/uploads/2018/11/AI-
winter.jpg?resize=1068%2C712
&ssl=1
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