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Viime vuosisadan mullistavia keksintöjä 1(2)
• 1954 Mikroaaltouuni
• 1955 Polio-rokotus
• 1956 Kovalevy
• 1957 Ehkäisypilleri
• 1958 Nykyaikainen lentokone
• 1959 Piirilevy
• 1960 Sydämentahdistin
• 1961 Sähkötyökalut
• 1962 Kommunikaatiosatelliitti
• 1963 CAD ohjelma
• 1964 Kauko-ohjattavat lentokoneet

• 1965 Kevlar
• 1966 High-yield rice
• 1967 Sydämen ohitusleikkaus
• 1962 Nykyisenkaltainen tietokone
• 1969 Arpanet
• 1970 Kuitu
• 1971 Waffle-Sole Juoksukengät
• 1972 Sähköinen autonkäynnistys
• 1973 MRI – magneettikuvaus
• 1974 Viivakoodi

Lähde: https://www.popularmechanics.com



Viime vuosisadan mullistavia keksintöjä 2(2)

• 1975 globaali ilmastonmuutos
• 1976 supertietokone
• 1977 henkilökohtainen tietokone
• 1978 GPS-paikannus
• 1979 Sony-walkman
• 1980 Cobalt-oxide Cathode
• 1981 ST Mikroskooppi
• 1982 Tietonevirus
• 1983 Microsoft word

• 1984 DNA tunniste
• 1985 Polymerase Chain Reaction
• 1986 Sähköpostimeililista
• 1987 Prozac
• 1988 Internetvirus
• 1989 Internet (WWW)
• 1990 Photoshop
• 1991 Linux
• 1992 Matkapuhelin

Lähde: https://www.popularmechanics.com





Source: https://thenextweb.com/insider/2015/02/09/boston-dynamics-shows-off-new-robot-dog-dooms-us-kicking/





Gartnerin
Hypetys Käyrä



Hypetys ei
välttämättä
realisoidu

kuten
ennustettiin



Tekoäly, keinoäly,
koneoppiminen,
itseajavat autot,
palvelurobotit

Alustatalous, startup
buumi, …

Virtuaalitodellisuus,
lisätty todellisuus

Digitalisoituminen
Kryptovaluutat,

fintech, lohkoketjut,
…





n Full professor of Information Systems, Uni of Jyväskylä, 09/2017->

n Full professor at Norwegian University of Technology, NTNU, 2015-17
Full professor and dean at Free University of Bolzano, Italy, 2011-2015
Full professor at University of Helsinki, Finland, 2009-2010,
Chief Scientist (adjunct), SINTEF, Norway, 2007-2009,
Research Professor, VTT, Finland, 2002-2009,
PhD in Software Engineering, University of Oulu, 2002
Software developer & quality manager, 1995-2000

nHas lead several large & international projects: Agile dev of embedded systems,
22 MEUR, Agile in global software development, 40 MEUR, Cloud and Lean sw
development, 61 MEUR

n ITEA-Achiement Award winner in 2007, Nokia Foundation Award 2007, 100-top
most influental IT experts in Finland 2010, top-100 software engineering
scientist in 2016, Journal of Systems and Software best paper 2018, 100+
conferences, 200+ publications, 200+ invited talks, h-index 44, 8000+ citations.
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OVERVIEW







Aiomme hankkia

uuden
tietojärjestelmän!











Televisiolla kesti 28
vuotta saavuttaa
50milj. käyttäjää

Pokémon Go:lla
vain 19 päivää



Viimeisen kahden vuoden
aikana tuotettiin
enemmän dataa kuin
koskaan aiemmin!

• IBM:n mukaan jokainen päivä
tuotetaan 2,5 kvintiljoonaa tavua
dataa.

• Kvintiljoona on luku, jossa on 18
nollaa. Se on miljardi miljardia.



Digital
Disruption

• The world’s largest taxi company, owns no cars
• The world’s most popular media owner, creates no content
• The most valuable retailer, has no inventory
• The world’s largest hotel chain, owns no hotels
• The world’s largest bank, has no cash
• The world’s most popular music publisher, owns no music
• The world’s largest movie theatre, owns no cinemas
• The world’s largest university, owns no buildings
• The world’s largest recruitment company, has no recruiters



Global Tech
Companies

• Uber 2009 - The world’s largest taxi company
• Facebook 2004 - The world’s most popular media owner
• Alibaba 1999 - The most valuable retailer
• Airbnb 2009 - The world’s largest hotel chain
• Bitcoin 2010 - The world’s largest bank
• Spotify 2006 - The world’s most popular music publisher
• Netflix 1997 - The world’s largest movie theatre
• Coursera 2012 - The world’s largest university
• Linkedin 2002 - The world’s largest recruitment company









Tietääkö Applen Siri vastaukset seuraaviin
kysymyksiin?
• Perussettiä: Kuka on Suomen presidentti?
• Vielä helppo: Kuka oli Suomen toinen presidentti?
• Astetta vaikeampi: Kuinka monta lehmää Suomessa on?
• Klassikko: Milloin solmittiin Pähkinäsaaren rauha?



Miten tekoäly oikein
toimii?



Maailman yleisin
tekoäly!



Linnan juhlat,
salainen
booliresepti
(Huom! Ei saa
jakaa eteenpäin!)



Maailman yleisin tekoäly!



1. Sukupolven tekoäly (n. 1950 eteenpäin)



2. sukupolven tekoäly pohjautuu
valtavaan datamäärään. Puhutaan
koneoppimisesta. 2012-



Tekoälyn kolme
vaihetta, joista vain
yksi on olemassa
• Tätä päivää: Kapea

osaaja (Artificial Narrow
Intelligence)

• Tulevaisuutta: Yleinen
tekoäly (Artificial General
Intelligence)

• Ennen vuotta 2100:
Supertekoäly (Artificial
Super Intelligence)



Ihan kuuminta hottia tänään tekoälymarkkinoilla!



Ihan kuuminta hottia tänään tekoälymarkkinoilla!



Source: https://willrobotstakemyjob.com/













Tekoäly korvaa tehtäviä,
ei työpaikkoja!



Millaisia tehtäviä tekoäly
korvaa tai voisi korvata?

• Jos aivotyö jonkin asian
tekemiseen vaatii alle
sekunnin miettimistä, niin
se tulee korvautumaan
teknologialla.





Työtehtäviä, joihin AI ei
tule puremaan

• Työtehtävät, jotka vaativat
suoriutuakseen...

• Empatian ja kommunikaation
taitoja

• Kriittistä ajattelua
• Luovuutta, kuvittelua, sarkasmia
• Strategista ajattelua, visiointia

... Eivät taivu AI:n tehtäväksi.





Source: https://thenextweb.com/insider/2015/02/09/boston-dynamics-shows-off-new-robot-dog-dooms-us-kicking/





Source: https://www.linkedin.com/pulse/top-
5-ways-companies-fail-ai-ethics-pekka-
abrahamsson/





Tekoäly on siis tyhmä, mutta
hyvä juttu!

Rutiininäpertäminen vähenee

Syntyy uusia työpaikkoja

Digitalisaatio on vasta ihan
Aluillaan; ajattelulla ohjaaminen
se vasta kätevää onkin!



Digitalisaatio – Missä ollaan tänään?



Digitalisaatio – Missä ollaan tänään?







Lataa osoitteesta:
bit.ly/kohtio-botti



”On lupa ajatella uudella tavalla!”

Vaikka digitalisaatio on
eittämättä tämän päivän
hype, se mahdollistaa
toiminnan kehittämisen
uudella tavalla





Tarkoittaako digitalisoituminen sitä, että
lasten olisi opittavaa koodaamaan?



Kysytään
Riihimäkeläisiltä!



Kysytään digiajan suurilta tähdiltä!



Kannattaako
lapset laittaa
koodaamaan?

Aina uuden teknologisen
murroksen äärellä on houkuttelevaa
ajatella, että kaikkien tulisi osata
uusi teknologia hyvin

Koodaaminen on taito muiden
taitojen ohessa. Siihen
panostaminen on pois muista
oppiaineista. Mistä luovutaan?



Digiajan oppimissisältöjä tämän ja huomisen
työelämää ajatellen



Uudenlainen mediakriittisyys

Source: https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0



Mitä digiajasta on jäämässä käteen

• Alustatalouden vallankumous
• Ilmastonsuojeluun herääminen
• Tekoälyherääminen, etiikkakysymykset
• Toimivat yksinkertaiset tekoälypalvelut
• Some-vaikuttaminen, valeuutiset
• Kurkkaus uusiin ansaintamalleihin (sponsori) ja

urapolkuihin (bloggaaja, vloggaaja, “influencer”, tubettaja)
• Digikokeilut
• Teknologiajättien horjuminen (Facebook, ym.)

yksityisyydensuojan edessä, GDPR
• E-urheilun esiinmarssi











Suomesta on huikea ponnistaa!
• Finland is the most stable country in the world.
• Finland is the freest country in the world.
• Finland is the safest country in the world.
• Finland has the best governance in the world.
• Finland has the least organised crime in the world.
• Finland’s judicial system is the most independent in the world.
• Finnish banks are the soundest in the world.
• Finland has the most personal freedom and choice in the world.
• Finland is the best country in the world in a comparison of human

wellbeing.
• Finland is the water richest country in the world.
• Finland's primary education is the best in the world.
• Finland is the most literate country in the world.
• Finns use most mobile data per subscription in the world.

Source: http://bit.ly/2AcjEAw



Kiitos! Kysymyksiä? Minulle voi lähetellä sähköpostia -> pekka.abrahamsson@jyu.fi


