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The responsibilities and requirements for real estate management and mainte-
nance personnel have increased in the recent years. They should be multidisci-
plinary experts in e.g. real estate technology and financial management while the 
amount of digital information has grown too large for individual people to manage 
themselves. The ongoing paradigm shift in energy production and the importance 
of social responsibility increase the pressure on the personnel even further. 
 
As digitalization progresses, new technologies and digital systems will continue 
to create new data with an ever increasing rate. To capture the potential added 
value hidden in the data, there is a clear need for new methods for processing 
and refining the data. Transforming data into information and further into wisdom 
enables real estate managers to do the best possible decisions by applying 
knowledge-based management. 
 
This thesis presents a survey that was conducted in a private company and tar-
geted at personnel working in the business of real estate management. The study 
was planned to find out any potential for the usage of data and artificial intelli-
gence in the work of the personnel. The aim of the study was to discover the 
current status of data utilization and artificial intelligence capabilities in real estate 
maintenance sector and to chart out a path into the future. 
 
The survey reveals that multiple digital systems and service platforms present a 
bottleneck for processing and digesting data. The interfaces of various systems 
are especially problematic as they block the flow of data from one system to an-
other. Nevertheless, the results show that the personnel need refined data in or-
der to succeed in their assignments. Currently the real estate managing person-
nel of the company is rather behind the curve instead of being ahead of it. 
 
As a conclusion, there is a need for letting the data flow between the systems 
and collecting it to a single platform. Once the data is allowed to flow, it is possible 
to create additional value by combining different types of data and refine it with 
Business Intelligence applications and even further with artificial intelligence. 
However, unclear data ownership and varying interests of involved parties are 
prone to slow down the development. In order to apply artificial intelligence effec-
tively, the process requires more investigation after further development of data 
architecture. 
 

Key words: artificial intelligence, real estate management, data, machine learn-
ing, knowledge-based management, digitalization 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

AI tekoäly (Artificial Intelligence) 

ANN keinotekoinen neuroverkko (Artificial Neural Network) 

BI liiketoimintatiedon hyödyntäminen (Business Intelli-

gence) 

CNN konvoluutioneuroverkko (Convolutional Neural Net-

work) 

DL syväoppiminen (Deep Learning) 

GAN generatiivinen kilpaileva neuroverkko (Generative Ad-

vertial Network) 

IoT esineiden Internet (Internet of Things) 

kNN k:n lähimmän naapurin luokitin (k-Nearest Neighbor) 

ML koneoppiminen (Machine Learning) 

MLP monikerroksinen perseptronineuroverkko (Multi-Layer 

Perceptron) 

NLP luonnollisen kielen menetelmät (Natural Language Pro-

cessing) 

PTS pitkän tähtäimen (kiinteistönkunnossapito)suunnitelma 

RNN takaisinkytketty neuroverkko (Recurrent Neural Net-

work) 

RPA ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation) 

SVM tukivektorikone (Support Vector Machine) 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Kiinteistö- ja rakentamisala digitalisaatiokehityksessä 

 

Kiinteistöt ovat merkittävä osa kansallisvarallisuudestamme Suomessa. Raken-

nuskannan arvon arvioidaan olevan jopa noin viisisataa miljardia euroa. Arvok-

kaan kiinteistökannan energiankulutuskin on merkittävä. Kiinteistöjen lämmityk-

sen energiankulutuksen osuus Suomen koko energiakulutuksesta on noin 32 % 

ja hiilidioksidipäästöjen osuus 30 %. (ROTI-työryhmät 2019, 6, 10.) Rakennus-

kanta on siis merkittävässä roolissa myös esimerkiksi ilmastotalkoita silmällä pi-

täen ja tässä kohtaa tehokas kiinteistönjohtaminen tulee keskeiseksi tekijäksi.  

 

Kiinteistöjohtamisen merkitys korostuu edelleen Suomessakin käynnissä olevan 

kaupungistumisilmiön myötä, jossa ihmiset muuttavat syrjäseuduilta isoimpiin 

kaupunkeihin työpaikkojen, palveluiden ja yhteisöjen perässä. Harvalukuiseksi 

jäävien syrjäseutujen asukasluku pienenee lopulta jossain vaiheessa kestämät-

tömäksi tuotettavien palveluiden kannalta ja lopulta tämä kierre voimistaa edel-

leen muuttoliikettä. Kaupungistumisen lisäksi kehittyvänä megatrendinä on 

myös digitalisaatio. Digitalisaatio tukee megatrendinä kaupungistumisen kehi-

tystä ja päinvastoin. Kasvavat kaupungit edesauttavat tietoteknisen infran kehit-

tymistä luoden mahdollisuuksia erilaisille Smart City- ja Smart Building -konsep-

teille.  

 

Digitisaatio ja digitalisaatio ovat suuressa roolissa tietojenkäsittelyn tehostumi-

sessa. Digitisaatio tarkoittaa tiedon siirtymistä sähköiseen muotoon biteiksi van-

hoillisista analogisista lähteistä (Bloomberg 2018). Esimerkkejä tästä ovat sano-

malehdet ja asuntojen osakekirjat. Digitalisaatiolle ei ole yksiselitteistä määri-

tystä. Digitalisaatio tarkoittaa ICT-alan konsulttiyritys Gartnerin mukaan digitaali-

tekniikan käyttöönottamista liiketoiminnassa ja Suomen valtiovarainministeriön 

mukaan toimintatapojen uudistamista sisäisiä prosesseja digitalisoimalla sekä 

palveluita sähköistämällä (Gartner n.d.; Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 5). 
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Digitalisoituminen ja maailman verkottuminen sähköisesti tarkoittaa kiihtyvällä 

tahdilla kasvavaa datamäärää, jota hiljalleen on mahdollista hyödyntää kehitty-

neillä tietojenkäsittelymalleilla eli esimerkiksi tekoälysovelluksilla. Tietokoneiden 

laskentateho on edelleen kasvanut eksponentiaalisesti Mooren lakia mukaillen, 

joka edesauttaa valtavien datamäärien, niin kutsutun big datan käsittelemistä. 

 

Tietotekniikan ja digitalisaation nopea kehitys 2020-luvulla mahdollistaa uusien 

innovaatioiden toteuttamista myös kiinteistöalalla. Alalla pitkään vallinnut talon-

miesaikakausi on päättynyt ja monipuolistuneet digitaaliset järjestelmät tuottavat 

koko ajan enemmän dataa. Kaikkea käytössä olevaa dataa ei nykyajan ylläpito-

henkilökunta pysty käsittelemään ja tätä varten tulevaisuudessa analytiikan ja 

tekoälyn merkitys korostuu varsinkin, kun nopeammat tietoliikenneverkot ja hil-

jalleen arkipäiväistyvät IoT-laitteet tuottavat kiihtyvällä tahdilla lisää dataa käy-

tettäväksi. Tietoa on myös runsaasti pirstaloituneena eri palveluissa ja tiedon 

hyötykäyttö on rajapintojen takia epätehokasta. Voisikin sanoa, että alalta puut-

tuu universaali tietoalusta, joka helpottaisi ja tehostaisi alan toimijoiden työtä.  

 

Tämän aiheen eteenpäin viemiseksi on esimerkiksi perustettu KIRA-digi -orga-

nisaatio, jonka tehtävänä on vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaa-

tiota. Organisaatio on määrittänyt itselleen kolme tavoitetta; toimintaympäristö 

ketteräksi, rajapinnat auki ja tieto liikkeelle sekä kokeilulla uutta bisnestä (KIRA-

digi n.d.). 

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitaalisten liiketoimintojen kehittyminen vaatii ra-

kennuksiin ja infraan liittyvän tiedon hyödyntämistä koko elinkaaren ajan. Tätä 

voidaan tehostaa lisäämällä digitaalisten prosessien automaatiota ja tekoälyn 

hyödyntämisellä, joka tarkoittaa sitä, että uusien ekosysteemien syntymistä on 

tuettava. Julkisen talouden panostus kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatioon 

vuodessa on Suomessa 2 MEUR, Ruotsissa 3,3 MEUR ja Saksassa 7,5 MEUR 

eli suhteellisesti tarkasteltuna Suomi on ollut satsauksissa hyvässä asemassa 

(ROTI-työryhmät 2019, 7). 

 

Tietokirjailija ja diplomi-insinööri Antti Merilehdon (2018) mukaan tekoälyä on 

tutkittu historian saatossa aina 1950-luvulta asti ja siihen on usein liitetty ylisuu-
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ria odotuksia. Esimerkiksi konekääntämistä eri puhuttujen kielien välillä on yri-

tetty ratkaista jo vuonna 1954 siinä mairittelevasti onnistumatta. Tämä ei suu-

remmin aiheuta ihmetystä, jos ajatellaan konekääntämisen ottaneen varteen-

otettavia askeleita vasta viimeisien vuosien aikana 2010-luvulla. Tuolloin 1950-

luvulla syntyi ensimmäinen tutkimuksen taantuma, jota kutsutaan tekoälyn tal-

veksi. Tämän jälkeen tekoälyn talvia on laskettu olleen vielä kahteen otteeseen, 

joista jälkimmäinen ja viimeisin tekoälytalvi on ajoitettu 1980-luvulle. (Merilehto 

2018.) 

 

Tekoälytalvijaksoja voi tulla tulevaisuudessakin, mutta asiat, jotka ovat kulu-

neena 2010-luvun vuosikymmenellä vieneet tekoälyn alasuuntausta, koneoppi-

mista, suuresti eteenpäin ovat laskentateho, data ja algoritmit (Merilehto 2018, 

68). Koneoppimisen sovellutukset nivoutuvat voimakkaasti tämän kolmion ym-

pärille siten, että algoritmit käsittelevät ihmisen käsittelyyn mahdottoman suurta 

datamäärää ja algoritmit vaativat suuren laskentatehon toimiakseen. Data on 

olennaisessa roolissa koneoppimissovellutuksissa, sillä dataa tarvitaan konei-

den opettamiseen ja toivotun tarkkuuden vuoksi sitä tarvitaan paljon. 

 

Oulun yliopiston konenäkö- ja signaalinkäsittelyalan professorit Matti Pietikäinen 

ja Olli Silvén ovat kirjoittaneet tekoälystä laajasti kirjassaan Tekoälyn haasteet 

(2019). Heidän mukaansa laskentateho ja algoritmit ovat olleet tästä kolmikosta 

pisimmällä jo aikaisemmin, mutta digitoidun datan saatavuus on ollut näistä vii-

meisin koneoppimissovellutusten mahdollistaja. Ennen 2010-lukua tietokoneita 

ei vielä käytetty niin laaja-alaisesti kuin nykyään, eikä digitaaliselle datalle ollut 

tämän takia tarvettakaan. 2020-luvulla tilanne on täysin toinen eksponentiaali-

sen datamääräkasvun myötä ja on arvioitukin, että 90 % olemassa olevasta da-

tasta on luotu edellisen kahden vuoden aikana. (Pietikäinen & Silvén 2019, 89.) 

 

Edellä kuvatun kehityksen myötä tekoäly tulee laajentumaan lähes poikkeuk-

setta jokaiselle toimialalle, joista kiinteistö- ja rakennusala on vain pieni siivu. 

Kehitys vaatii paljon työtä eikä silmin nähtäviä muutoksia ole havaittavissa yh-

dessä yössä tai välttämättä parissakaan vuodessa. Digitaalisten prosessien ke-

hittämisessä on valtavasti potentiaalia työn tuottavuuden parantamiseksi ja täl-
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lainen kehitys vaikuttaa väistämättä myös olemassa oleviin ammatteihin poistu-

vina työtehtävinä. Työ ei kuitenkaan tule täysin loppumaan, vaan usein murros 

luo uusia työtehtäviä, joita ei aikaisemmin ole ollut. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet, tutkimusongelma 

 

Digitalisaation myötä tietojenkäsittely on pääosin sähköistynyt, mutta johtami-

seen käytetty data ja tieto on pirstaloituneena eri palveluihin ja järjestelmiin, 

joka tekee tietojenkäsittelystä vaikeaa ja epätehokasta. Usein erilaisia raportteja 

tehdään edelleen jopa manuaalisesti täyttämällä taulukoita käsin ja lukemalla 

tiedot eri järjestelmistä.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tehdä yleinen tilannekartoitus tekoälyvalmiu-

desta sekä löytää mahdollisia aihioita tekoälyn hyödyntämiseen yrityksen arki-

päiväisissä kiinteistöjen ylläpitojohtamistehtävissä. Raportin oli myös tarkoitus 

tukea yrityksen strategiaa digitalisaation osalta ja luoda näkemystä mahdolli-

sista kehityssuunnista. Tavoitteena ei ollut selvittää lopullisia ratkaisuja näihin 

ongelmiin, vaan luoda tilannekuva nykytilanteesta. 

 

 

1.3 Aikaisempi alan digitalisaation tutkimustieto Suomessa 

 

Kiinteistöala ei ole tutkitusti ollut aivan terävimmässä kehityksen kärjessä digita-

lisaation osalta. Salla Snellman on alustanut aihetta tutkimalla rakennus- ja kiin-

teistöalan digitalisaatiota vuoden 2016 diplomityössään Digitaalisen liiketoimin-

nan nykytila rakennus- ja kiinteistöalalla. Snellman totesi tutkimuksessaan, että 

digitaalisuutta ei siihen aikaan koettu liike-elämässä keskeiseksi kilpailueduksi, 

mutta tilanne olisi kuitenkin siihen suuntaan kehittymässä yritysten suurempien 

digitalisaatiopanostusten myötä. Tutkimuksen tuloksina selvisi myös, että kes-

keisimmät kehityksen aiheet liittyivät enimmäkseen yrityksen oman toiminnan 

tehostamiseen ja uusien innovaatioiden sekä businessmallien luominen oli tois-

sijaista. (Snellman 2016, 71-72.) 
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Snellmanin (2016, 72) mukaan osaltaan digitalisaation hitaaseen kehittymiseen 

vaikuttaa kiinteistöjen pitkä, vuosikymmenistä jopa satoihin vuosiin kestävä elin-

kaari. Rakennusten saneerausväli on usein 10-40 vuotta, jolloin nykyaikaisen 

digitalisaation kehitys ajaa nopeasti rakennusten tekniikan vanhentuneeksi. Sa-

neerausväliä on helppo verrata muuhun digitaalitekniikkaan, kuten esimerkiksi 

mobiilipuhelimiin, joiden elinikä on noin 2-4 vuotta ja laitekannan uusiutuvuus 

noin kymmenen kertaa nopeampi. Snellman (2016, 72) toteaa kehitykseen vai-

kuttavan negatiivisesti myös alan projektilähtöisyyden, organisaatioiden kette-

ryyden, innovaatiokulttuurin puutteen sekä kustannusjohtajuuden periaatteet.  

 

Tulevaisuuden kehityskohteiksi tutkimuksessa nähtiin digitaalisten asiakasraja-

pintojen lisääntyminen, tietomallintaminen sekä analytiikan lisääntyminen esi-

merkiksi sensorien tuottaman datan kautta esimerkiksi ennakoivan huollon so-

velluksissa. Erityisesti tietomallintamisessa nähtiin suurta tehostamispotentiaa-

lia, mikäli yritysten välisiä digitaalisia toimintatapoja yhdenmukaistettaisiin. 

Tämä vaatisi panostuksia strategiseen yhteistyöhön. (Snellman 2016, 73-74.) 

 

Maija Makkonen tutki kiinteistöpalvelujen digitalisaatiota pro gradu -tutkielmas-

saan Kiinteistöpalvelujen digitalisaatio Suomessa (2019). Makkonen totesi 

kolme vuotta Snellmanin tutkimuksen jälkeen digitalisaation kehittymisen olevan 

yrityksissä edelleen pääosin sisäisten prosessien tehostamista, jonka motiivina 

toimi kilpailukyvyn säilyttäminen. Uusien innovaatioiden ja asiakkaalle asti näky-

vien ratkaisujen osuus säilyi edelleen pienenä, mutta trendin nähtiin kuitenkin 

jatkuvan kiihtyvään suuntaan asiakkaiden vaatimusten takia. Tutkimuksessa 

mainittiin kiinteistönomistajien erityisesti luovan vaatimuksia mm. dynaamisille 

ja reaaliaikaisille raportointialustoille digitaalisen tiedonhallinnan kehityttyä riittä-

välle tasolle. Myös Makkonen havaitsi tutkielmassaan ennakoivan huollon ole-

van edelleen kehittyvä trendi lisääntyvän datan saatavuuden myötä ja tällaisia 

sovellutuksia todettiin jo pilotoidun. (Makkonen 2019, 56-57.) 

 

Hidasteena digitalisaation kehitykselle arvioitiin olevan kiinteistöalan fyysisyys 

kiinteistöineen ja työvoimaintensiivisyys. Ihmisen rooli kiinteistöjohtamisessa ja -

huollossa on niin suuri, ettei sitä voida korvata kovin nopeasti roboteilla tai vas-

taavilla automatisoinneilla. Ennakoivan huollon sovellutuksetkin nähdään siis lä-

hinnä tukisovelluksina. (Makkonen 2019, 59.) 
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Makkonen havaitsi tutkimuksessa datan tärkeyden tulevaisuudessa ja piti haas-

teena sen avoimuutta tai avoimettomuutta eri palveluntarjoajien hyödynnettä-

väksi. Datan omistajuutta pidetään ongelmallisena, sillä datan voi omistaa kiin-

teistönomistaja tai datan keräävä palveluntuottaja sopimuksesta riippuen. Mikäli 

kumpikaan edellä mainituista osapuolista ei hyödynnä olemassa olevaa dataa, 

voisi kolmas osapuoli nähdä siinä ansaintamallin ja luoda siitä lisäarvoa. Haas-

teeksi voi muodostua esimerkiksi useiden laitetoimittajien erilaiset digitaaliset 

ratkaisut, jotka eivät kommunikoi keskenään ja data jää siiloutuneena hyödyntä-

mättä. Näihin ongelmiin yhdeksi ratkaisuksi on muodostunut datavirtojen yhdis-

tämisiin erikoistunut yritys Platform of Trust. (Makkonen 2019, 58.) 

 

Timo Toikkanen tutki Business Intelligence -järjestelmien merkitystä YAMK-

opinnäytetyössään ”BI-järjestelmät ketterän liiketoimintatiedon hallinnan mah-

dollistajana kiinteistöjen ylläpidon johtamisessa” (2020). Työssä tarkasteltiin toi-

meksiantajayrityksen sisäisiä prosesseja.  

 

Toikkanen totesi datan hyödyntämisestä tulleen kilpailuedun sijaan välttämättö-

myys kiristyneessä kilpailutilanteessa pärjäämiseksi. Digitalisaatio on saanut 

tiedolla johtamisen ja päätöksenteon nopeutumaan huomattavasti ja tämä vaatii 

henkilöstöltä valtavan tietomäärän käyttämistä itsenäisesti ilman IT-osastojen 

apua. Päätöksentekoon on sisällytettävä liiketoiminnan luonteeseen liittyvä kon-

teksti ja asiantuntemus, jotta dataa ja KPI-mittareita voidaan käyttää tehok-

kaasti. (Toikkanen 2020, 50.) 

 

Yhtenä digitalisaation haasteina kiinteistöjohtamisen toimialalla Toikkanen 

(2020) pitää järjestelmien pirstaloitumisen ja vaihtumisen. Tämä vaikeuttaa da-

tan käytettävyyttä ja lisää manuaalisen työn määrää ilman BI-integraatioita. Li-

säksi jokainen kiinteistö on yksilö ominaispiirteineen, eikä kiinteistöjohtamista 

voida toteuttaa pelkän datan pohjalta ilman kohdetuntemusta. Kiinteistöalalla tu-

lisi olla yhteinen tietomalli, jonka yli tietojenhallinta olisi koottua ja ilman lukuisia 

huoltokirjajärjestelmiä. Toikkanen mainitseekin käynnissä olevan KIRA-hank-

keen tiedon yhtenäistämiseksi (Toikkanen 2020, 51-53.) Tämän myötä tiedon 

hyödyntäminen tekoälysovellusten avulla voisikin tulla helpommaksi.  
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2 DATA JA TEKOÄLY 

 

 

2.1 Tekoälyn alueet 

 

Usein tekoälyksi mielletään virheellisesti sellaisia sovellutuksia, jotka ovat vain 

pitkälle kehitettyjä digitalisaation mahdollistamia teknologioita. Tekoäly onkin 

haastavaa määritellä yksiselitteisesti, sillä tietokoneet kehittyvät koko ajan las-

kentatehon parantuessa. Tästä syystä ne pystyvät ratkomaan ajan kuluessa 

sellaisia tehtäviä, jotka aikaisemmin ovat olleet mahdottomia. Nykyään tekoälyä 

kuvataan joustavilla käsitteillä kuten autonominen ja adaptiivinen. Autonominen 

sovellus pystyy etenemään monipuolisessa ympäristössä ilman ihmisen jatku-

vaa ohjausta ja adaptiivinen sovellus oppii ja parantaa suorituskykyään jatku-

vasti (FabricAI 2020). 

 

Tekoälystä puhutaan yleisesti kolmella eri nimityksellä: tekoäly (Artificial Intelli-

gence, AI), koneoppiminen (Machine Learning, ML) ja syväoppiminen (Deep 

Learning, DL). Nimityksillä voidaan kuvata käytännössä sovellutusten haasta-

vuutta. Tietokirjailija Timo Siukonen ja Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pro-

fessori Pekka Neittaanmäki ovat kirjoittaneet laajasti tekoälystä teoksessaan 

Mitä tulisi tietää tekoälystä. Kuviossa 1 on kuvattu Siukosen ja Neittaanmäen 

(2019) mukaan tekoälyalueiden suhteita toisiinsa. 

 

 

KUVIO 1. Tekoälyalueiden suhde toisiinsa (Siukonen & Neittaanmäki 2019, 
muokattu) 
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Tekoäly pitää sisällään koneoppimisen ja syväoppimisen osa-alueet. Jatkossa 

voidaan siis puhua yleisesti tekoälystä, vaikka liikuttaisiinkin tarkemmin sanot-

tuna kone- tai syväoppisen alueella.  

 

Yleisesti ottaen dataan pohjautuva tekoäly voidaan usein luokitella koneoppimi-

sen alueelle, sillä sovellutus oppii sille syötetystä datasta. Koneoppiminen teki 

merkittävän läpi murron vuonna 2012, kun Internet mahdollisti suurten data-

määrien keräämisen ja tietokoneet sekä tietojenkäsittelymenetelmät (kuten al-

goritmit) olivat ottaneet tarvittavia harppauksia (Pietikäinen & Silvén 2019, 8). 

 

Tekoäly voidaan jakaa myös toisella tapaa kolmeen osaan: heikkoon ja vah-

vaan tekoälyyn sekä supertekoälyyn. Heikon tekoälyn sovellutukset keskittyvät 

vain yksittäiseen hyvin kapea-alaiseen tehtävään, kuten esimerkiksi shakin pe-

laamiseen, puheentunnistamiseen tai sähkön hinnan ennustamiseen. Vahva te-

koäly määritellään jo hyvin lähellä ihmisen tasoa olevaksi tekoälyksi. Tämä 

edellyttää, että tekoälyllä olisi jo jonkinlainen tietoisuus itsestään. Kehitys ei ole 

toistaiseksi lähellekään näin pitkällä, mutta esimerkiksi täysin itsenäisen muuttu-

vassa ympäristössä toimivan ajoneuvon voidaan olettaa sisältävän jo jossain 

määrin vahvaa tekoälyä. Supertekoäly muistuttaa tieteiselokuvista tuttua ihmi-

sen älykkyyden ylittävää tekoälyä. Supertekoälyyn liitetään myös termi singula-

riteetti, joka tarkoittaa tekoälyn itsenäistä itsensä kehittämistä. Supertekoälyn 

saavuttamista pidetään nykytiedon valossa mahdottomana. (Pietikäinen & 

Silvén 2019, 23-24.) 

 

 

2.2 Symbolinen ja dataohjattu tekoäly 

 

Symbolinen tekoäly oli hallitseva tutkimussuuntaus 1950-80 -luvuilla. Symboli-

selle tekoälylle ominaista on tiedonkäsittely korkeamman luokan symboleilla ku-

ten logiikalla ja päättelysäännöillä. Symbolisessa tekoälyssä on määritettävä 

ehtolauseita, joiden perusteella tekoäly toimii. Yksinkertaistettuna esimerkkinä 

Pietikäinen ja Silvén (2019, 46) käyttävät sukulaissuhteiden päättelyä sukupol-

vien yli. Tässä sovelluksessa tekoälylle opetetaan esimerkissä sukulaissuhtei-

den säännöt, kuten vanhempien ja isovanhempien määritykset. Lisäksi koneelle 

on esiteltävä käsiteltäväksi tiedoksi Ainon vanhemmat Antti ja Eine ja Ainon 
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lapsi Erkki. Kysyttäessä koneelta Erkin isovanhempia tekoäly osaa päätellä 

sääntöjen perusteella vastaukseksi Antti ja Eine. 

 

Toinen klassinen esimerkki symbolisen tekoälyn sovelluksesta ovat pelit, joissa 

jokainen mahdollinen vaihtoehto tunnetaan. Täten jokaisen vaihtoehdon läpi-

käymällä voidaan laskea kussakin tilanteessa itselle edullisin siirto. Yksinkertai-

sin esimerkki tästä on 3x3 ruudukolla pelattava ristinolla. Tässä suppeassa pe-

lissä jopa ihmisen on mahdollista käydä jokainen vaihtoehto läpi itselle edulli-

simman vaihtoehdon osalta. Ristinollaa huomattavasti monimutkaisempi peli on 

shakki, jossa mahdollisia siirtoja on 10120 eikä vaihtoehtojen laskeminen ole 

edes koneelle helppo tehtävä. Mahdollisten siirtojen määrän ollessa liian suuri, 

tekoälyn on käytettävä heuristisia menetelmiä laskennan rajaamiseksi optimaa-

lisimpiin vaihtoehtoihin lyhimmän voittoon johtavan reitin löytämiseksi. Näissä 

sovelluksissa lähestymistapana käytetään peli-, haku- ja päätöspuita. (Nivala 

2019, 3.) 

 

Hyvinä puolina symboliselle tekoälylle Pietikäinen ja Silvén (2019, 48) pitävät 

esitystapojen ja päättelyketjujen ymmärrettävää muotoa ja virheellisiin toimintoi-

hin on mahdollista päästä kiinni. Huonoina puolina pidetään oppimiskyvyn puu-

tetta ja tiedon keräämisen ja sääntöjen laatimisen manuaalista työtä. 

 

Dataohjattu tekoäly, joita koneoppimisen sovellutukset ovat, on sovelluskehittä-

jien kannalta symbolista tekoälyä helpompi lähestymistapa sen automatisoidun 

opettamisen myötä. Helpommalla opettamisella on kuitenkin huonot puolensa, 

sillä neuroverkon kerroksessa painokertoimia voi olla jopa miljoonia, ja ihmiselle 

tämän toimintaa on mahdoton seurata ja ymmärtää. Tätä kutsutaan blackbox-

ilmiöksi, sillä koneelle syötetään input-dataa ja vastaukseksi saadaan output-

dataa toiminnan näiden välissä ollessa pimennossa. Neuroverkon toimivuutta 

voidaan arvioida lähinnä output-tuloksien perusteella. Tämän takia opetusvai-

heen suuri datan määrä on merkittävässä roolissa dataohjatun tekoälyn luotet-

tavuuden maksimoimiseksi, jotta kaikki mahdolliset skenaariot tulisivat mahdolli-

simman hyvin katetuksi. (Pietikäinen & Silvén 2019, 48.) 
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Tekoälyä kuvaavat adjektiivit autonominen ja adaptiivinen ovat osuvia myös 

siltä osin, että teknologian koko ajan kehittyessä ja eteenpäin katsottaessa ny-

kyiset tekoälyn sovellutukset eivät enää vaikutakaan olevan riittäviä. Tällä het-

kellä tekoäly ei osaa datan avulla kertoa syitä tapahtumille, esimerkiksi onnetto-

muuksille tai väärille sairausdiagnooseille, eli kausaaliset selitykset puuttuvat. 

Ratkaisuna tämän suuntaiselle kehitykselle saattaisi olla symbolisen ja tilastolli-

sen päättelyn yhdistäminen. (Pietikäinen & Silvén 2019, 216.) 

 

 

2.3 Datan merkitys tekoälyssä 

 

Tekoälystä ei siis voida puhua sivuuttamatta dataa, johon tekoälyn osaaminen 

perustuu. Talousjohtamisen asiantuntija Heidi Kanasen (KTM, YTM) ja teko-

älyasiantuntija Harri Puolitaipaleen (DI) mukaan data on perusyksikkö, joka voi 

olla useassa eri muodossa, kuten esimerkiksi numeroina, tekstinä, kuvina tai vi-

deoina. Kun puhutaan tiedosta, sekin sisältää jo pidemmälle jalostettua dataa. 

Data ei siis itsessään tarjoa lisäarvoa ennen kuin sitä on jalostettu riittävälle ta-

solle. (Kananen & Puolitaival 2019, 71.) 

 

Datan jalostamista kuvaa DIKW-pyramidi (Data-Information-Knowledge-Wis-

dom), joka on esitetty Gajzleria (2016) mukaillen kuviossa 2. Pyramidissa data 

jalostetaan kolmessa portaassa lisäämällä datalle konteksti, merkitys ja ymmär-

rys, jolloin lopulta pyramidin ylintä tasoa, viisautta, voidaan käyttää tehokkaasti 

eteenpäin katsovassa johtamisessa. (Gaizler 2016; Kananen & Puolitaival 

2019.) 

 

KUVIO 2. DIKW-pyramidi (Gajzler 2016, muokattu) 
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Otetaan havainnollistava esimerkki datan jalostamisesta. Alussa datan tasolla on 

käytettävissä ainoastaan luku 100. Lisäämällä luvulle konteksti saadaan toiselle 

tasolle informaatioksi 100 tilausta. Kolmannelle tasolle informaatioon lisätään 

merkitykseksi ajanjakso, jolloin tietona saadaan 100 tilausta kuukaudessa. Kor-

keimmalle viisauden tasolle tietoon lisätään ymmärrys ja voidaankin jo miettiä 

syitä miksi tässä kuussa tuli vain 100 tilausta, kun viime kuussa määrä oli 500. 

(Kananen & Puolitaival 2019, 71.) 

 

Edellä kuvatussa tilanteessakin käsissä on kuitenkin ainoastaan tietoa men-

neestä ajasta. Kun pyritään liiketaloudessa parhaimpaan mahdolliseen tulok-

seen, on hyödyllisintä saada ennusteita tulevaisuudesta ja rakentaa esimerkiksi 

strategioita tai säätää tuotantoasteita näiden avulla, kuin etsiä syitä tippuneille 

tilauksille. Toki syitä kannattaa etsiä, mutta nykyaikainen tietojenkäsittely mah-

dollistaa paljon tehokkaamman lähestymistavan. 

 

Kuviossa 3 on esitetty tekniikan tohtori Toni Luhdin (2020) mukaan karkea jako 

datan käsittelylle. Tullakseen menestymään tulevaisuudessa yrityksien on yhä 

enemmän pyrittävä kehittämään toimintaansa eteenpäin katsovaksi. Vaarana 

on kilpailukyvyn heikkeneminen, sillä jos tähän ei itse reagoi, kilpailijat reagoivat 

kyllä. 

 

 

KUVIO 3. Datan käyttö ja tavoitteet (Luhti 2020, muokattu) 
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Aalto-yliopiston dosentti Jari Collin ja tietotekniikan toimittaja Ari Saarelainen 

ovat käsitelleet datan roolia kirjassaan Teollinen Internet (2016). Heidän mu-

kaansa teollisen Internetin alalla tuotantojärjestelmien ja liiketoiminnan data on 

usein eri paikoissa siiloutuneena. Tällainen järjestely on heidän mukaansa kor-

jattava, sillä datavirtojen avaaminen ja keskittäminen on perusedellytys nykyai-

kaiselle digitaaliselle liiketoiminnalle. Vasta käytettävissä oleva ajantasainen 

data luo mahdollisuudet toimia. Collinin ja Saarelaisen mukaan ensimmäisiä toi-

menpiteitä tuleekin olla datasiilojen paikantaminen ja purkaminen. Digitaalisen 

liiketoiminnan aikakaudella on myös oltava kriittinen oman strategian ja liiketoi-

mintamallin suhteen ja muutoksia on oltava valmis tekemään nopeastikin. Data 

luo siis vaatimukset dynaamiselle strategialle ja liiketoimintamallille. (Collin & 

Saarelainen 2016.) 

 

Collinin ja Saarelaisen toteamukset pätevät myös kiinteistöjohtamiseen. Kiin-

teistöjohtamisessa on digitalisaation myötä paljon siiloutunutta ja sirpaloitunutta 

tietoa lukuisissa eri palveluissa. Tekoälyn tai analytiikan avulla on mahdollista 

saada datasta paljon enemmän lisäarvoa, mutta tämä vaatii datan keräämisen 

yhteen paikkaan koneen käytettäväksi. Käyttämällä useita eri tietolähteitä ihmi-

sen prosessoimana saadaan usein muodostettua hajanainen tilannekuva men-

neestä ajasta, kuten kuviossa 3 on esitetty. Sen sijaan pitäisi pyrkiä tiedolla joh-

tamisen seuraavaan tasoon, kokonaiskuvan muodostamiseen ja tulevaisuuteen 

katsomiseen. 

 

Sadan tilauksen esimerkissä olisi mahdollista paremmalla pohjadatalla ennus-

taa tilausten putoaminen. Edelleen ihmiselle jäisi tässä kohtaa vaade työpanok-

selle tehdä toimenpiteitä tilausten putoamisen ennusteen perusteella. Toimen-

pide voisi olla esimerkiksi tuotannon pienentäminen, jos tuotetta ei haluta varas-

toon. Näillä toimenpiteillä voidaan säästää mm. raaka-aine-, varastointi- ja mah-

dollisesti henkilöstökustannuksia. 

 

Dataa ei ehkä koskaan voida sanoa olevan liikaa. Liian suuren datamäärän 

kanssa tulee toimeen, mutta liian vähällä datalla tätä mahdollisuutta ei ole. Col-

lin ja Saarelainen (2016) ohjeistavatkin, että mikäli dataa ei synny mistään tai 

sitä ei ole riittävästi, on tehtävä toimenpiteitä sen tallentamisen aloittamiseksi. 

Heidän mukaansa pelkkä aloittaminen on jo avainroolissa, sillä datan arvo voi 
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keräyshetkellä vaikuttaa arvottomalta, mutta tulevaisuudessa sillä voi olla mer-

kittäväkin arvo. Esimerkiksi eri datalähteitä yhdistelemällä voidaan luoda uutta 

tietoa, joka voi johtaa uusiin innovaatioihin ja arvonluontimahdollisuuksiin. Itselle 

arvoton data voi samaan aikaan olla arvokasta jollekin toiselle osapuolelle, jol-

loin siitä on mahdollista saada lisäarvoa kauppatavarana. (Collin & Saarelainen 

2016.)  

 

 

2.4 Datan jalostuminen lisäarvoksi organisaatiolle 

 

Esimerkissä tekoälyavusteinen tietojenkäsittely mahdollistaisi tuotannosta vas-

taavan työntekijän ohjailemisen tarjoamalla vaihtoehtoja päätöksen tueksi, tai mi-

käli halutaan prosessin olevan ihmisestä riippumaton, myös päätöksenteko voi-

daan automatisoida (Kananen & Puolitaival 2019, 78). Esimerkki tapauksesta, 

jossa ihmisen voidaan yleisesti haluta vahvistavan päätöksenteon, on potilaan 

diagnoosi ja hoitosuunnitelma. Todennäköisesti hyvin koulutettu tekoäly tekee 

kollektiivisesti virheettömämmät ratkaisut ihmiseen verrattuna, mutta uusiin asi-

oihin liittyy aina skeptisyyttä, kunnes tästä saadaan vakiintunut toimintatapa. Ku-

viossa 4 on esitetty Kanasen ja Puolitaipaleen (2019, 78) kuvaamana datan hyö-

dyntämistasot. Heidän mukaansa tiedolla johtamisen korkeimmalla tasolla, auto-

matisoidulla päätöksenteolla, virheet ja viiveet ovat minimissä edellyttäen, että 

data, johon päätökset perustuvat, on luotettavassa kunnossa. Tekoäly vaatii siis 

toimiakseen koulutusdataa ja kuten aiemmin mainittu, datan pitää kuitenkin olla 

laadukasta, jotta siitä voidaan tuottaa lisäarvoa.  

 

 

KUVIO 4. Datan hyödyntämistasot (Kananen & Puolitaival 2019, muokattu) 
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Laadukkaana datana voidaan pitää yksiselitteistä ja yhdenmukaista dataa. Esi-

merkkinä voidaan pitää tuhansien tietueiden Excel-taulukkoa, jossa data on jär-

jestelty yhdenmukaisesti sarakkeisiin, ja jonka massiivisesta datamäärästä ihmi-

nen ei pysty muodostamaan kokonaiskäsitystä. Tällaisen taulukon dataa voidaan 

visualisoida Business Intelligence -malleilla (BI) ja ihminen voisi tästä päätellä 

syy-seuraussuhteita, mutta koneoppimisen avulla tämäkin osuus on mahdollista 

tehdä automaattisesti. (Kananen & Puolitaival 2019, 72.) 

 

Koneoppimisen hyödyntämiseen on Merilehdon (2019, 41-43) mukaan kolme as-

kelta: 

1) Liiketoimintaprosessien läpikäynti ja luetteloiminen 

2) Keskittyminen mahdollisimman selkeisiin haasteisiin 

3) Koneen ottaminen tueksi monimutkaisiin ongelmiin. 

 

Ensimmäiseen askeleeseen liittyy toisteisten ja saman kaavan mukaan kulkevien 

prosessien selvittäminen. Helppo esimerkki tällaisesta on pankkimaailmassa lai-

nahakemuksien luottopäätökset. Päätökset perustuvat aina samoihin pohjatietoi-

hin esimerkiksi luottohakijan tulotasoista ja aikaisemmista lainoista. (Merilehto 

2018, 42.) 

 

Toinen askel on maltillinen aloitus yksinkertaisimmilla ongelmilla, joita ensimmäi-

sessä askeleessa saatiin selville ja johon on dataa päätöksen teon pohjaksi saa-

tavilla. Koneoppimisen sovellutukset toimivat parhaiten, kun sovellutus on mah-

dollisimman tarkkaan ymmärretty ja rajattu. Selkeimmän sovellutuksen kannalta 

lopputuloksen on oltava kvantitatiivinen, eli määrällinen (luokittelu tai numeerinen 

tulos). (Merilehto 2018, 42.) 

 

Kolmannella ja korkeimmalla tasolla voidaan keskittyä monimutkaisempien on-

gelmien ratkaisemiseen, kun niin sanotusti matalimmalla roikkuvat hedelmät on 

kerätty. Kone varmistaa käytettävissä olevan datan hyödyntämisen tehokkaasti 

päätöksien tekoon, kun taas ihminen voi keskittyä johtamaan yritystä hahmotta-

malla menestyksen kannalta oleellisia asioita, joista ei ole dataa käytettävissä. 

(Merilehto 2018, 42-43.) 
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Kaikki omaan liiketoimintaan liittyvä data ei välttämättä aina ole yrityksen 

omassa hallussa. Tässä ilmenee aikaisemmin esitetty ajatus siitä, että asiak-

kaalle tai sidosryhmälle arvoton data voi olla toiselle arvokasta. Tämä on usein 

liiketoiminnan kehityksen este tai hidaste ja vaatii vakaita perusteluita datan 

omistajalle miksi datan vapauttaminen hyödyttäisi hänen liiketoimintaansa. Da-

tan jakamiseen liittyy erilaisia riskejä datan luonteesta riippuen. Usein datan ja-

kaminen voidaan perustella sillä, että sen hyödyt ja mahdollisuudet ovat riskejä 

suuremmat. Prosessiin on sisällyttävä perusteellinen selvitystyö jaettavan datan 

laajuudesta, tietoturvasta, analysointitavoista ja syistä pelisääntöjen ja luotta-

muksen luomiseksi. Ihannetapauksessa avoimet datavirrat rikkoisivat yrityksien 

välisiä raja-aitoja, jolloin syntyisi uudenlaisia arvonluonnin dataekosysteemejä ja 

parantaisi tiedolla johtamista. (Collin & Saarelainen 2016.) 

 

Collinin ja Saarelaisen (2016) mukaan datan avoin jakaminen Suomen sisällä 

edistäisi teollisen Internetin ja kilpailukyvyn kehittämistä. Lisäksi Suomella näh-

dään olevan hyvät edellytykset olla tulevaisuudessa houkutteleva toimintaympä-

ristö digitaalisten alustojen kehittäjille EU:n yhteisen lainsäädännön puitteissa. 

(Collin & Saarelainen 2016.) Näkökulma on rinnastettavissa hyvin myös muille 

liiketoiminta-aloille, kuten kiinteistöalalle, sillä digitaalinen alustatalous on tässä-

kin tapauksessa skaalautuvien liiketoimintamallien mahdollistajana. 

 

 

2.5 Datan laatu ja laadunhallinta koneoppimisen kannalta 

 

Tiedolla johtamisen kannalta käytettävän datan laadulla on suuri merkitys. Da-

taan on voitava luottaa tai kaikilta siihen perustuvalta sovellutuksilta menee 

pohja. Aleksi Jokela on käsitellyt perusteellisesti datan laatua ja laadunhallintaa 

diplomityössään Datan laadun mittaaminen ja arviointi. Jokelan (2019, 12) mu-

kaan datan laadunhallinnalla tarkoitetaan datan laatuongelmien tunnistamista, 

mittaamista ja seurantaa. Laadun parantamisen keinoiksi Jokela tunnistaa 

useat arviointi- ja parannustoimet koko datan elinkaaren ajan. 

 

Datan luotettavuuden arviointiin on olemassa useita eri ulottuvuuksia, jotka 

muodostavat käsityksen luotettavuudesta. Taulukossa 1 on esitetty Jokelan 

(2019, 13-14) mukaan datan laatua kuvaava attribuuttilista. 
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TAULUKKO 1. Datan laatuattribuutit (Jokela 2019, muokattu) 

Ulottuvuus Määritelmä 

Ajantasaisuus Data ei ole vanhaa 

Asiaankuuluvuus Data on olennaista tehtävää varten 

Eheys Data noudattaa datamallin suhdesääntöjä 

Esityksen johdonmukaisuus Data esitetään samassa muodossa 

Esityksen ytimekkyys Data on tiiviisti tehty 

Helppokäyttöisyys Dataa voidaan käyttää erikäyttötarkoituksiin 

Jalostusarvo Datan käyttämisestä saadaan hyötyä 

Johdonmukaisuus Data on johdonmukaista sääntöjen, standar-
dien tai muun datan suhteen 

Maine Datalla ja datalähteellä on hyvä maine 

Objektiivisuus Data on tasapuolista ja ennakkoluulotonta 

Oikea-aikaisuus Data on oikeaan aikaan kuluttajien käytettä-
vissä tai ajantasaista tehtävää varten 

Oikeellisuus Data vastaa reaalimaailman arvoja 

Saatavuus Data on kuluttajien käytettävissä 

Sopiva määrä Dataa on sopiva määrä tehtävää varten 

Tarkkuus Data on oikeaa ja virheetöntä 

Tulkittavuus 
Datan kielet, symbolit, yksiköt ja määritelmät 
ovat selkeitä 

Turvallisuus Datan saatavuutta voidaan rajoittaa 

Täydellisyys Datassa on kaikki tarvittavat osat 

Uskottavuus Data on todenmukaista ja luotettavaa 

Validius Data noudattaa liiketoimintasääntöjä 

Virheettömyys Data on virheetöntä ja tarkkaa 

Volatiliteetti Data on ajallisesti validia 

Ymmärrettävyys Data on helposti ymmärrettävissä 

 

Collin ja Saarelainen (2016) nostavat esille taulukossa esiintyvät viisi oleellista 

eri ulottuvuutta laadunhallinnan kannalta. Näistä jokaisen on oltava kunnossa, 

jotta on mahdollista päästä tiedolla johtamisen korkeimmalle tasolle. Nämä 

ovat:  

- Tarkkuus (Data Accuracy) 

- Täydellisyys (Data Completeness) 

- Johdonmukaisuus (Data Consistency) 

- Oikea-aikaisuus (Data Timeliness) 

- Kerrannaisuus (Data Duplication) 

 

Collin ja Saarelainen (2016) kirjoittivat teollisen Internetin sovellutuksien näkö-

kulmasta, mutta samat asiat ovat yleistettävissä muillekin aloille. Kaikki kohdat 
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on oltava kunnossa, jotta päätökset voivat perustua faktaan. Datan on siis ol-

tava oikeaa ja virheetöntä, sisällettävä tarvittavat osat, oltava johdonmukaista 

sääntöjen ja standardien suhteen (esim. eri järjestelmien välillä), oltava saata-

villa riittävän nopeasti ajantasaista tehtävää varten eikä samaa dataa saa olla 

esitettynä useampaan kertaan. (Collin & Saarelainen 2016.) 

 

Koneiden valtava prosessoriteho ja muistimäärä ovat ylivoimaisena etuna suur-

ten datamäärien käsittelemiseen ihmiseen nähden. Data on silti hyvin harvoin 

suoraan sellaisenaan hyödynnettävissä koneoppimisen prosesseihin. Datasetit 

vaativat lähes aina esikäsittelyn, jossa datasetistä jalostetaan tarvittava data 

käyttöön. Tässä ihmisellä on suuri rooli, sillä koneoppimisen soveltaminen vaatii 

aina kontekstin tiedostamista ja substanssiosaamista sovelletulta toimialalta. 

Hyvälaatuiselle datalle lasketaan kuitenkin harvoin tarpeeksi huomiota, vaikka 

esikäsittelyvaihe voi ottaa koko koneoppimisen prosessin ajasta jopa 80 pro-

senttia. (Pietikäinen & Silvén 2019, 219.) 

 

Oulun yliopiston tekniikan tohtori Satu Tamminen (2019) mainitsee esikäsittelyn 

vaiheiksi muun muassa eri tietolähteiden integroimisen yhteen, datan siivouk-

sen, annotoinnin (nimikointi, luokittelu, jäsentely), transformoinnin ja datamää-

rän tiivistämisen. Tiivistämisessä oleellista on merkityksettömien muuttujien ra-

jaaminen pois datasetistä. Siivouksessa poistetaan huonolaatuinen data, josta 

kone todennäköisesti oppisi vääristymisiä. Transformointi voi sisältää datan 

muokkaamista relaatioiksi sekä normalisointia. Tamminen korostaa myös, että 

datan suuri määrä ei korvaa laatua, sillä suurella määrällä lopputulosta ei saada 

mitenkään jalostettua paremmaksi. Esikäsittelyn etuna on myös käsittelijän pe-

rinpohjainen tutustuminen datan sisältöön, jolloin sisältötuntemuksen lisäksi 

myös vahvistuu käsitys käytettävien koneoppimismenetelmien soveltuvuudesta. 

(Tamminen 2019.) 

 

Datan keräämiseen liittyy usein esikäsittelyvaiheessa haasteita aiemminkin mai-

nittuun datan siiloutumiseen eri järjestelmiin. Useista eri järjestelmistä kerätyn 

datan muoto voi vaihdella järjestelmien mukaan, joka edelleen lisää esikäsitte-

lyn tarvetta. Jatkuvaluontoisen datankäytön kannalta yhteensopivuuden varmis-

taminen ja siilojen purkaminen kannattaa toiminnan automatisoinnin mahdollis-

tamiseksi. (Collin & Saarelainen 2016.) Datan hallinta ja esikäsittely liittyvät 
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isommassa perspektiivissä data-analyysiin, kuten kuviossa 5 on Ailiston (2018) 

ja Tammisen (2019) mukaan esitetty. 

 

 

KUVIO 5. Data-analyysin käsitekartta (Ailisto 2018; Tamminen 2019, muokattu) 

 

Data-analyysin muita osa-alueita ovat visualisointi sekä analyysi ja tulkinta. 

Nämä vaiheet on järkevää suorittaa aloittaen esikäsittelystä ja päättäen tulkin-

taan, jolloin riski virheellisiin tulkintoihin minimoidaan. Onnistuneen jalostuksen 

ja tulkinnan jälkeen käsittelyssä ollut data voidaan viedä eteenpäin koneen ope-

tusdataksi. 

 

 

2.6 Ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja hyperautomaatio 

 

Puhuttaessa digitaalisen tiedon käsittelystä on keskusteluissa viime vuosina ollut 

tekoälyn lisäksi ohjelmistorobotiikka (RPA). Nämä kaksi aihetta nähdään käsit-

teellisesti eri alueina, vaikka niiden välille voisikin ajatella olevan hankala tehdä 

eroa, sillä molemmilla on omat piirteensä asioiden automatisoinnissa. Valtioneu-

voston selvitys- ja tutkimustoiminnan työryhmä on tehnyt selvityksen ohjelmisto-

robotiikan ja tekoälyn soveltamisesta julkisella sektorilla. Raportin (2018) mukaan 

ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan yksinkertaistettuna organisaation tietojärjestel-

miä käyttävien ohjelmistojen toimintojen automatisoimista toimimaan siten kuin 
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niitä käyttäisi ihminen. Ohjelmistorobotiikan käyttöpotentiaali on suurin sellaisissa 

tehtävissä, joissa on paljon manuaalista ja rutiininomaista toistoa. Myös ohjelmis-

torobotiikan suurena etuna on siis ihmisten työajan vapauttaminen muihin tehtä-

viin. (Kääriäinen ym. 2018, 2, 8, 33.) 

 

Erona tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan välillä on tekoälyn soveltaminen päättelyä 

ja ennustettavuutta vaativiin tehtäviin. Kääriäinen ym. ennustivat jo vuonna 2018 

näiden kahden alueen hiljalleen yhdistyvän tulevaisuudessa, sillä jo viime vuo-

sina on ollut nähtävissä ohjelmistorobotiikan kehittäjien tuovan vähitellen teko-

älyominaisuuksia järjestelmiin. (Kääriäinen ym. 2018, 33.) 

 

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn symbioosia kutsutaan hyperautomaatioksi. Kan-

sainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner kertoi lokakuussa 

2019 julkaisussaan hyperautomaation olevan vuoden 2020 strategisten teknolo-

giatrendien kärjessä. Gartnerin analyytikot Burke ym. (2019) määrittävät hyper-

automaation koostuvan ohjelmistorobotiikasta, älykkäistä liiketoiminnan hallinta-

ohjelmistoista ja tekoälystä kokonaisuuden tavoitteen ollessa automatisoidussa 

päätöksenteossa. Koneoppiminen ja luonnollisen kielten käsittelymenetelmät 

ovat laajentaneet nopeasti hyperautomaation mahdollisuuksia. Esimerkiksi pu-

heentunnistus ja toistuvien kuvioiden löytäminen datasta vahvistavat ohjelmisto-

robotiikan tuottaman datavirran jalostamista kohti DIKW-pyramidin ylintä tasoa. 

Vastaavasti konenäkösovellus mahdollistaa lähetys- tai maksupainikkeiden ha-

vaitsemisen näytöltä, jolloin toimitaan jo korkeimmalla automatisoidun päätök-

senteon tasolla. (Burke ym. 2019, 11-12.) Tämä kehitys aiheuttaa lopulta entis-

ajan tietotyöläisten töiden häviämistä, mutta luo samalla uusia korkeampaa lisä-

arvoa tuottavia työtehtäviä. 
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2.7 Tekoälyn etiikka ja moraali 

 

 

2.7.1 Tekoälyn moraaliset ohjelmointikysymykset 

 

Tekoälyaihetta käsiteltäessä maallikolle ei välttämättä tule ensimmäisenä mie-

leen etiikka ja moraali. Nämä käsitteet tulevat kuitenkin esille mitä syvemmin te-

koälyn sovellutusalueisiin pureudutaan. Aihe on todella laaja ja tässä kappa-

leessa tyydytäänkin vain kevyesti esittelemään ja pohdiskelemaan aihetta. 

Maija-Riitta Ollila on kirjoittanut aiheesta kattavasti kirjassaan Tekoälyn etiikkaa 

(2019). Ollilan mukaan moraalilla tarkoitetaan oikeiden ja väärien tekojen sekä 

hyvien ja pahojen päämäärien arvottamista. Etiikaksi Ollila määrittää moraalin 

teoretisoinnin ja filosofoinnin. 

 

Yleisimpinä esimerkkeinä käytetään sodankäynnin automatisoivia robotteja ja 

autonomisesti toimivia ajoneuvoja. Molemmat tapaukset ovat tietyllä tapaa ääri-

esimerkkejä, koska väärin toimiessaan lopputuloksena voi olla ihmishenkien 

menetyksiä. Aihepiirissä on hyvin paljon ratkaisemattomia asioita, kuten esimer-

kiksi vain huonoja vaihtoehtoja sisältävässä tilanteessa. Ollila (2019) käyttää 

tällaisina esimerkkeinä kärjistettyjä liikennetilanteita. Ensimmäisessä esimer-

kissä autonomisen auton ajaessa tunneliin, tielle harhautuu lapsi. Jos auto ajaisi 

lapsen yli, lapsi menehtyisi. Jos taas auto väistäisi lasta, auto törmäisi tunnelin 

seinään ja auton matkustaja menehtyisi. Kumman ihmisen kone valitsisi tässä 

tilanteessa uhrattavaksi? Toisessa esimerkissä auto on törmäämässä kahteen 

pyöräilijään, joista toisella on kypärä ja toisella ei. Pitäisikö auton törmätä kypä-

rälliseen pyöräilijään, jolla mahdollisuudet selviämiseen ovat paremmat vai ve-

dotaanko pyöräilijän vastuuseen kypärän käyttämättömyydestä, jolloin olisi hy-

väksyttävämpää törmätä häneen? 

 

Ongelmana näissä tilanteissa on päätös siitä, kuka ihmisistä saa jäädä henkiin 

ja kuka tällaisen ohjelmointipäätöksen voi tehdä. Esimerkinomaisista tilanteista 

on tehty kyselytutkimuksia ihmisten mielipiteistä, mutta lähellekään yksimieli-

syyttä ei olla päästy. Myös vastuualueet voivat olla epäselviä: Kuka on vas-

tuussa oikein ohjelmoidun auton ihmisen yliajotapauksessa? Onko se auton val-



27 

 

mistaja, omistaja vai oliko yliajo jalankulkijan itse omalla toiminnallaan aiheut-

tama? Edellä kuvatut ongelmat on esitetty hyvin kärjistettyinä ja binäärisinä eikä 

todellisuus usein vastaa täysin näitä tilanteita, mutta moraaliset ja eettiset on-

gelmat tulevat parhaiten esille tällaisten tilanteiden kautta. (Ollila 2019.) 

 

 

2.7.2 Dataetiikka 

 

Datalla on syvä merkitys paitsi tekoälyssä myös etiikassa. Ollilan (2019) mu-

kaan datan jalostukseen ja käyttöön liittyy monia moraalisia pulmia. Käytön kan-

nalta ongelmallisin data on luonteeltaan sensitiivistä, usein henkilökohtaista da-

taa, jota käsiteltäessä tulee olla huolellinen. Dataetiikka on tekoälyn kannalta 

oleellinen etiikan osa-alue, jossa pohditaan juuri yksityisyyden varjelua ja henki-

lökohtaisen datan omistus- ja hallintakysymyksiä. Mitä riskejä liittyy mahdolli-

suuteen, että diktaattorimainen henkilö pääsisi käsiksi tämän tyyppiseen da-

taan? (Ollila 2019.) 

 

Yksi esimerkki datan merkityksestä on algoritmivinoumat. Algoritmivinouma tar-

koittaa tekoälysovelluksen taipumusta suosia jotain tiettyä asiaa toiminnassaan.  

Pohjana tälle vinoumalle toimii vääristynyt data, joka aloittaa kierteen väärään 

suuntaan. Etiikan näkökulmasta selkeä algoritmivinouma on syrjivässä rekry-

toinnissa. Tällaisessa tapauksessa algoritmi oppii aiemmista rekrytointitapauk-

sista ja kyseisten henkilöiden ominaisuuksista ja taustatiedoista. Mikäli aiem-

massa rekrytoinnissa on suosittu tietyntyyppisiä, esimerkiksi vain tietynlaisen et-

nisen taustan henkilöitä, myös algoritmi oppii suosimaan samankaltaisia henki-

löitä ja prosessi vääristyy tahattomasti. Vaarana tällaisessa tapauksessa on, 

että algoritmia käyttävät ihmiset luottavat sokeasti algoritmin toimintaan eivätkä 

huomaa sen heijastavan heidän omia ennakkoluulojaan. Tällä tapaa syntyy 

edelleen vääristynyttä dataa algoritmin käytettäväksi ja kehä jatkaa samansuun-

taista kehityskulkua. (Ollila 2019.) 

 

Vastaavia esimerkkejä ovat musiikinsuoratoistopalvelun suosittelema musiikki 

käyttäjän kuunteluhistorian perusteella ja Internetin hakukoneen hakutulokset. 

Mikäli käyttäjä saa ainoastaan samankaltaisia ehdotuksia suhteessa aiempaan 

kuunteluhistoriaan ja hakukone antaa tuloksia perustuen aiempiin taustatietoihin 
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henkilöstä, näkemys kaventuu jatkuvasti. Tekoäly luo tällä tapaa käyttäjälle kup-

lan ja riskinä voi olla esimerkiksi poliittisten mielipiteiden voimistuminen.  

 

Rekrytointiesimerkki on rinnastettavissa Kääriäisen ym. (2018) ohjelmistorobo-

tiikkaa ja tekoälyä käsittelevän selvitystyön havaintoon, jonka mukaan auto-

maattista päätöksen tekoa ei tulisi perustaa pelkästään henkilötietoihin tilan-

teissa, joissa päätöksellä on merkittävää vaikutusta henkilön oikeudelliseen 

asemaan. Ottaen huomioon merkittävätkin tehokkuushyödyt, tekoälyn auto-

maattiseen päätöksentekoon tulee vielä kuitenkin raportin mukaan suhtautua 

varauksella. Automaattisen päätöksenteon soveltaminen tulisi vähintäänkin ra-

jata tapauksiin, joissa päätöksen muutos on jälkikäteen mahdollista. (Kääriäinen 

ym. 2018, 33.) 

 

Edellä kuvatut tapaukset ovat vain pintaraapaisuja aiheeseen tarkoittaen sitä, 

että tekoälystä puhuttaessa etiikkaa ja moraalia ei voida ohittaa olankohautuk-

sella. Teknologia kehittyy kuitenkin niin nopeasti, että lainsäädännöllä tulee ole-

maan haasteita pysyä perässä johtaen siihen, että kansallisen lainsäädännön 

on mukauduttava globaaleihin teknologiamurroksiin (Ollila 2019). Uudelle lain-

säädännölle nähdään kuitenkin haasteena riski liian tiukalle kontrollille, joka olisi 

kehityksen esteenä ja hidasteena. Tämä vaikuttaisi myös negatiivisesti Suomen 

(tai Euroopan) kilpailukyvylle olla johtavien tekoälykehittäjien joukossa. Eräs 

tätä tavoitetta palveleva toimintatapa olisi pyrkiä käsittelemään dataa paikalli-

sesti ja välttämään globaalien jättiyritysten pilvipalveluita. (Pietikäinen & Silvén 

2019, 12.) 
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3 KONEOPPIMISEN MENETELMIÄ 

 

 

3.1 Koneoppimisen osa-alueet 

 

Koneoppimista käsiteltäessä koneella on kolme eri oppimistapaa: ohjattu, oh-

jaamaton ja vahvistusoppiminen. Nämä oppimistavat ovat jaettavissa vielä tar-

kemmin alakategorioihin algoritmiluokittelujen mukaan. Koneella on siis viisi eri-

laista tapaa käsitellä tietoa ja tällä tapaa viisi eri lähestymiskulmaa asetettuihin 

ongelmiin. Kuviossa 6 on esitetty Kanasen ja Puolitaipaleen (2019, 44) mukaan 

visuaalisesti koneoppimisen ja niihin liittyvät datankäsittelymallit eli algoritmit. 

 

 

KUVIO 6. Tekoälyn ja koneoppimisen osa-alueet (Kananen & Puolitaival 2019, 
muokattu) 

 

Koneoppimisen mallit perustuvat huolella valmisteltuun dataan. Optimaalisessa 

tilanteessa data jaetaan kolmeen osaan: opetus-, validointi- ja testidataan. Algo-

ritmit muodostavat koneoppimismallin opetusdatalla luokittelu- ja regressioso-

velluksissa. Validointidatalla varmistutaan mallin toimivuudesta tarkastelemalla 

sen avulla ennustevirhettä. Validointidatalla tuotettujen oppimistuloksien perus-

teella voidaan hienosäätää käytettävien algoritmien parametreja, jolloin opete-

tun mallin toimivuus on mahdollista optimoida mahdollisimman tarkaksi. Testi-

dataosio pidetään täysin erillään opetusvaiheen opetus- ja validointidatoista. 
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Testidatalla on tarkoitus varmistua koneoppimismallin toimivuudesta käytännön 

tilanteessa. (Kananen & Puolitaival 2019, 46-47.) Datankäsittelyn ja koneoppi-

misprosessin eri vaiheet on kuvattu Kanasen ja Puolitaipaleen (2019, 45) mu-

kaan kuviossa 7. 

 

 

KUVIO 7. Datankäsittelyn ja koneoppimisprosessin vaiheet (Kananen & Puoli-
taival 2019, muokattu) 

 

Validointivaiheessa malli voi saavuttaa jopa 95 prosentin tarkkuuden, mutta 

käytännössä tarkkuus voi pudota alle 80 prosentin tason. Käytettävissä olevan 

datan jakosuhde näihin kolmeen osaan riippuu käytettävästä sovelluksesta. 

Yleisin jakosuhde on 50:25:25. On myös otettava huomioon, että dataa on riittä-

västi ja osiot jäävät riittävän suuriksi käyttötarkoitustaan varten. (Pietikäinen & 

Silvén 2019, 70-71.) 

 

 

3.2 Ohjattu oppiminen 

 

Ohjatun oppimisen tapaus liittyy aina regressio- tai luokitusongelmaan kuvion 6 

mukaisesti. Regressiotapauksissa voidaan ennustaa jatkuva-arvoisia muuttujien 

arvoja ja luokittelussa nimensä mukaisesti eri luokkia; kahta tai useampaa. Reg-

ressiolla pyritään tunnistamaan datan rakenteelle mallia, kun taas luokittelussa 

tavoitteena on tunnistaa datassa rakenne, johon data kuuluu. Jos mallia ja ra-

kennetta ei ole tiedossa, kyse on ohjaamattoman oppimisen ongelmasta. (Pieti-

käinen & Silvén 2019, 71-72.) 
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Regressio-ongelman voidaan sanoa yksinkertaistetusti vastaavan kysymykseen 

mitä a:lle tapahtuu, jos b muuttuu. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on käytetyn 

auton hinnan määrittäminen, jossa algoritmille syötettävinä muuttujina voi olla 

vuosimalli, kilometrit ja merkki. Muita vastaavia esimerkkejä ovat sähköauton 

akun varauksella jäljellä olevan ajomatkan ennustaminen sekä ennustaminen 

tuulisähkön hinnaksi huomenna. (Kananen & Puolitaival 2019, 113-114; Pietikäi-

nen & Silvén 2019, 71-72.) 

 

Luokitteluongelmassa algoritmien avulla on mahdollista ennustaa uuden datan 

luokituksia, kun tiedossa olevia luokkia on vähintään kaksi. Eli toisin sanoen, kuu-

luuko uusi havainto luokkaan a vai b (vai c). Esimerkkinä voidaan mainita 

ihosyöpien luokittelu valokuvista ja roskapostien tunnistus. (Kananen & Puolitai-

val 2019, 113-114; Pietikäinen & Silvén 2019, 76.) Luokittelualgoritmeja on useita 

ja jokaisella on omat piirteensä ja sopivuutensa tietynlaiseen aineistoon. Yleisim-

piä näistä ovat: 

- K-lähimmän naapurin luokittelu (k-Nearest Neighbors, kNN) 

- Bayesin naiivi -luokittelu (Naive Bayes) 

- Satunnaismetsäluokittelu (Random Forest) 

- Päätöspuut (Decision Tree) 

- Tukivektorikone (Support Vector Machine, SVM) 

- Yhdistelmäluokittelijat (Ensemble Classifiers) 

- Luokittelu neuraalilaskennalla (esim. Multi-Layer Perceptron, MLP) 

 
Algoritmien erilaisten ominaisuuksien takia menetelmää valitessa on siis tunnet-

tava käsiteltävän datan rakenne ja valittavan menetelmän toimintaperiaate. Esi-

merkiksi kNN -luokitin on tehokas, kun dataa on käytettävissä paljon, mutta se on 

laskennallisesti raskas. Naiivi Bayes -luokittimella taas on etuna pienempi datan 

tarve, mutta se olettaa jokaisen muuttujan itsenäiseksi, joka ei usein vastaa to-

dellisuutta (toisin sanoen se ei huomioi mahdollisia korrelaatioita). Usein onkin 

hyvä tapa käyttää kahta menetelmää rinnakkain, jotta tuloksien arvioiminen on 

moniulotteisempaa. (Kananen & Puolitaival 2019, 118-126; Pietikäinen & Silvén 

2019, 76-81.) 
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3.2.1 Syväoppiminen ja neuroverkot 

 

Koneoppimisen alueella suurin kehitys kuluneen vuosikymmenen aikana on ta-

pahtunut neuroverkkojen hyödyntämisessä, eli syväoppimisessa. Syväoppimi-

sella (Deep Learning, DL) tarkoitetaan erilaisten neuroverkkojen avulla toteutet-

tuja tekoälyalgoritmeja. Neuroverkon nimitys juontaa neuronien yhdistymisestä 

toisiinsa ihmisaivojen toimintaa peilaten. Neuroverkkojen etuna on epälineaaris-

ten eri luokat erottelevien diskriminanttien laskeminen. (Kananen & Puolitaival 

2019, 127; Pietikäinen & Silvén 2019, 84.) 

 

ANN-neuroverkko (Artificial Neural Network) koostuu vähintään kolmesta kerrok-

sesta: herätekerroksesta (input layer), piilokerroksesta (hidden layer) ja lähtöker-

roksesta (output layer). Neuroverkon toiminta perustuu herätekerroksen kautta 

neuroverkolle syötettävään suureen datamäärään, jonka perusteella verkko oppii 

muuttujien välisistä suhteista. Jokaisella neuronit yhdistävällä liitoksella on pai-

nokerroin (weight, w), jota algoritmi säätää prosessin jokaisella kierroksella. Pai-

nokerroin tarkoittaa muuttujaa, joka määrittää kuinka merkittävästi asiat ovat si-

doksissa toisiinsa. Oppiminen perustuu siis useisiin laskentakierroksiin, eli 

epookkeihin. Epookkeja voi olla tapauksesta riippuen muutamasta jopa tuhansiin. 

(Kananen & Puolitaival 2019, 128, 136.) Kuviossa 8 on esitetty periaatteellinen 

neuroverkon rakenne Kanasen ja Puolitaipaleen (2019, 129) mukaan. 

  

 

KUVIO 8. Neuroverkon periaatteellinen rakenne (Kananen & Puolitaival 2019, 
muokattu) 
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Herätekerroksen neuronien lukumäärä määräytyy sen mukaan, kuinka monta 

luokkaa lähtöaineistossa on. Esimerkkinä voidaan esittää kissan ja koiran luokit-

teluongelma. Lähtöaineistona on erilaisia mitattuja ominaisuuksia kissoista ja koi-

rista, kuten karvan pituus, hännän pituus ja väri. Näiden attribuuttien lukumäärä 

määrittää herätekerroksen neuronimäärän. Piilokerroksien ja niiden neuronien lu-

kumäärän määrittäminen on mielivaltaisempaa, mutta niillä on oleellinen vaikutus 

lopputuloksiin. Mitä enemmän piilotettuja kerroksia neuroverkossa on, sitä sy-

vemmäksi verkkoa myös kutsutaan. Viimeisessä eli lähtökerroksessa neuroneita 

on sen mukaan, montako luokkaa aineisto käsittää, eli kissan ja koiran esimerk-

kitapauksessa kaksi. Toinen yleisesti käytetty esimerkki on käsin kirjoitettujen lu-

kujen (0-9) tunnistaminen. Tässä tapauksessa lähtökerroksessa olisi kymmenen 

neuronia. (Pietikäinen & Silvén 2019, 84-85). 

 

Hyväksi painokertoimien määrittämismenetelmäksi on havaittu vastavirta-algo-

ritmi (back-propagation). Nimitys juontaa siitä, että painokertoimien säätö aloite-

taan lähtökerroksen päästä, jolloin selvitetään niiden painokertoimien virheet ja 

samaan tapaan edelleen tarkistaen, mitkä olivat niihin vaikuttavien edellisen ker-

roksen painokertoimien virheet. Menetelmä etenee siis lopusta alkupäähän ker-

ros kerrallaan. Lopputuloksena algoritmi tietää mikä oli kunkin neuronin vaikutus 

kokonaisvirheeseen ja säätää lopulta painokertoimia kokonaisvirheen minimoi-

miseksi. (Pietikäinen & Silvén 2019, 85-86.) 

 

Yksittäisen neuronin toiminta perustuu kahteen vaiheeseen, sisääntulojen (X1, 

X2, … , Xm) käsittelyyn painokertoimien (w1, w2, … , wm) avulla ja jatkokäsittely 

valitun aktivaatiofunktion avulla. Ensimmäisen vaiheen lopputulos on esitetty ku-

viossa 9 symbolilla Z. Toiminnan toisessa vaiheessa tulos Z käsitellään aktivaa-

tiofunktion avulla, joista yleisesti käytettyjä ovat ReLU (Rectified Linear Unit) ja 

Sigmoid-funktiot. Neuronin laskentatoimituksien lopputuloksena saadaan tulos y, 

jonka arvoalue riippuu käytettävästä aktivaatiofunktiosta. (Kananen & Puolitaival 

2019, 131.) Kuviossa 9 on esitetty neuronin periaatteellinen toiminta Kanasen ja 

Puolitaipaleen (2019, 132) mukaan. 
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KUVIO 9. Neuronin periaatteellinen toiminta (Kananen & Puolitaival 2019, muo-
kattu) 

 

Aktivaatiofunktio mahdollistaa neuronilaskennassa liukuvan lopputuloksen. Sig-

moid-funktion lopputulos voi vaihdella välillä 0-1, ja täten tarkan arvon laskemi-

nen on mahdollista jokaisessa pisteessä. Tämä tulos välittyy seuraavan kerrok-

sen neuroneille uusilla painokertoimilla. (Kananen & Puolitaival 2019, 132.) Muita 

yleisiä aktivointifunktioita ovat binäärinen askel (threshold), lineaarinen, Leaky-

ReLU, hyperbolinen tangentti (tanh) ja SoftMax (Kumawat 2019). Kuviossa 10 on 

esitetty Sigmoid- ja ReLU-funktioiden kuvaajat Ahmed & Mahmoudin (2018) sekä 

Kanasen & Puolitaipaleen (2019, 132) mukaan. 

 

 

KUVIO 10. Sigmoid- ja ReLU-aktivaatiofunktioiden kuvaajat (Ahmed & Mah-
moud 2018; Kananen & Puolitaival 2019, muokattu) 

 

Kuviossa 11 on kuvattu esimerkkineuroverkko aktivaatiofunktioineen Kanasta ja 

Puolitaivalta (2019, 133) mukaillen. Piilokerroksissa ReLU-aktivaatiofunktio toimii 
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niin sanotusti aktivointinappina siihen, lähteekö signaali kyseisestä neuronista 

eteenpäin vai ei. Viimeisellä tasolla Sigmoid-funktio soveltuu hyvin lähtökerrok-

sen aktivaatiofunktioksi, kun lasketaan jonkin asian todennäköisyyttä. (Kananen 

& Puolitaival 2019, 132.) 

 

 

KUVIO 11. Aktivointifunktiot neuroneissa (Kananen & Puolitaival 2019, muo-
kattu) 

 

Neuroverkoilla löydetään asioiden välille matemaattisilla menetelmillä yhteyksiä. 

Sovellutusmahdollisuuksia on lukemattomia ja lähinnä mielikuvitus onkin rajana, 

jos vain tarvittava data on saatavilla. Esimerkkeinä voidaan mainita riskiarviointi 

sairastua tiettyyn sairauteen mitatun terveysdatan perusteella, auton hinnan ar-

viointi auton ominaisuuksien perusteella ja asiakkuuden päättymisen todennäköi-

syyden arvioiminen asiakashistorian perusteella. (Kananen & Puolitaival 2019, 

133-140.) 

 

 

3.2.2 Muut neuroverkot ja menetelmät 

 

ANN-neuroverkkojen lisäksi on olemassa CNN-, GAN- ja RNN-neuroverkkoja. 

Lisäksi tekstinkäsittelystä puhutaan koneoppimisen kontekstissa luonnollisen 

kielen käsittelynä (NLP). Tämän tutkimustyön laajuus huomioiden menetelmät 

esitellään hyvin pintapuolisesti.  

 

Konvoluutioneuroverkkoja (Convolutional Neural Network, CNN) käytetään erityi-

sesti kuvan- ja videonkäsittelyä vaativissa sovelluksissa. Menetelmä perustuu ta-

voitteeseen löytää esimerkiksi kontrastirajapintoja, joiden avulla on mahdollista 
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hahmottaa kuvasta ääriviivoja. Tavalliseen ANN-verkkoon poiketen CNN-mene-

telmään sisältyy konvoluutio- ja pooling-vaiheet, joiden jälkeen käsittelyssä ollut 

kuva liitetään tavalliseen neuroverkkoon. CNN-verkkoa hyödyntäviä arkielämän 

sovelluksia ovat esimerkiksi puhelimen lukituksen poistaminen kasvontunnistuk-

sella sekä lääketieteessä hyvä- ja huonolaatuisten luomien luokittelu syöpien va-

ralta. (Kananen & Puolitaival 2019, 149-154.) 

 

Generatiiviset kilpailevat neuroverkot (Generative Advertial Network, GAN) ovat 

suhteellisen uusia menetelmiä koneoppimisen saralla. GAN-verkon toimintaperi-

aate on, että ”tuomarineuroverkko” opetetaan esimerkiksi oikealla käsin kirjoite-

tulla numerodatalla ja toinen neuroverkoista luo satunnaisia käsin kirjoitettujen 

numeroiden malleja. Tämän jälkeen toisen tuomarineuroverkon tehtävä on päät-

tää luoduille kuvitteellisille kuville ovatko kuvat ”luonnollisia” vai ei ja antaa luo-

valle neuroverkolle palaute, joka kehittää luovaa neuroverkkoa paremmaksi. 

Tällä menetelmällä on onnistuttu luomaan uskottavia ihmisen kasvoja, esimer-

kiksi amerikkalaisten näyttelijöiden kuvia, kun opetusdatana on käytetty oikeiden 

näyttelijöiden kuvia. Menetelmä mahdollistaa koneoppimisen soveltamista luo-

vaan työhön kuten piirilevysuunnitteluun, satukirjan kuvittamiseen tekstin perus-

teella tai myyntitekstien tuottamiseen kuvien perusteella. (Kananen & Puolitaival 

2019, 154-156.) 

 

Luonnollisen kielen käsittelyn menetelmät (Natural Language Processing, NLP) 

sisältävät sekä puhutun että kirjoitetun kielen. Algoritmit ovat hyvin sovelletta-

vissa liike-elämän tarpeisiin ja sovellutuskohteita on lukuisia. Esimerkkeinä voi-

daan mainita chatbotit, Internet-kommenttien moderointi, asiakaspalautteiden sä-

vyn tulkinta, tekstilajien luokittelu sekä lääketieteellisten tai lakitekstien tulkinta. 

Menetelmän on siis erityisen soveltuva erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin. Mutta 

kuten yleisesti koneoppimisen menetelmissä tähän asti, myös NLP:n hyödyntä-

misessä merkittävä asia on tarvittavan opetusdatan määrä. Koska menetelmä on 

usein ohjattua oppimista, haasteena soveltamiselle on annotoidun eli valmiiksi 

luokitellun tekstidatan suuri tarve. (Kananen & Puolitaival 2019, 141-148.) 

 

Takaisinkytkettyjä neuroverkkoja (Recurrent Neural Network, RNN) tarvitaan, 

kun kyseessä on edellä mainitun luonnollisen kielen tai aikasarjaan sidotun jat-

kuvien signaalien käsittelyä. Takaisinkytkennän merkitys muodostuu siitä, että 
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tavalliset neuroverkot eivät kykene sellaisinaan oppimaan yksittäisten datanäyt-

teiden ajallisia tai sekventiaalisia riippuvuuksia. RNN-verkkoja käytetäänkin siis 

myös luonnollisen kielen sovellutuksissa, sillä seuraavien sanojen tulkinnat riip-

puvat edellisistä sanoista. Takaisinkytkennän periaate muodostuu siitä, että läh-

tökerroksen neuronit yhdistetään aikaisempien piilokerrosten kanssa erillisellä 

yhteydellä ja sama tehdään myös piilokerrosten välillä, kuten kuviossa 12 on Pie-

tikäisen ja Silvénin (2019, 99) mukaan esitetty. (Pietikäinen & Silvén 2019, 98-

99.) 

 

 

KUVIO 12. Periaatteellinen takaisinkytkeytyvä neuroverkko (Pietikäinen & Silvén 

2019, muokattu) 

 

Tämä mahdollistaa neuroverkon periaatteessa kaikkien aikaisempien syötteiden 

informaation sisältämisen painoarvoihin, jonka myötä aikariippuvaisten piirteiden 

ennustaminen mahdollistuu. Sovellusesimerkki RNN-verkoista on poikkeavuuk-

sien havaitseminen jatkuvasti toiminnassa olevasta teollisuuden tuotantolinjan 

tuottamasta datasta. (Pietikäinen & Silvén 2019, 98-99.) 
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3.3 Ohjaamaton oppiminen 

 

Data on usein luokittelematonta, jolloin koneoppimisen menetelmiksi muodostu-

vat ohjaamattoman oppimisen algoritmit. Ohjaamatonta oppimista käytetään ylei-

sesti poikkeamien havaitsemiseen datasta esimerkiksi lääketieteen kuva-analyy-

seissa ja finanssialalla luottokorttipetoksien havaitsemisessa maksuliikenteestä. 

Myös vapaa-ajan sovellukset käyttävät ohjaamatonta oppimista esimerkiksi mu-

siikki- ja videosisältöjen suosittelussa tai suosittelut osto- tai verkkoselaushisto-

rian perusteella. Ohjaamaton oppiminen voidaan jakaa kuvion 6 mukaisesti kah-

teen alakategoriaan: klusterointi- eli ryvästysongelmiin ja dimensioiden pudotus- 

eli ominaisuuksien vähentämisongelmiin. Molempien menetelmien perustana on, 

että datasta löytyy jonkinlaista rakenteellisuutta. (Pietikäinen & Silvén 2019, 91.) 

Kuviossa 13 Pietikäisen ja Silvénin (2019, 92) kuvaamina datajoukkoja, joissa on 

havainnollistettu klustereita eri väreillä. 

 

 

KUVIO 13. Klusterien havainnollistaminen väreillä (Pietikäinen & Silvén 2019) 

 

Ryvästysmenetelmät ovat tehokkaita, jos kategorioiden tai dataryppäiden luku-

määrä tiedetään edes suuntaa antavasti. Tämä juontaa periaatteesta jakaa data 

ryhmiin, joissa näytteet ovat valitun ryhmän sisällä keskenään jollakin valitulla 

mittarilla samankaltaisia. Yleisin menetelmä on k-means -menetelmä, jossa algo-

ritmi jakaa näytedatan ennalta valittuun klusterimäärään (k-parametri). Mene-

telmä muistuttaakin tältä osin k-lähimmän naapurin luokitinta, jossa vastaavasti 
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määritellään k-parametri lähimpien naapurinäytteiden vertailuksi. K-means -me-

netelmää käytettäessä on tärkeää tietää ennalta datajoukon sisältävien ryhmien 

lukumäärä siksi, koska algoritmi muodostaa mallin täsmälleen tämän ennakko-

tiedon mukaan. Tilanne on siis ongelmallinen, mikäli k-parametriksi määritellään 

neljä, vaikka datassa olisi viisi klusteria, kuten kuviossa 14 on Pietikäisen ja 

Silvénin (2019, 93) kuvaamana esitetty. (Pietikäinen & Silvén 2019, 91-93.) 

 

 

KUVIO 14. Klusterien määrittämisen lopputulos väärällä k-parametrilla (Pietikäi-

nen & Silvén 2019) 

 

Ohjaamattomassa oppimisessa voidaan käyttää ryvästysmenetelmien lisäksi hie-

rarkkisia liittyvyysmenetelmiä. Hierarkkisten menetelmien eduksi lasketaan tulok-

sien helppo tulkittavuus, mutta huonona puolena ovat laskennalliset häviöt suu-

rilla datamäärillä. Molemmilla menetelmillä on kuitenkin sama negatiivinen piirre, 

etteivät ne anna tuloksina sellaisia ryppäitä kuin alun perin oli ajateltu. (Pietikäi-

nen & Silvén 2019, 93-94.) 

 

Tuloksiin voivat vaikuttaa muutamatkin poikkeavat datapisteet (eng. outliers), 

jotka vääristävät tulosta väärään suuntaan. Pietikäisen ja Silvénin (2019, 94) ku-

viosta 15 on ihmisen helppo päätellä, mihin klusteriin nuolten osoittamien data-

pisteiden tulisi kuulua, mutta koneelle tämä on ikään kuin sokea piste. Tällaisen 

poikkeavuuden voi selittää esimerkiksi mittausvirheet tai näytedatan ryhmien 

epätasapaino keskenään. (Pietikäinen & Silvén 2019, 94.) 
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KUVIO 15. Vääristyneet klusterihavainnot (Pietikäinen & Silvén 2019, muokattu) 

 

Datajoukkoa vääristävät näytteet voivat johtaa ongelmiin käytettäessä ryvästys-

tuloksia ohjatun oppimisen syötteenä. Opetusvaiheessa tällaiset näytteet voisi 

olla loogista poistaa datajoukosta, mutta vastaavia näytteitä saattaa silti ilmentyä 

käyttötilanteessakin. Näytteiden poistaminen vaikuttaisi siis opitun mallin toimi-

vuuteen käytännössä. Tämän takia myös ryvästysmenetelmiä käytettäessä on 

tärkeässä roolissa datan kontekstin tunteminen ja kriittisyys tuloksia kohtaan. Tu-

loksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota edustavatko ryppäät datan todellisia 

rakenteita vai ovatko ne sattuman tuotosta, ja onko ryppäiden lukumäärä datan 

konteksti huomioon ottaen järkevä. (Pietikäinen & Silvén 2019, 94-95.) 

 

 

3.4 Vahvistusoppiminen 

 

Kolmantena koneoppimisen osa-alueena on vahvistusoppimien. Vahvistusoppi-

misen voidaan sanoa sijoittuvan ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen välimaas-

toon, sillä vahvistusoppiminen ei vaadi luokittelutietoja tai etukäteisdataa, vaan 

kone oppii yrityksien ja erehdyksien kautta positiivisen ja negatiivisen palautteen 

avulla. Oppivaa konetta, eli algoritmia, sanotaan agentiksi ja agentti saa tekemis-

tään ratkaisuista aina palautteen. Agentti toimii aina suhteessa ympäristöönsä. 

Kun koneen tekemät mahdolliset valinnat on pisteytetty, agentti oppii tällä tavalla 

valitsemaan jatkossa positiivisemman odotusarvon vaihtoehdon ja saavuttamaan 

tavoitteensa. Tällaiset sovellukset vaativat kuitenkin valtavan palautteiden mää-

rän ja oppimisprosessi on usein hyvinkin hidas. (Pietikäinen & Silvén 2019, 95.) 

Agentin ja ympäristön suhdetta toisiinsa on havainnollistettu Pietikäistä ja 

Silvéniä (2019, 95) mukaillen kuviossa 16. 
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KUVIO 16. Vahvistusoppimisen periaate (Pietikäinen & Silvén 2019, muokattu) 

 

Vahvistusoppimismenetelmää hyödyntäviä sovelluskohteita ovat esimerkiksi au-

tonomiset ajoneuvot ja kävelevät robotit. Nämä ovat kuitenkin edelleen kovin har-

vinaisia. Arkisempia sovelluksia on Internet-palveluissa, logistiikassa ja finanssi-

sektorilla, kuten esimeriksi osakekaupan jatkuva parantaminen ja chatbotin oppi-

minen pitämään ihmisen mielenkiinto keskustelussa paremmin yllä. Koneita on 

myös saatu tällä tavoin opetettua pelaamaan tietokonepelejä opettamatta ko-

neelle lainkaan sääntöjä. (Pietikäinen & Silvén 2019, 98.) 

 

Autonomisen auton toiminta lienee näistä selkein esimerkki esittää periaatteelli-

sesti. Autonomiselle autolle, eli agentille, määritetään palkinnoksi 10 pistettä sen 

saavuttaessa maalinsa. Sen lisäksi työmaalle ajamisesta rangaistaan tuntuvasti. 

Muille ruuduille määritetään arvot väliltä 0-1 (V=value). Jokaisen ruudun arvo on 

aina suhteessa viereiseen ruutuun ja etenemisen kannalta vaihtoehdoista vali-

taan aina suuremman arvon ruutu. Tavoitteena on saavuttaa maali mahdollisim-

man lyhyellä matkalla. (Kananen & Puolitaival 2019, 161-165.) Kuviossa 17 on 

esitetty edellä kuvattu lähtötilanne Kanasen ja Puolitaipaleen (2019, 165) mu-

kaan. 
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KUVIO 17. Itseajavan auton lähtötilanne (Kananen & Puolitaival 2019, muokattu) 

 

Lähtötilanne on kuitenkin ongelmallinen, sillä agentilla on 50% todennäköisyys 

valita väärä eli pidempi vaihtoehto. Tilanne saadaan korjattua määrittämällä ar-

voille Richard Bellmanin yhtälön avulla yksilölliset arvot, jotka ottavat huomioon 

ruudun etäisyyden maalista, kuten kuviossa 18 on Kanasen ja Puolitaipaleen 

(2019, 166) mukaan esitetty. Malli perustuu siihen, että agentille muodostuu 

muistiin reitti, jonka avulla se osaa kulkea aina maaliin. (Kananen & Puolitaival 

2019, 165-166.) 

 

 

KUVIO 18. Korjattu lähtötilanne Bellmanin arvoilla (Kananen & Puolitaival 2019, 

muokattu) 

 

Todellisuudessa tilanne kuitenkaan ei ole näin yksiselitteinen todennäköisyyksien 

suhteen. Bellmanin arvojen lisäksi on otettava huomioon satunnaiset ilmiöt ja ko-

hina eli stokastisuus. Tämä onnistuu Andrei Markovin kehittämän kaavan avulla, 
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jonka periaatteena on, että ainoastaan nykytilanne merkitsee ja historiadata ei 

ole oleellista. Laskelman lopputuloksena jokaisen ruudun arvo putoaa jonkin ver-

ran. (Kananen & Puolitaival 2019, 166-167.) Markovin periaatteiden mukaisesti 

korjattu lähtötilanne on esitetty Kanasen ja Puolitaipaleen (2019, 167) mukaan 

kuviossa 19. 

 

 

KUVIO 19. Korjattu lähtötilanne Markovin arvoilla (Kananen & Puolitaival 2019, 

muokattu) 

 

Jotta agentti ei päätyisi vaeltamaan pitkiä kiertoreittejä, on jokaiselle ruudulle 

merkittävä myös pieni rangaistus. Jatkuvan rangaistuksen periaatteella on mah-

dollista määrittää mihin suuntaan agentti pyrkii. On kuitenkin huomioitava määri-

tettävän rangaistuksen suuruusluokka, sillä liian suuri rangaistus voi aiheuttaa 

tilanteen, että agentin on edullisempaa päätyä työmaalle kuin jatkaa harhailua. 

(Kananen & Puolitaival 2019, 167-168.) 

 

Vahvistusoppimista on ollut suhteellisen vaikea hyödyntää liike-elämässä, sillä 

algoritmit oppivat parhaiten, kun olosuhteet, säännöt ja tavoitteet pysyvät muut-

tumattomina. Haasteena voi olla myös oppimiskierron pituus, sillä tosielämän so-

velluksissa palautteen saaminen, oliko päätös hyvä vai huono, voi kestää jopa 

viikkoja tai pidempiäkin aikoja. Etuna menetelmällä on kuitenkin se, ettei vahvis-

tusoppiminen vaadi suuria määriä historiadataa. (Kananen & Puolitaival 2019, 

159, 169). 
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4 KIINTEISTÖJOHTAMINEN TOIMIALANA 

 

 

4.1 Alan ominaispiirteitä 

 

Kiinteisjohtaminen on laaja sateenvarjokäsite, jonka alle nivoutuu useita alueita. 

Kiinteistönomistajat jakautuvat yksityisen ja julkisen sektorin toimijoihin. Lähtö-

kohtana yksityisen sektorin kiinteistönpidolla on liiketoiminta ja tuottoja haetaan 

muun muassa kiinteistöjen arvonnousun ja vuokratuottojen avulla. Tällöin voi-

daan puhua kiinteistösijoittajista. Julkisella sektorilla näkökulma kiinteistöjen 

omistajuuteen on erilainen, sillä kiinteistöt ovat edellytys julkisten palveluiden 

tuottamiselle. Kiinteistöjohtamisen voidaan sanoa sisältävän kaiken tarvittavan 

toiminnan, jotta kiinteistöt pysyvät niille tarkoitetussa toimintakunnossa. 

 

Kiinteistöjohtamiseen sisältyy myös uudisrakentaminen, jolloin prosessi lähtee 

niin sanotusti aivan ruohonjuuritasolta muokkaamattoman tonttimaan jalostami-

sesta, josta arvonluontiketju käynnistyy. Tämän tutkimustyön kannalta keskitty-

minen pysyy kuitenkin jo olemassa olevien kiinteistöjen ylläpidossa.  

 

Kiinteistösijoittajille kymmeniä kiinteistöjä sisältävien salkkujen hallinnassa on 

usein riittävästi päivätyötä tehtäväksi eikä kiinteistökohtaisten asioiden hoitami-

selle ole aikaa. Tässä kohtaa sijoittajille on usein järkevintä ulkoistaa arkipäiväi-

nen kiinteistöjohtaminen siihen erikoistuneelle toimijalle. Ulkoistamalla palve-

luita sijoittaja sitoo vähemmän pääomaa, sillä monet kiinteät kulut vaihtuvat 

muuttuviksi kuluiksi (Colliers Finland 2020).  

 

Johtaminen itsessään vaatii usean alueen hallintaa. Näitä ovat suunnitelmalli-

nen ylläpito, energia- ja kustannustehokkuus, yleinen käytettävyys, sekä olo-

suhteista ja vuokralaisesta huolehtiminen (Colliers Finland 2020). Näillä kaikilla 

on yhteys toisiinsa siten, että suunnitelmallinen ylläpito heijastuu energia- ja 

kustannustehokkuuteen, joka heijastuu edelleen käytettävyyteen ja olosuhteisiin 

ja joka heijastuu edelleen vuokralaisen tyytyväisyyteen. Vuokralaisen tyytyväi-

syyden voidaan sanoa olevan tärkein palanen koko ketjusta, sillä tyhjä kiinteistö 

ei ole omistajalle kannattava, eikä se ohjaisi suunnitelmalliseen ylläpitoon. 
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Ylläpitäminen käsittää laajan skaalan tehtäviä, jotka jaetaan karkeasti hallinnolli-

siin, taloudellisiin, teknisiin ja muihin tehtäviin. Kuten Colliersin yritysmateriaalin 

(2020) kuviosta 20 nähdään, ylläpitopäällikkö ei pysty olemaan esimerkiksi 

huoltoja suorittava henkilö entisajan talonmiehen tapaan vastuualueen ollessa 

hyvin laaja. Roolia kuvaakin paremmin niin sanotusti termi ”general manager”, 

joka jakaa tämän tyyppisiä tehtäviä sidosryhmille ja kapeamman sektorin palve-

luntuottajille. Palveluntuottajiin kuuluvat esimerkiksi yleistason kiinteistönhuolto 

ja taloteknisiin järjestelmiin erikoistuneet yritykset.  

 

 

KUVIO 20. Ylläpidon johtamisen tehtävät (Colliers 2020) 

 

Kiinteistöjohtaminen on pääasiassa toimimista saatavilla olevan tiedon ja KPI-

mittareiden varassa. Tietoa tarvitaan organisaation sisältä, kiinteistön käyttäjiltä 

ja ulkopuolisilta sidosryhmiltä. Johtamisen tehtävät tarkoittavat siis yksittäisellä 

tehtävätasolla useiden digitaalisten tietojärjestelmien käyttämistä. (Toikkanen 

2020, 51.) Usein näiden järjestelmien välillä ei ole saumatonta tiedonsiirtoa, jol-

loin tietoa joudutaan keräämään eri paikoista manuaalisesti ja jonka jälkeen 

tieto jalostuu lähemmäksi DIKW-pyramidin korkeinta tasoa, viisautta.  

 

Esimerkkinä voidaan pitää energiakulutuksen budjetointia seuraavalle vuodelle. 

Energiankulutuksien seurannalle on olemassa oma järjestelmä ja budjetoinnille 

omansa. Mikäli nämä järjestelmät vaihtaisivat dataa keskenään, energiankulu-

tuksen budjetointi olisi periaatteellisesti mahdollista tehdä automaattiseksi teko-

älyn tuottamien ennusteiden avulla. 
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4.2 Toimeksiantajayritys 

 

Selvitystyön toimeksiantajayrityksenä oli Colliers International Finland Oy (jäl-

jempänä Colliers). Colliers on kansainvälinen, 68 maassa kiinteistöpalveluita 

tarjoava yritys. Maailmanlaajuinen työntekijöiden lukumäärä oli vuonna 2019 

noin 18 000 ja Suomessa noin 300 henkilöä. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 3,5 

miljardia US-dollaria ja kiinteistöjohtamispalveluita tuotettiin noin 186 miljoonalle 

neliömetrille. Colliers International (CIGI) on listattu Pohjois-Amerikan NAS-

DAQ- ja Kanadan TSX-pörsseissä. (About Colliers In Canada, 2020). 

 

Suomessa Colliersin tuottamat palvelut keskittyvät suurten kiinteistönomistajien 

avuksi tarkoitettuihin palveluihin. Kiinteistöpalvelut on luokiteltu seuraavasti: 

- Kiinteistöjohtaminen 

- Toimitila- ja kauppakeskusvuokrauspalvelut 

- Asuntovuokrauspalvelut 

- Talouspalvelut 

- Rakennuttaminen ja projektijohto 

- Ympäristö- ja energiapalvelut 

- Hankintapalvelut 

- Aula- ja toimitilapalvelut 

- Kiinteistökehitys ja kaupallinen konsultointi 

- Kauppakeskusjohtaminen 

 

Kiinteistöjohtaminen on luokista merkittävin ja yrityksen ydinosaamista. Kiinteis-

töjohtamisen alue työllistää suoraan yrityksen Suomen henkilöstöstä noin kol-

masosan, jonka vuoksi se myös valittiin tämän työn kohteeksi. Mikäli työn pe-

rusteella löytyisi tehostettavia työtehtäviä, parannus voisi olla merkittävä kertau-

tumisvaikutusten kautta. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Ongelmanasettelu ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan kartoittava ja esiselvitys tulevaisuuden kehitystä var-

ten. Tutkimuskohteesta pyritään löytämään toistuvia teemoja aikaa vievistä ma-

nuaalisista prosesseista. Tässä tapauksessa ongelmanasettelutilannetta palve-

lee tyypittely, luokittelu ja teemoittelu, sillä tällä lähestymistavalla voidaan lisätä 

ymmärrystä tutkitusta kohteesta. Tyypittelyn ja luokittelun myötä tutkimuskoh-

teesta saadaan jäsenneltyä ja lajiteltua tietoa. (Himberg, Hurme, Koskimaa, 

Lähdesmäki & Mikkola 2008.) 

 

 

5.1.1 Tutkimusstrategia 

 

Ongelmanasettelu ohjaa loogisesti tutkimusstrategian valinnassa. Tyypittely ja 

luokittelu mahdollistavat sekä teoreettisen että empiirisen tutkimusstrategian. 

Koska tutkimuksessa pyritään saamaan tapauskohtaista tutkimustietoa sen si-

jaan, että tutkimus perustuisi aikaisempaan tutkimustietoon, tulee kyseeseen 

empiirinen tutkimus. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen välillä on erona tutki-

muskysymyksien erilainen asettelu: määrällinen tutkimus vastaa kysymyksiin lä-

hinnä tilastojen ja numeroiden avulla, kun taas laadullinen tutkimusote vastaa 

mitä-miksi-millainen -tyyppisiin kysymyksiin. (Himberg ym. 2008.) 

 

Tutkimusprosessin alussa on myös tiedostettava mikä asema teorialla on tutki-

muksessa. Vaihtoehtoina ovat teorialähtöinen, teoriasidonnainen ja aineistoläh-

töinen tutkimus. Teoria- ja aineistolähtöisessä tutkimuksessa käytetään päätte-

lymuodoista myös nimityksiä deduktio ja induktio. Laadullinen tutkimus on usein 

induktiivinen aineistolähtöisen lähestymistavan vuoksi. Tutkimus ei kuitenkaan 

voi olla täysin induktiivista päättelyä käyttävä, sillä se tarkoittaisi havaintojen ku-

vaamista ilman mitään teoriapohjaa ja tämä tarkoittaisi lähinnä pelkkää havain-

nointia. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa käytettiin teoriasidonnaista lähestymis-

tapaa, joka on teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastossa. Tutkimuk-

sessa aineiston analyysi ei perustu suoraan teoriaan, vaan sitä käytetään 
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apuna tuloksien tulkinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että aineiston havainnoille et-

sitään tukea teoriapohjasta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

 

Kun tutkimuskohteena on kyseessä rajattu yksittäinen kokonaisuus, voidaan tut-

kimusmenetelmänä käyttää tapaustutkimusta ja survey-tutkimusta. Tapaustutki-

mus on usein tyypillinen menetelmä erilaisille projekteille sekä kehittämis- ja ar-

viointitutkimuksille ja siksi sitä käytetään usein myös ammattikorkeakoulujen 

opinnäytetöissä. Tapaustutkimukselle on tyypillistä myös pyrkimys lisätä ym-

märrystä tutkittavasta ilmiöstä tietoa kuitenkaan yleistämättä. Tapaustutkimuk-

sen piirteisiin kuuluu mahdollisuus saada mahdollisimman tarkkaa ja totuuden-

mukaista tietoa ominaispiirteineen ilmiöstä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) 

 

Survey-tutkimuksessa voidaan Himbergin ym. (2008) mukaan selvittää mm. tiet-

tyjen ominaisuuksien tai tapahtumien yleisyyttä, jolloin menetelmä sopi myös tä-

män työn ongelmanasetteluun. Survey-tutkimukselle on ominaista määrälliset 

tutkimukset, mutta menetelmä ei silti rajaa laadullisia tutkimuksia pois. Aineistoa 

voidaan analysoida määrällisesti ja laadullisesti aineistonkeruumenetelmistä 

riippuen. (Himberg ym. 2008.) 

 

 

5.1.2 Aineistonhankintamenetelmät 

 

Aineistonhankintamenetelminä oli lähtökohtaisesti kaksi vaihtoehtoa. Tutkimus-

aineisto voi olla joko valmiina olemassa tai vaihtoehtoisesti aineisto on tuotettava. 

Tämän työn tapauksessa aikaisempaa aineistoa ei ollut käytettävissä, joten ai-

neisto oli tuotettava itse. Aineistonhankinta on mahdollista tehdä kokonaistutki-

muksena, satunnaisena otantana tai harkinnan varaisena otantana. Kokonaistut-

kimuksessa olisi koko perusjoukko (tässä tutkimuksessa ylläpitohenkilökunta) 

mukana. Satunnaisessa otannassa perusjoukosta valitaan satunnaiset näytteet 

ja harkinnanvaraisessa otannassa näytteet valitaan perusjoukosta suunnitellusti. 

(Himberg ym. 2008.) 

 

Tutkimuskohteen perusjoukon arvioitiin aluksi olevan liian suurilukuinen koko-

naistutkimuksen kannalta. Kiinteistöjä ylläpitävä henkilökunta kuitenkin jakautui 
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vielä alakategorioihin kiinteistötyypeittäin, jolloin harkinnanvaraisen ja tasapainoi-

sen otannan näiden välillä ajateltiin ensin olevan järkevin lähestymistapa. Tämän 

valinnan taustalla oli pyrkimys minimoimaan painottuminen liikaa tietylle osa-alu-

eelle, ja jotta näytteistä saataisiin mahdollisimman heterogeeninen otos. Tutki-

muksen edetessä kuitenkin selvisi, ettei aineistoa saatu tällä tapaa riittävästi ja 

otos jouduttiin vaihtamaan kokonaistutkimukseksi, jolloin mukaan otettiin koko 

perusjoukko. 

 

Aineistonhankintatarpeiden osalta tarkoituksenmukaisimmiksi vaihtoehdoiksi va-

likoituivat kyselyt ja varavaihtoehtona haastattelut. Kyselyn etuina ovat esimer-

kiksi standardoitu, eli vakioitu rakenne, ja sopivuus suurelle joukolle hajallaan 

olevia ihmisiä. Vakioitu rakenne tarkoittaa jokaisen kysymyksen kysymistä jokai-

selta vastaajalta täsmälleen samalla tavalla. Etuna on myös ajankäytön tehok-

kuus kyselyn laatijan kannalta haastatteluihin nähden, sillä kerran huolella laadi-

tulla kyselyllä voi saada suurelta kohdemassalta valtavan aineiston. (Vilkka 2017, 

94.) 

 

Kyselyjen huonona puolena on riski pienestä vastausprosentista eli vastaajaka-

dosta. Kato voi aiheuttaa uusintakyselyitä ja aiheuttaa tätä kautta viiveitä ja lisä-

kustannuksia tutkimukseen. (Vilkka 2017, 94-95.) Tästä syystä aineistonhankin-

nan varasuunnitelmaksi valittiin myös haastattelut, joista saataisiin täydentävää 

aineistoa. Haastatteluja ei kuitenkaan tarvinnut toteuttaa, sillä laajemmalla kyse-

lyn jakelulla onnistuttiin saamaan riittävä tutkimusaineisto.  

 

 

5.1.3 Aineiston analyysimenetelmä 

 

Tutkimuksen aineiston analyysimenetelmäksi valittiin teemoittelu. Teemoittelu 

sopii laadulliseen analyysiin, kun tavoitteena on pyrkiä hahmottamaan tutkimus-

aineistosta keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Menetelmä nojautuu toistuvuuksien 

havaitsemiseen. Analyysi aloitetaan muodostamalla teemoja ja ryhmittelyjä, 

jonka jälkeen näitä voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin. (Himberg ym. 

2008.) 
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Teemoittelua voidaan käyttää erilaisten tekstimassojen, kuten haastatteluiden, 

vastauksien ja kirjoitelmien yhdistävien tai erottavien tekijöiden analysointiin. Ai-

neistoa voidaan järjestellä teemoittain käyttäen apuna koodausta ja/tai kvantifi-

ointia. Esimerkkinä tällaisesta on taulukointi, jonka avulla on mahdollista havain-

noida keskeisiä ja yhdistäviä seikkoja aineistossa. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

 

Teemoitteluanalyysin jälkeen on myös mahdollista siirtyä tyypittelyanalyysiin. 

Tyypittelyssä etsitään esimerkiksi haastatteluaineistosta tietyn tyyppisiä vas-

tauksia ja jaotellaan aineistoa tämän perusteella. Tyypittelyn erona teemoitte-

luun on aineiston kuvaus teemojen sijaan laajemmin, jolloin teemat ikään kuin 

sisältyvät jo tyyppeihin. Tästä syystä tyypittely vaatiikin perusteellisempaa ai-

neiston käsittelemistä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

 

5.2.1 Reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla kuvataan miten luotettavasti ja toistettavasti mittaus- 

tai tutkimusmenetelmä mittaa tutkittavaa ilmiötä. Hyvän reliabiliteetin tutkimustu-

lokset ovat luotettavia ja tutkimus on toistettavissa sellaisenaan myös toisena 

ajankohtana, eivätkä tutkimustulokset ole satunnaisia. Teknisemmissä insinööri-

töissä reliabiliteetissa ilmoitetaan usein mittavirhe, ja reliabiliteettia voidaan arvi-

oida toistomittauksien kautta. Esimerkiksi kuvitellussa tutkimuksessa huoneläm-

pötilatasojen satunnaisuus ilman järkevää syytä ei antaisi kovin hyvää kuvaa re-

liabiliteetista. (Hiltunen 2009.) 

 

Reliabiliteetti voidaan jakaa vielä tarkemmin kahteen osa-alueeseen, stabiliteet-

tiin ja konsistenssiin. Menetelmän stabiliteetti kertoo mittarin pysyvyydestä ajan 

suhteen. Tämän tutkimuksen stabiliteettia arvioitaessa tutkimusotoksien aikaväli 

tulisi optimoida siten, että kyselyn vastaaja ei muista aikaisempia vastauksiaan, 

mutta oleellisia muutoksia ei olisi kuitenkaan ehtinyt tutkimuskohteen kannalta 
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tapahtua. Tästä syystä ihmisille osoitetun kyselytutkimuksen stabiliteetin arvi-

ointi on haastavaa, sillä vastaajat todennäköisesti muistavat pitkäänkin vastauk-

sensa ja aikavälin pidentyessä ympäristö tutkimuskohteen suhteen on voinut 

muuttua. (Hiltunen 2009.) 

 

Konsistenssi tarkoittaa mittarin tai menetelmän sisäistä johdonmukaisuutta ja 

yhtenäisyyttä. Ilman ulkoista mittarin reliaabeliuden kriteeriä, useista väittämistä 

koostuva mittari voidaan jakaa kahteen väittämäjoukkoon, jotka kummatkin mit-

taavat samaa tutkimuskohdetta. Tutkimuksessa molempien väittämäjoukkojen 

tulisi tuottaa samanlaiset tulokset, jolloin tutkimuksen eri osien kyky mitata tutki-

muskohdetta (eli konsistenssi) voitaisiin todeta hyväksi. Asian arvioimiseksi käy-

tetään yleisesti Cronbachin alfakerrointa, joka perustuu väittämien välisiin korre-

laatioihin. Väittämäjoukot on myös mahdollista muodostaa siten, että ne mittaa-

vat täysin eri asioita, mutta jotka kuitenkin korreloivat voimakkaasti keskenään. 

Toisaalta saman tutkimuksen osa-alueita käsittelevät muuttujat eivät välttämättä 

korreloi keskenään, mutta näitä on kuitenkin syytä käsitellä yhdessä asiayhtey-

den luonteen takia. (Hiltunen 2009.) 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia arvioitaessa tutkittava aihe oli haastava. Kysely on 

toteutuksen puolesta toistettavissa sellaisenaan koska tahansa uudelleen, 

mutta koska kyselyn kohteena ovat ihmiset, saadut vastaukset voivat vaihdella. 

Ongelmana voi olla ihmisten vaihtuvuus työtehtävissä, jolloin uudella ihmisellä 

voi olla kokonaan erilainen näkökulma kysyttyihin asioihin oman osaamisensa 

puolesta. Toisaalta vaikka kysely osoitettaisiin samalle henkilölle uudestaan, 

hänen mielipiteensä ovat voineet muuttua ajan kuluessa karttuneen kokemuk-

sen myötä, jolloin stabiilius heikkenee. Lisäksi haasteena saatujen vastausten 

kannalta oli kohdehenkilöiden tietämyksen taso tekoälystä. Kirjavat tietotasot ai-

heuttivat haasteita vastausaineiston laadukkuudessa ja sitä tulkittaessa. 

 

Eliminoidakseen edellä mainittuja sattumanvaraisuuksia kysely pyrittiin osoitta-

maan tarpeeksi usealle henkilölle ja mahdollisimman laajalle työtehtäväalueelle. 

Tällä tapaa pyrittiin huomioimaan jokainen kiinteistö- ja asiakkuustyyppi, jotka 

ovat suurimmat merkittävimmät tekijät kiinteistöjohtamisen työn kannalta. Li-

säksi tarpeeksi suuren otoksen toivottiin tuovan esille toistuvia asioita, joka vah-

vistaisi käsitystä tarpeista. Tekoälyn tietämystä pyrittiin parantamaan tutkimusta 
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varten laaditulla saatekirjeellä, jossa kuvattiin tarkemmin koneoppimisen osa-

alueita, ja jolla yritettiin herättää vastaajissa ajatuksia vertailemalla tutkimushet-

ken arkipäiväisiä tekoälysovellutuksia omaan työhön. 

 

 

5.2.2 Validiteetti 

 

Tutkimuksen validiteetti kuvaa kuinka hyvin valittu mittaus- tai tutkimusmene-

telmä mittaa tai kuvaa tutkimuskohdetta. Hyvän validiteetin tutkimus vastaa ase-

tettuun tutkimusongelmaan kattavasti sekä tehokkaasti ja tutkimustavat ovat tar-

peenmukaiset. Mittaria on siis osattava käyttää oikeaan aikaan, oikein kohdiste-

tusti ja oikealla tavalla. Tutkimusmenetelmä on siis valittava sen mukaan, mil-

laista tietoa tutkimuksessa on tavoitteena saada. Oleellinen kysymys tutkimuk-

sen validiteetin kannalta on, onko käytettävissä oleva aineisto riittävä johtopää-

töksiä varten. (KvantiMOTV 2008; Hiltunen 2009.) 

 

Validiteettia arvioitaessa näkökulmia voidaan ottaa useita. Näitä ovat esimer-

kiksi sisältö-, käsite-, ennuste-, erottelu-, rakenne-, kontekstivaliditeetti sekä loo-

ginen, sisäinen ja ulkoinen validiteetti (Hiltunen 2009). Tämän tutkimuksen kan-

nalta keskeisimpiä tarkasteltavia validiteetin alueita ovat sisältö- ja rakennevali-

diteetti sekä looginen ja sisäinen validiteetti.  

 

Sisältövaliditeetti viittaa tutkimusaineistoon ja kuvaa aineiston analyysimenetel-

miä aineistoon nähden. Tutkimusprosessin tulee olla ulkopuolisen tahon arvioi-

tavissa. Tähän päästäkseen tutkimuksentekijän on kuvattava aineisto mahdolli-

simman tarkasti, jotta tehtyjä johtopäätöksiä on mahdollista ulkopuolisenkin 

seurata. Rakennevaliditeetti määrittelee mittarien (tässä tutkimuksessa kysy-

mysten) kattavuuden tutkittavan kohteen kannalta. Looginen validiteetti tarkas-

telee tutkimuksen kriittistä otetta kokonaisuudessaan. Sisäisessä validiteetissa 

kvalitatiivisen tutkimuksen kohdalla tarkastellaan muun muassa tutkimusstrate-

gian osuvuutta tutkimuskohteen luonteeseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

oleellisia asioita ovat aika (mittausväli), mittaustapahtuma (mittauksen vaikutus 

kohteeseen), mittari itsessään (esim. kalibrointi), vinoutumat (esim. kohdevalin-

tavinoutuma) ja kato (esim. kyselytutkimuksen vastaajakato). (Hiltunen 2009.) 
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Sisältö- ja rakennevaliditeetti otettiin huomioon käymällä kyselyn toteutustapa, 

asetetut kysymykset sekä kyselyn kohdehenkilöt toimialan tuntevan samaan or-

ganisaatioon kuuluvan henkilön kanssa läpi etukäteen. Kyselytoteutuksen jäl-

keen tarkasteltuna olisi ollut aiheellista tehdä testikierros pienelle parin henkilön 

otokselle ennen lopullista kyselyn lähettämistä. Tällä tapaa olisi saatu varmis-

tusta, että kysymykset ymmärretään oikein ja vastaukset ovat siten riittävän laa-

dukkaita. Tällöin kysymyksiä olisi ollut mahdollista vielä tarpeen vaatiessa muo-

kata. Kyselyn testikierros jäi aikataulullisista syistä epähuomiossa tekemättä, 

vaikka tätä olikin aikaisemmin suunniteltu. Tässä tapahtui tutkimuksen osalta 

virhe. 

 

 

5.3 Kyselyn toteutus ja vastaajien valinta 

 

Kysely toteutettiin Webropol Oy:n tuottamalla verkkokyselypalvelulla. Palvelu 

mahdollisti kysymysten muotoilun avoimina ja vaihtoehtokysymyksinä. Etuna 

palvelun käyttämiselle oli esimerkiksi vastausten hallinta, vastausprosenttien 

tarkastelu, vaihtoehtokysymysten vastausjakosuhteiden laskenta ja automaat-

tisten muistutusviestien lähetys vastaamattomille henkilöille. Vastaamiseen an-

nettiin viestikirjeessä aikaa kuusitoista päivää ja muistutusviesti lähetettiin viikon 

välein kahdesti. Ensimmäisen, eli harkinnanvaraisesti valitun otoksen henki-

löille, vastausaikaa oli lopulta noin kuukausi ja he saivat yhteensä neljä muistu-

tusviestiä. 

 

Kaikkiin kysymyksiin edellytettiin vastausta pakotetusti siten, ettei kyselyssä 

pääsisi muuten etenemään eteenpäin. Kysely oli myös mahdollista jättää tar-

peen tullessa kesken ja samaan tilanteeseen oli mahdollisuus palata ottamalla 

kyselyn tarjoama henkilökohtainen linkki talteen. Kohdehenkilöille lähetettiin en-

nakkoviesti tulevasta kyselystä ennen varsinaisen kysymyslinkin lähettämistä 

palvelusta, etteivät vastaanottajat siirtäisi tulevaa viestiä suoraan roskiin. 

 

Kyselyä varten laadittiin saatekirjeeksi lyhyt esittely tekoälystä ja koneoppimisen 

algoritmeista arkipäivän sovellutusesimerkeillä. Saatekirjeen tarkoitus oli tuoda 

tekoälyalueita vastaajille käytännönläheisemmäksi, sillä ennakkokäsitykset ai-

heesta ovat usein kirjavia. Arkipäivän sovellutusesimerkeillä oli tavoitteena 
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saada vastaaja ajattelemaan sovellutusmahdollisuuksia omaan työhön peilaten 

ja saada tätä myötä hedelmällisempiä vastauksia. 

 

Kyselyn kohdehenkilöt valittiin aluksi perustuen yrityksen asiakkaiden kiinteistö-

tyyppijakoon: kauppakeskuksiin, liikekiinteistöihin ja asuinkiinteistöihin. Jokai-

sesta kiinteistöluokasta pyrittiin valitsemaan satunnaiseksi otokseksi tasaisesti 

kymmenen henkilön rypäs. Henkilöiden tehtävänimikkeenä oli ylläpitopäällikkö. 

Poikkeuksen näistä muodosti kauppakeskusluokka, joista ei ollut seitsemää ih-

mistä enempää. Tätä kolmen vastaajan vajausta täydennettiin kahdella ylläpi-

don aluepäälliköllä sekä yhdellä palvelupäälliköllä. Näiden lisäksi kyselyyn otet-

tiin kymmenen kiinteistöassistenttia, joilla voitiin olettaa olevan näkemystä tois-

tuvista ja käsin tehtävistä kiinteistöjohtamisen työtehtävistä. 

 

Edellä kuvatun kyselytoteutuksen jälkeen kävi kuitenkin ilmi, ettei tällä kyselyn 

jakelumäärällä saada tarpeeksi analysoitavaa aineistoa kasaan vastaajakadon 

vuoksi. Tämän takia kysely päätettiin lopulta jakaa koko ylläpitohenkilöstölle. 

Lopulliseksi otokseksi valikoituneen perusjoukon tehtäväjakauma on esitelty 

taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 2. Kyselyn henkilöjakauma tehtävien mukaan 

Henkilöt, tehtävänimike Lukumäärä 

Liikekiinteistöt, ylläpitopäällikkö 51 

Asuinkiinteistöt, ylläpitopäällikkö 10 

Kauppakeskukset, ylläpitopäällikkö 7 

Ylläpitoassistentti 10 

Ylläpidon tiimi-/aluepäällikkö 5 

Palvelupäällikkö 3 

YHTEENSÄ 86 

 

Otos painottui lopulta voimakkaasti liikekiinteistöjen näkökulmaan. Tämä oli kui-

tenkin hyväksyttävää, koska tavoitteena oli kartoittaa työtehtävien tehostamis-

mahdollisuuksia yleisesti. Suurimmat tehostamispotentiaalit löytyvät ajankäytöl-

lisesti siitä kategoriasta, jossa on eniten työntekijöitä. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

6.1 Kyselyn rakenne ja vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyn kysymykset jaoteltiin neljään osioon. Ensimmäisessä aihealueessa ky-

seltiin vastaajien taustatietoja, esimerkiksi vastuualueita ja alan työkokemusta, 

jotta vastauksien varteenotettavuudesta saatiin osviittaa. Toisena aihealueena 

kysyttiin nykyisin käytettävissä olevasta datasta ja sen hyödyntämisestä. Kol-

mantena alueena kysymyksissä yritettiin saada selville mahdollisia tekoälyn so-

velluskohteita työntekijöiden tehtäväkentästä ja viimeisenä kyseltiin henkilöstön 

näkemyksistä ja asenteista tekoälyä kohtaan alan tulevaisuudessa. Vastauksien 

analysoinnissa käytettiin apuna python-ohjelmointikielellä luotuja sanapilviä tois-

tuvien aiheiden visualisoimiseksi ja korostamiseksi. Vastausaineistoa muokattiin 

poistamalla täytesanoja sekä konjunktioita niiltä osin, kun katsottiin tarpeelliseksi. 

Tällä tapaa saatiin nostettua paremmin esille aiheen kannalta oleellisimmat asia-

sanat. Kysymykset ovat listattuna tämän tutkimuksen liitteenä.  

 

Vastaajien alan työkokemus vuosissa mitattuna vaihteli 2-32 vuoden välillä kes-

kiarvon ollessa noin 15 vuotta. Yrityksen palveluksessa vietettyjen vuosien määrä 

vastaajilla vaihteli 1,5 vuodesta 12 vuoteen keskiarvon ollessa noin viisi vuotta. 

Vastaajien taustatietoja kyseltiin myös työtehtävien sijoittumisen osalta eri kiin-

teistötyypeittäin (kuvio 21). Liikekiinteistöt ovat selkeästi suurimmassa roolissa. 

Tämä on ainakin kauppakeskuksiin nähden looginen jakauma, kun suhteutetaan 

kauppakeskuksien pieni lukumäärä liikekiinteistöjen määrään Suomessa.  

 

 

KUVIO 21. Vastaajien vastuualueiden jakautuminen kiinteistötyypeittäin 
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Taustatiedoksi kysyttiin myös vastaajien tehtävätasoa kolmen kategorian välillä 

(ylläpito, assistentti ja ylläpidon johto). Jakauma on esitetty kuviossa 22. Selke-

ästi korkein vastausprosentti oli assistentti- ja ylläpidon johto -tason vastaajilla 

suhteutettuna jakelumäärään. Assistenttien vastausprosentti oli 50, kun viisi kym-

menestä assistentista vastasi. 

 

 

KUVIO 22. Vastaajien jakautuminen tehtävätason mukaan 

 

Lisäksi kysyttiin vastaajien toimipaikkakuntaa. 25 prosenttia vastaajista sijoittui 

Helsinkiin ja Ouluun muodostaen puolet vastauksista. Seuraavaksi suurimmat 

vastaajamäärät olivat Tampereelta (15 %) ja Jyväskylästä (10 %). Loput yksittäi-

set vastaukset tulivat Turusta, Kuopiosta, Lahdesta ja muilta ei vaihtoehtona ol-

leilta toimipaikoilta. 

 

 

6.2 Nykyisin käytettävissä oleva data ja sen hyödyntäminen 

 

Kyselyssä pyydettiin henkilöstöä kuvailemaan nykytilanteitaan käytettävissä ole-

van ja työtehtävien kannalta oleellisen datan osalta sekä näkemystä nykyisten 

datatyökalujen soveltuvuuden tasosta tehtävien hoitamiseen. Jopa 55 % vastasi 

tason olevan heikko. Kohtalaiselle tasolle luokiteltiin 35 % vastauksista ja vain 

10 % oli hyvän tason kannalla. Käytettävissä olevaan dataan liittyvissä kom-

menteissa toistuvina teemoina heikolle tasolle luokitelluissa vastauksissa näh-

tiin ongelmallisena datan pirstaloituneisuus eri järjestelmien välillä ja raportoimi-

sen huono taso. Muina toistuvina teemoina havaittiin sekä datan puute että sen 
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huono laatu. Kohtalaiselle tasolle luokitelluissa vastauksissa toistuvimmat tee-

mat olivat työkalut ja raportointi. Yksittäisinä poimintoina näihin liittyen olivat 

maininnat liian monesta käytettävästä sovelluksesta sekä käsin tehtävistä ra-

portoinneista. Kuviossa 23 on esitelty kysymyksen numero 8 vastauksista muo-

dostettu sanapilvi analyysin tueksi. 

 

 

KUVIO 23. Sanapilvi nykyisestä datan ja työkalujen hyödyntämisen tasosta (ky-
symys 8) 

 

Datatarpeisiin liittyen kysyttiin myös datasta, josta olisi hyötyä, mutta jota ei jos-

tain syystä ole saatavilla. Lisäksi pyydettiin tarkentamaan missä kyseinen data 

sijaitsee. Vastauksista 40 % oli luokiteltavissa talous- ja energiankulutustietoihin 

ja 15 % teknisiin tietoihin (esimerkiksi laitekanta-, korjaus- ja vikahistoriatiedot). 

25 % vastauksista kuvasi suuntaa antavasti, että dataa on olemassa, mutta te-

rävöittäen, että sen hyödyntäminen on työlästä. Loput 20 % vastanneista ei 

osannut ottaa kantaa. Selviä datalähteitä yksilöi ainoastaan kolme vastaajista. 

Vastaukset viittasivat digitaalisiin palveluihin, joissa data on, ja jota hyödyntä-

mällä olisi mahdollista jalostaa datasta parempaa tietoa. Sanapilvi kysymyksen 

9 vastauksista on esitetty kuviossa 24. 
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KUVIO 24. Sanapilvi parannustoiveista datan saatavuuden suhteen (kysymys 
9) 

 

Kiinteistöalan käytettävissä oleva data on lähes poikkeuksetta historiatietoa, ku-

ten esimerkiksi energiankulutustiedot. Näin ollen henkilöstöltä kysyttiin millainen 

tulevaisuuteen näkyvyyttä antava tieto olisi työtehtävien kannalta oleellista. 

Jopa 90 % vastasi aiheeseen myöntävästi ja ainoastaan 10 % ei laskenut ai-

heelle arvoa työnsä kannalta. Eniten mainintoja saivat talouden ja budjetoinnin 

ennusteet, jotka sisältyivät 50 prosenttiin vastauksista. Toiseksi eniten mainittiin 

energiankulutusennusteet (35 % vastauksista) ja kolmanneksi eniten tekniikan 

alueen ennusteet (25 % vastauksista). Edellä mainitut prosentit ylittävät täydet 

sata prosenttia, sillä osa vastauksista sisälsi useamman kuin yhden osa-alueen, 

ja luvut ovat suhteutettuna koko vastaajamäärään. Sanapilvi kysymyksen 10 

vastauksista on esitetty kuviossa 25. 

 

 

KUVIO 25. Sanapilvi tulevaisuuteen katsovien sovelluksien ehdotuksista (kysy-
mys 10) 
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Tiedon jalostamisen kannalta kysyttiin, millainen tiedon jalostaminen vähentäisi 

työn kannalta tärkeän tiedon omaksumiseen kulutettua aikaa. Kysymyksessä oli 

johdatteluesimerkkeinä mainittu erilaiset ennusteet ja analyysit. 25 % vastauk-

sista luokiteltiin prosessien automatisoimista koskeviksi, 20 % tekniikan aluetta 

koskeviksi, 15 % datan laatua yleisellä tasolla koskeviksi ja 10 % talouden alu-

etta koskeviksi. Loput 30 % vastaajista eivät osanneet sanoa. Prosessien auto-

matisointiin luokitelluissa vastauksissa esiintyi muun muassa Excel-tiedostojen 

käsin täyttämisestä eroon pääseminen, kassavirran tehostaminen, automaatti-

nen kalenteriaikataulutus ja tietojen kerääminen yhteen näkymään. Tekniikkaan 

luokitellut vastaukset sisälsivät mainintoja esimerkiksi laitteiden teknisten käyt-

töikien sulauttamista asennusvuosiin ja käyttötunteihin, toistuvien vikojen analy-

sointia, hälytyksistä aiheutuvien päivystyskäyntien minimointia sekä huoltohisto-

rian säntillistä kirjaamista huoltokirjaan teknisten ikätietojen ja vuokrakelpoisuu-

den määrittämisen mahdollistamiseksi. 

 

Talousasioihin luokitelluissa vastauksissa esitettiin ajatus ylläpitokustannuksien 

analysoimisesta. Tämän lisäksi ehdotettiin ylläpidon vastuulla olevien kiinteistö-

jen ja asiakkaiden tietojen, kuten esimerkiksi vuokranmaksuasioiden, ajantasai-

suuden tarkkailua. Yleisesti ottaen datan laadun moitittiin olevan usein heikkoa 

aiheuttaen turhaa ajankäyttöä sen korjaamiseen. Sanapilvi kysymyksen 11 vas-

tauksista on esitetty kuviossa 26. 

 

 

KUVIO 26. Sanapilvi datan jalostamistarpeista (kysymys 11) 
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Jatkokysymyksenä edelliselle kohdalle kysyttiin, millaista dataa ehdotetut jalos-

tustavat tarvitsisivat perustaksi toimiakseen, ja missä kyseinen data olisi saata-

villa. Tällä kysymyksellä oli tarkoitus saada parempi käsitys siitä, minkä tyyp-

pistä dataa edellä mainittuihin jalostamistapauksiin olisi käytettävissä. Sanapilvi 

kysymyksen 12 vastauksista on esitetty kuviossa 27. 

 

 

KUVIO 27. Sanapilvi datalähteistä edellisen kohdan sovelluksiin liittyen (kysy-
mys 12) 

 

Lähdemaininnat olivat vaihtelevia ja kirjavia. Lähteiksi toistuvien vikailmoituk-

sien analysoinnille esitettiin huoltokirjat (esim. Tampuuri) ja aikataulusuunnitte-

lulle kalenterisovellukset. Muita mainintoja olivat muun muassa sopimustekstit, 

kassavirtadata ja korjaushistoria ilman selviä lähde-erittelyitä. Kymmenesosa 

vastaajista kommentoi, ettei tarvittava data olisi digitaalisesti saatavilla. 

 

 

6.3 Mahdolliset tekoälyn sovellusaihiot 

 

Tekoälyaihioita yritettiin saada selville kysymällä, olisiko joitain toimintoja tai työ-

tehtäviä mahdollista automatisoida. Kysymyksessä täsmennettiin miettimään 

sellaisia työtehtäviä, jotka kone pystyisi suorittamaan eikä työtehtävä vaatisi ih-

misen harkintaa tai vaihtoehtoisesti kone tekisi ehdotuksia ja ihminen lopullisen 

päätöksen.  
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Vastauksissa toistui eniten laskujen (erityisesti säännöllisten) automaattinen kä-

sittely ja maksaminen, raportoinnit (esimerkkinä energiaseurantaraportit kuu-

kausittain) sekä talousennusteet. Tekniikan osalta esitettiin ajatuksia sopeutu-

vista lämmönsäädöistä ja laitteistojen vikadiagnostiikasta toistuvien vikailmoi-

tusten perusteella. Muita yksittäisiä ajatuksia olivat vuokrauspalkkiolaskutukset 

sovitun mukaan, kulutustietojen etäluennat, aikataulutus (tapaamiset ja huollot), 

pöytäkirjojen laadinta puheentunnistuksen perusteella, sopimustoimijoiden huol-

toraporttien latautuminen huoltokirjaan sekä kiinteistötietojen lukeminen eri 

asiakirjoista ja -lähteistä ja näiden kirjaaminen yhteen paikkaan. Automaattisella 

aikataulutuksella tarkoitettiin esimerkiksi vuosihuoltojen ja määräaikaistarkas-

tusten aikataulutusta sopimustoimijan ja viranomaisen kanssa. Myös täysin 

skeptisiä vastauksia oli 15 prosenttia, jotka olivat sitä mieltä, ettei tekoälyllä ole 

mitään käyttöä heidän työtehtävissään. Sanapilvi kysymyksen 13 vastauksista 

on esitetty kuviossa 28. 

 

 

KUVIO 28. Sanapilvi automatisoitavien tehtävien ehdotuksista (kysymys 13) 

 

Teeman toisena kysymyksenä kysyttiin, olisiko mahdollista jättää jokin ylläpidon 

osa-alue tulevaisuudessa tekoälyn ohjattavaksi datan perusteella. Puolet vas-

taajista ei nähnyt mahdollisuuksia tähän nykyiseen tiedonhallintatilanteeseen tai 

työtehtävän luonteeseen (hiljaisen tiedon omaksumiseen ja substanssiosaami-

seen) perustuen. Toinen puolikas vastaajista kuitenkin näki aiheessa positiivisia 

mahdollisuuksia, jolloin 40 prosenttia kaikista vastaajista osasi tehdä konkreetti-

sia ehdotuksia. Tekniikan osalta tärkeimpänä aiheena nähtiin sisäilmaolosuhtei-

siin liittyvät kehittyneet hallintamenetelmät (esimerkiksi oppiva lämpötilasäätö, 
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poikkeamahälytykset ja energiankulutuksen optimointi). Tähän liittyen mainittiin 

myös vikaantuvuuksien havainnointi.  

 

Kysymyksen vastauksista kävi ilmi myös tarve kiinteistöjen palveluntuottajaver-

koston tavoitteiden ja suoritusmittareiden automaattiseen seurantaan. Tällaisina 

alueina mainittiin vikailmoitusten vasteaikojen seuranta, huoltotehtävien suori-

tusten ja kuittauksien seuranta, takuuaikojen ja -tarkastusten päivämäärien seu-

ranta ja erilaisten seurantataulukoiden, kuten huoltokalenteritehtävien, suoritus-

ten valvonta. Muina mahdollisuuksina kuvattiin eri asioiden ennusteita kuten sa-

neeraustarpeiden tulevaisuuden jaksotukset (PTS), energianhallinta sekä eri-

laisten budjettien, projektien ja kustannusten seurannat ja ennusteet. Sanapilvi 

kysymyksen 14 vastauksista on esitetty kuviossa 29. 

 

 

KUVIO 29. Sanapilvi ylläpidon osa-alueiden tekoälyohjattavuuden mahdolli-
suuksista (kysymys 14) 

 

Henkilöstöltä kysyttiin myös tietävätkö he jo nykyisellään käyttävänsä tekoälyä 

työtehtävissään. Valtaosa (85 %) vastasi kieltävästi joko suoraan tai ettei osaa 

sanoa. Myönteisissä vastauksissa mainittiin automatisoidut ostolaskujen hyväk-

synnät ja analytiikan hyödyntäminen kiinteistöhuollon tukena. Useita tekoälyyn 

liittyviä projekteja myös mainittiin olevan tuloillaan vuonna 2021. Sanapilvi kysy-

myksen 15 vastauksista on esitetty kuviossa 30. 
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KUVIO 30. Sanapilvi tekoälyn käytöstä kyselyhetkellä (kysymys 15) 

 

Sanapilvestä havaitaan nopeasti, ettei tekoälyllä nykyisellään ole havaittavissa 

suurta roolia vastaajien työssä. Myös epätietoisuudella on vaikutusta, sillä maal-

likon on todennäköisesti vaikea erottaa tekoälyä käyttävä sovellus. 

 

 

6.4 Henkilöstön suhtautuminen tekoälykehitykseen 

 

Koska muutokset aiheuttavat usein ihmisissä vastarintaa, kysyttiin tutkimuksen 

lopussa yleisemmin henkilöstön asenteista aihetta kohtaan ja perusteluja siihen 

liittyen. Varsinkin pelko oman toimeentulon kannalta on usein jarruttavana teki-

jänä muutoksille, ja aihealueena tekoäly on otollinen juuri tällaisille riskeille. 

 

Vastaajista 95 prosenttia piti tekoälyn kehittämistä kiinteistöalalla tarpeellisena 

tarkoittaen sitä, että vain yksi vastaaja oli tätä kehitystä vastaan. Pyydettäessä 

perusteluita mielipiteeseensä vastaajat tunnistivat kehityksen kannalta positiivi-

sia ja selkeästi kahteen kategoriaan luokiteltavia vastauksia: työajan tehok-

kaampaan käyttämiseen sekä datan jalostamiseen liittyen. Dataa esimerkiksi 

tunnistettiin olevan liikaa ihmisen käsiteltäväksi ja dataa jalostamalla nähtiin ole-

van vaikutuksia tiedolla johtamiseen ja sitä kautta parempiin lopputuloksiin. Työ-

ajan koettiin olevan arvokasta esimerkiksi asiakaskontaktien hoitamisessa, ja 

tästä näkökulmasta toivottiin automatisoituja työkaluja rutiinitöiden hoitamiseen. 

Myös muiden alojen, kuten pankki- ja vakuutusalojen, kehitys tekoälyn tehok-

kaana soveltajana oli huomioitu ja tämän myötä kiinteistöalankin koettiin seu-
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raavan väistämättä perässä. Vaikka vastaukset olivat pääosin positiivisia, mai-

nittiin myös, ettei tehostamisia saisi tehdä ihmisten työpaikkojen kustannuksella. 

Sanapilvi kysymyksen 17 vastauksista on esitetty kuviossa 31. 

 

 

KUVIO 31. Sanapilvi mielipiteistä tekoälykehityksen tarpeellisuudesta alalla (ky-
symys 17) 

 

Tehostamiseen liittyen kysyttiin myös arviota henkilökohtaisten työtuntien käyt-

tämisestä kuukausitasolla sellaisiin tehtäviin, jotka vastaaja näkisi olevan auto-

matisoitavissa vastaamishetkellä (kuvio 32). Puolet vastaajista koki 5-10 tuntia 

olevan potentiaalisesti tehostettavaa työaikaa ja 35 % koki potentiaalin olevan 

0-5 tuntia. Jälkimmäinen vaihtoehto oli hieman huonosti muotoiltu siltä osin, että 

se sisältää myös sellaiset mahdolliset vastaajat, jotka kokevat potentiaalin ole-

van nollassa. 
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KUVIO 32. Vastaajien arvio tehostamispotentiaalista kuukausitasolla (kysymys 
18) 

 

Viimeisenä teemana kysyttiin työntekijöiden kokemaa uhkakuvaa työtehtävien 

automatisoimisesta. Tulos oli hyvin selkeä, sillä vain viidennes koki automati-

sointikehityksen uhkana itsensä kannalta. Jakauma on esitetty kuviossa 33. 

 

 

KUVIO 33. Mielipidejakauma työtehtävien automatisoinnin kokemiseksi uhkana 
(kysymys 19) 

 

Suoran mielipiteen lisäksi kysyttiin avoimia perusteluja edellisen kohdan kysy-

mykseen. Vastauksissa toistui usein sekä uhan että mahdollisuuden näkökulma 

myönteisestä mielipidejakaumasta huolimatta ja tilanne tasoittui jonkin verran. 

Mahdollisuuksina tunnistettiin tiivistetysti aiemminkin esille tullut työajan vapaut-

taminen oleellisempiin asioihin ja tekoälyn toimiminen tukityökaluna asiantunti-

jatehtävissä. Sanapilvi kysymyksen 20 vastauksista on esitetty kuviossa 34. 
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KUVIO 34. Sanapilvi työtehtävien automatisoinnin uhkanäkökulmasta (kysymys 
20) 

 

Neutraalin sävyn vastauksissa oli toistuvia mainintoja, ettei tekoälyllä ole mah-

dollista täysin korvata ylläpidosta huolehtivia ihmisiä. Vastauksissa täsmennet-

tiin, että kone ei voi johtaa, vaan siihen tarvittaisiin aina ihmistä. Perusteluina 

näihin asioihin olivat esimerkiksi puheluiden hoitaminen, selvitystyöt sekä hiljai-

nen tieto, jota koneille ei voida opettaa. Uhkanäkökulmasta huolta esitettiin as-

sistentin työtehtävien jatkuvuudesta tulevaisuudessa, mikäli raportoinnintyyppi-

set tehtävät automatisoitaisiin. Yhteinen tekijä kaikilla edellä mainituilla asioilla 

on sosiaalinen näkökulma. 

 



67 

 

7 POHDINTA 

 

 

Kyselyn vastausaineisto vahvisti ennakkokäsityksen siitä, että kiinteistöjen yllä-

pidon arkipäiväisissä tehtävissä käytetään paljon aikaa manuaaliseen tiedonkä-

sittelyyn ja raportointiin. Heikoimmassa ääritilanteessa saatetaan olla jopa ilman 

tarvittavaa dataa. Datan puutteen voidaan olettaa tarkoittavan esimerkiksi puut-

teita tietojenkäsittelyketjussa siten, ettei reaalimaailman tietoja kirjattaisi ihmisen 

toimesta sähköisiin järjestelmiin. Tuloksista on tulkittavissa myös tarve muun 

muassa ohjelmistorobotiikan ja BI-järjestelmien kehittämiselle, sillä vastauksien 

perusteella ongelmat toistuvat tiedon saatavuudessa, käsittelyssä sekä rapor-

toinnissa.  

 

Vastauksissa esitettiin ideoita, joihin tekoälyä voisi soveltaa esimerkiksi ennus-

teiden muodossa. Ennusteille oli eniten tarvetta budjetoinnissa. Myös energian-

kulutuksessa ja tekniikan käyttöikäarvioinneissa nähtiin mahdollisuuksia, mutta 

lopulta nämäkin käyttökohteet juontavat takaisin tulevaisuuden ennustamiseen 

budjetoinnin suhteen. Myös kiinteistöjen talotekniikan fyysisille järjestelmille on 

tunnistettavissa tekoälyn kehitysaihioita, kuten esimerkiksi itsesäätyvät ja adap-

toituvat lämpötilasäädöt sekä nykyistä laajempi vikadiagnostiikka. 

 

Kyselyn vastausaineisto kuitenkin osoitti, ettei tällä tutkimustavalla ole ainakaan 

toistaiseksi helppoa löytää suoria suuntaviivoja tekoälysovellusten kehittä-

miseksi kiinteistöjen ylläpitojohtamisen alalla. Vastaajat esittivät työtehtäviään 

helpottavia ideoita, mutta aineistosta on vaikea päätellä, mikä olisi teknisesti 

mahdollista toteuttaa ja miten se tehtäisiin. Tekoälysovellusta kehitettäessä tu-

lee aina tuntea käytettävä data ja sen ominaisuudet rakenteesta alkaen. Tässä 

tutkimuksessa ei tietoja tällä tarkkuudella saatu. 

 

Tuloksista voidaan myös päätellä, että tekoäly on haastava tutkimusalue tämän 

työn menetelmin tutkittavaksi. Tämä voi johtua osittain siitä, ettei tekoälyn sovel-

tamiselle ole vielä riittäviä edellytyksiä teknisesti. Tekoäly mielletään helposti 

vahvan tekoälyn sovelluksiksi, jollaisia ei vielä ole kehitetty. Vastaukset voisivat 

olla hedelmällisempiä, mikäli aihetta lähestyttäisiin hieman yksinkertaisempien 
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ja kapeampien osa-alueiden sovelluskohteiden tasolla. Esimerkiksi täysin auto-

nominen ajoneuvo (taso 5) on yhdistelmä lukuisia kapean alan tekoälysovelluk-

sia, joiden toiminta yhdistettynä voi tehdä yksittäisestä käyttökohteesta vahvan 

tekoälyn sovelluksen. Tekoäly voi myös olla liian abstrakti käsite asiaan syvem-

min perehtymättömille ihmisille, ja tämän takia voi olla liian vaikea hahmottaa 

mitä tekoäly tällä alalla voisi olla. Toisaalta vastauksista voi päätellä, että tie-

donhallintaprosessit eivät ole vielä yleisesti riittävällä tasolla ja tavanomaisessa 

tietojenkäsittelyssä kuluu edelleen suurin osa ajasta. Tietotyökalut pitäisi toden-

näköisesti saada parempaan kuntoon, ennen kuin osataan yleisesti vaatia seu-

raavaa parannusaskelta. 

 

Kyselyn vastausprosentti (23 %) ei ollut toivotulla tasolla, vaikka merkittävimmät 

ongelmat tulivat tälläkin otannalla esille. Vastaajakatoon on pääteltävissä muu-

tamia syitä, kuten esimerkiksi lomat ja poissaolot, yleinen kiireellisyys työtehtä-

vissä sekä yleinen epäluulo tekoälyä kohtaan. Vastausaikaa oli ensimmäisellä 

vastaajapuolikkaalla yhteensä kuukauden verran ja jälkimmäisellä lisätyllä puo-

likkaalla kahden viikon verran. Kyselykutsussa pyydettiin varaamaan aikaa saa-

tekirjeen lukemiselle ja kyselyyn vastaamiselle 60-90 minuuttia ja tämä saattoi 

osalle olla liikaa valmiiksi kiireisessä työarjessa.  

 

Maija-Riitta Ollila (2019) kuvaa Tekoälyn etiikkaa -kirjassaan moraaliseksi on-

gelmaksi tilanteen, jossa henkilö tietää kuinka tulisi toimia oikein toimiakseen, 

mutta oikeintoimimisen kustannukset ovat henkilölle liian suuret, jonka vuoksi 

hän haluaa välttää tätä tekoa. Tähän viitaten, vastauskatoa saattaa selittää 

pelko uudesta tuntemattomasta asiasta, jonka voi ajatella mahdollisesti vievän 

ihmisen työtehtävät. Tällaiseen kyselyyn vastaamisen voi rinnastaa tekoälyn ke-

hityksen edesauttamiseen, eikä työpaikastaan huolestunut henkilö välttämättä 

haluaisi osallistua tämän vuoksi. 

 

Tekoälyhankkeiden aloittaminen tyhjästä on yleisesti todettu hankalaksi ja vie 

usein enemmän aikaa kuin on ennakoitu. Yrityksen tekoälystrategian tarkaste-

lun avuksi on olemassa tekoälysoveltamisen valmiuden arvioimiseen luotu viisi-

tasoinen portaikko, jota on mahdollista käyttää yrityksen tekoälystrategian kehi-

tyskulun arvioinnissa. 
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Ensimmäisellä tasolla yritys tiedostaa tekoälyn mahdollisuudet liiketoiminnas-

saan. Tässä vaiheessa tekoälystä käydään keskusteluja, mutta ei vielä kovin 

strategisesta näkökulmasta. Myös erilaiset kokeilut ja pilotit puuttuvat ja ne tule-

vatkin esille kehityksen toisella tasolla. Toisella tasolla yritys on saavuttanut jo 

aktiivisen luokituksen konkreettisilla proof-of-concept- ja pilottikokeiluilla. Onnis-

tuneiden kokeilujen myötä saatetaan jo puhua menetelmien vakioimisesta ja 

standardoimisesta. Kolmannella tasolla yritys on tekoälyn suhteen jo toiminnalli-

nen. Tässä vaiheessa vähintään yksi onnistunut pilottikokeilu on edennyt laa-

jempaan käyttöön, ja tekoälyn kehittämiselle on varattu oma budjettinsa. Neljän-

nellä, eli toiseksi korkeimmalla tasolla, tekoälyn käyttö on hyvin järjestelmällistä. 

Kaikki uudet digitaaliset projektit, tuotteet tai palvelut soveltavat tekoälyä tai sitä 

on vähintään harkittu, tarkoittaen sitä, että prosessi- ja sovellussuunnittelijat tun-

tevat tekoälyteknologian. Tekoälyä käyttävillä sovelluksilla on tuottavaa vaiku-

tusta koko yrityksen sisällä ja myös ulkopuolella liiketoimintaekosysteemissä. 

Viidennellä ja korkeimmalla tasolla tekoäly on täysin arkipäiväistä ja itsestään 

selvää. Alempien tasojen haasteet on ratkaistu ja liiketoiminnassa voidaan kes-

kittyä muihin kehitystä eteenpäin vieviin asioihin. (Panetta 2019.) Nämä viisi ta-

soa on visualisoitu Panettaa (2019) mukaillen kuviossa 35. 

 

 

KUVIO 35. Yrityksen tekoälykehityksen kypsyystasot (Panetta 2019, muokattu) 
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Ottaen huomioon kyselyssä ilmenneet datan käytettävyyden ongelmat, voidaan 

sanoa ylläpitojohtamisessa hyödynnettävän tekoälyn olevan korkeintaan kehi-

tyspolun aikaisessa vaiheessa ja asteikon ensimmäisellä eli tietoisella tasolla. 

Tämä tarkoittaa, että kiinnostusta ja tarvetta on havaittavissa, mutta strategiset 

ja tekniset asiat vaativat selkeyttämistä ja suoraviivaistamista. 

 

Jotta parempi tiedolla johtamisen taso saavutetaan, tulee datavirtoja avata käy-

tettävien järjestelmien välillä. Lisäksi on aina aiheellista miettiä, onko olemassa 

jotain tarpeellista dataa, mitä ei vielä ole saatavilla, ja kannattaisiko sen kerää-

minen aloittaa. Tällaiset tilanteet ovat aina tapauskohtaisia, joissa kustannuste-

hokkuus saattaa toimia rajoitteena. Tekoälyn järjestelmällinen hyödyntäminen 

kuitenkin edellyttää, että pohjana oleva data-arkkitehtuuri on kunnossa ja toimii 

automaattisesti ilman ihmisen ohjausta luoden dataputken tekoälysovelluksen 

käsiteltäväksi. 

 

Datavirtojen avaamisen jälkeen olisi mahdollista dataa yhdistelemällä luoda 

uutta lisäarvoa. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti ratkaistavissa, sillä eri 

osapuolilla on usein omat intressinsä datansa suhteen. Myös datan immateriaa-

liset omistajuusasiat voivat olla epäselviä ja toimia hidasteena kehitykselle. Yk-

sittäisten tekoälysovellutusten näkökulmasta aihe vaatisi tunnistetun aihion 

myötä tarkempaa suunnittelua datatarpeista tietyn tyyppiselle sovellutukselle ja 

käytettävän tekoälymenetelmän harkintaa tämän tiedon pohjalta. 

 

Konkreettisina jatkotoimenpiteinä tulisi tätä tutkimusta tarkemmin selvittää, mitä 

dataa kiinteistöylläpidon henkilökunta tarvitsee eniten työssään, ja aloittaa data-

virtojen rakentaminen saatujen tulosten perusteella. Tämän tutkimuksen tulok-

set eivät ole siltä osin riittävän kattavia, että aiheesta voisi tehdä riittäviä johto-

päätöksiä. Kysymykset kannattaa rajata ja muotoilla koskemaan ainoastaan da-

tan käyttämistä. Oleellisia selvitettäviä aiheita ovat eniten käytetyt ulkoiset jär-

jestelmät ja niistä tarvittavan datan sisältö. Kun nämä asiat ovat tiedossa, data-

virrat toiminnassa ja BI-sovelluksiakin on datan päälle rakennettu, on helpom-

paa jatkaa ajatustyötä tekoälyn soveltamisen mahdollisuuksista edellä mainittu-

jen asioiden pohjalta. 
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Kiinteistöjohtamisen tehtävät vaativat laaja-alaista substanssiosaamista ja hiljai-

sen tiedon hallitsemista. Henkilöstön näkökulmasta tarkasteltaessa tämä tar-

koittaa sitä, että yksittäiset kapean sektorin tekoälysovellukset eivät pysty täysin 

hoitamaan ylläpidon monipuolisia tehtäviä. Tutkimushetken tietojen valossa voi-

daan johtopäätöksenä tulkita, että kiinteistöjen ylläpitopäälliköiden laajaa vas-

tuuta tekoäly tuskin tulee kokonaan korvaamaan, mutta he tarvitsisivat tekoälyä 

tukiälyksi datan pirstaloituneisuuden ja runsauden kannalta. Esimerkiksi erilai-

sista ennusteista olisi selkeästi hyötyä. Kiinteistöassistenttien yksittäisiä työteh-

täviä tekoäly todennäköisesti tulee korvaamaan, mutta tekoäly voi toimia tu-

kiälynä myös heille tehtävänkuvan muuttuessa yhä tuottavammaksi ja enem-

män lisäarvoa tuovaksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselyn kysymykset     1 (2) 

 

1. Olethan tutustunut saatekirjeeseen ennen vastaamista näihin kysymyk-

siin? (kyllä/ei) 

2. Mikä on tehtäväalueesi Colliersilla? (kauppakeskukset / liikekiinteistöt / 

asunnot) 

3. Mikä tehtävänkuvaus kuvaa rooliasi parhaiten? (ylläpito / assistentti / yl-

läpidon johto) 

4. Mikä on toimipaikkakuntasi? (toimipaikat) 

5. Kauanko olet ollut yrityksessä töissä? Entä kiinteistöalalla yleisesti? 

6. Missä asiakkuuksissa toimit? 

7. Mitkä ovat tärkeimmät työtehtäväsi? 

8. Millaisella tasolla käytettävissä olevan tiedon (datan) hyödyntäminen ny-

kyisillä yrityksen/asiakkaan työkaluilla ja käytännöillä mielestäsi on? 

Mitkä asiat ovat nykyisellään hyvin ja mitkä huonosti? 

9. Mitä sellaista dataa toivoisit saataville työsi kannalta, jota ei ole tällä het-

kellä saatavilla? Onko tämä data jossain olemassa? Missä? 

10. Olemassa oleva data on lähes aina historiatietoa, esim. energiankulutus-

tiedot. Olisiko työssäsi hyötyä saada näkyvyyttä myös tulevaisuuteen? 

Millaisia sovellutuksia nämä olisivat? 

11. Millainen tiedon jalostaminen vähentäisi työsi kannalta tärkeän tiedon 

omaksumiseen kulutettua aikaa? (esim. ennusteet, analyysit?) 

12. Mitä dataa em. jalostamiseen tarvitaan? Onko data jo saatavilla digitaali-

sesti? Jos on, missä? 

13. Voitaisiinko jotain toimintoja / työtehtäviä automatisoida? Mitä toivoisit 

automatisoitavan? Sellaisia tehtäviä, jotka kone pystyy suorittamaan eikä 

tehtävä vaadi ihmisen harkintaa TAI kone tekisi ehdotuksia ja ihminen lo-

pullisen päätöksen. 

14. Voitaisiinko jokin ylläpidon osa-alue jättää tulevaisuudessa tekoälyn oh-

jattavaksi datan perusteella? 

15. Tiedätkö jo nykyisellään käyttäväsi tekoälyä työtehtäviesi kanssa? Jos 

kyllä, niin miten? 
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Liite 1. Kyselyn kysymykset    2 (2) 

 

16. Pidätkö tarpeellisena suuntauksena tekoälyn kehittämistä tällä alalla / 

työtehtäviesi kannalta? (kyllä/ei) 

17. Perusteluja edelliseen kysymykseen? 

18. Kuinka paljon arvioit käyttäväsi työtunteja kuukaudessa sellaisiin työteh-

täviin, jotka olisi mahdollista automatisoida? 

19. Koetko työtehtävien automatisoinnin mahdollisesti uhkana itsellesi? 

(kyllä/ei) 

20. Perusteluja edelliseen kysymykseen? 


