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Merkityksellisyyttä jokaiseen hetkeen

@jarilah #yle



Teemme erilaisten ihmisten erilaisista 
hetkistä merkityksellisiä ja tuemme jokaisen 

omanlaista elämää.

@jarilah #yle



Ei ikinä tylsää hetkeä.

“Lähes aina kun odottelen jotain 
niin kuuntelen samalla musiikkia 
tai katson jotakin ohjelmaa tai 
videota. Silloin aika tuntuu 
menevän nopeammin kun on 
jotakin pientä ärsykettä sen sijaan 
että vain odottelisi hiljaa 
paikallaan.” M17

@jarilah #yle Älykäs data ja asiakkuus



Tylsyyden välttäminen merkittävin motiivi nuorten 
mediankäytössä

tylsyy-
den 

välttely

tiedon-
saanti

nauru

tunne

oppi-
minen

15-31 -vuotiaiden tanskalaisten osuus
Asi 2018 -esitys DR Peter Niegel /ORÄlykäs data ja asiakkuus



Tylsyyttä kestetään huonosti: 
Musiikki, lyhyet videot, some, uutiset ja podcastit tarjoavat 
pakopaikan

Kaipaan jotain kuunneltavaa tai katsottavaa 
vaikka minulla olisi vain vähän aikaa

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

“Mukava katsoa Facebookissa muiden tekemiä päivityksiä ja 
osallistua arvontoihin sekä Instagramissa katsoa hienoja 
kuvia, aika tuntuu näin menevän kuin siivillä. Lisäksi 
yhteydenpito läheisiin WhatsApin kautta odotushetkellä 
tuntuu "järkevältä" luppoajan käytöltä.” M29

Aina odottaessa olen puhelin kädessä. Joko katson 
ohjelmaa jos jokin tärkeä on kesken, kuuntelen radiota tai 
podcasteja tai kulutan aikaa päivälehtien sivuilla tai 
some-kanavissa N28. 

Olen huomannut usein todellakin lyhyessä ajassa kaivavani 
puhelimen taskusta, ja täyttäväni aikani esimerkiksi 
Facebookin, Instagramin tai jonkin muun palvelun käytöllä. 
Tästä on muodostunut jopa ärsyttävä ja häiritsevä 
pakonomainen tapa. M37
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Uskon että Ylellä on vaikka 
mitä mielenkiintoista, 
mutta ei minulla ole 
kiinnostusta perehtyä ja 
etsiskellä. En edes tiedä 
mistä aloittaisin. Voisiko 
tämän tehdä vähän 
helpommaksi?

@jarilah #yle



Odotan saavani palvelua 
joka sopii juuri minulle. 
Haluan olla varma että en 
jää paitsi mistään. Seuraan 
aktiivisesti mitä uutta 
maailmalla tapahtuu ja 
minulla on paljon ideoita. 

@jarilah #yle



Koko ajan pitäisi tietää ja 
tehdä kaikkea. Miten kaikki 
joka oli ennen ihan helppoa 
voidaan nykyään tehdä niin 
vaikeaksi? Miksi hyvin 
toimivia asioita pitää väkisin 
muuttaa?

@jarilah #yle@jarilah #yle



Älykkyys ja käyttöliittymien murros

@jarilah #yle



Älypuhelimen päivittäiskäyttö kasvaa, mahdollisuus 
kuluttaa mediaa missä ja milloin vaan

Nettiä puhelimella päivittäin
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91
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75

57
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Täysin samaa mieltä

Olen (kiinnostunut). Käytän Apple Watch 3:a sekä iPhone 7 Plus-puhelinta. Ennen älykelloa minulla oli käytössä 
pitäkään aktiivisuusranneke jo useamman vuoden (ehkä 4 vuotta..?). Pidän niistä, kiva seurata omaa aktiivisuutta 
ja se myös lisää intoa esimerkiksi liikkua enemmän, seistä työpöydän äärellä enemmän, kävellä kollegan juttusille 
eikä sähköpostitella tai viestitellä. M35

En ole kiinnostunut teknologiasta ja nuoresta iästäni huolimatta olen melko skeptinen ja vanhanaikainen. 
Ymmärrän että teknologiassa on monia hyötyjä ja itsekin tarvitsen tiettyjä asioita työntekoa varten. Koen kuitenkin 
suurta ahdistusta siitä, että joka ikinen asia mitataan ja yhdistetään johonkin sovellukseen.”N23

Uusi teknologia herättää kiinnostusta 
Käytän mielelläni uusinta tekniikkaa

Jokseenkin samaa mieltä

Monimedia 2018, Yle OR
15-44-vuotiaiden onlineyhteisö /MK
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päivittäin
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Ensimmäiset asiakkaiden ennustemallit ja 
suosittelujärjestelmien tuotantomallit
Ikä ja sukupuolen mallinnus, Areena + Uutisvahti

Datapilven alku
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Ylen tekoälykehityksen vaiheita

ANALYTIIKKA-PIIRILEVY

2018 2020

Sisällöntuotannon ja ymmärryksen 
kehitys tekoälyn avulla
Voitto-robotti, Puhe-tekstiksi jne.

Tekoälykehityksen kiihdytys - erottuminen 
edelläkävijäksi
Voitto Älykäs assistentti 1.0, ensimmäiset autonomiset 
tekoäly-sovellukset, Asiakas- ja sisältöprofiilit, metadatoitus 
sekä äänikäyttöliittymät jne.

Tekoälystä henkilökohtaista
Älykkäät assistentit niin yleläisille kuin 
Suomalaisille, dynaamiset käyttöliittymät, 
digitaalinen markkinointi jne. 

@jarilah #yle



Tekoälykehityksen tavoitteet

SISÄLLÖT SUOMALAISET

● Edistetään media-alan tekoälykehitystä 
Suomalaisen kulttuurin näkökulmasta

● Ymmärretään mitä ja minkälaista 
sisältöä Yle tekee ja omistaa

● Opitaan, miten voidaan siirtää 
resursseja rutiineista luovuudelle 
automaation avulla

● Tutkitaan uudenlaisia 
sisällöntuotannon tapoja

● Luodaan tekoälyn avulla arvoa jokaiselle 
Suomalaiselle - paras, luotettava ja 
henkilökohtainen Yle

● Luodaan uusia median käyttötapoja ja 
autetaan ihmisiä löytämään uusia, 
yllättäviä mediakokemuksia

● Parannamme Ylen kykyä suorittaa sille 
annettua perustehtävää

● Euroopan johtava julkinen mediapalvelu 
tekoäly-sovellusten kehityksessä

@jarilah #yle



Tekoäly-sovelluksia Ylessä 

SISÄLTÖTIETO

AREENA

TEKOÄLYAVUSTEINEN TUOTANTO
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SUOMALAISETYLE

TEKOÄLYAVUSTEINEN KULUTUS

U&A

SVENSKA

ASIAKASYMMÄRRYS

TUOTANTO

● Video-suosittelu
● Audio-suosittelu
● Kuvasuosittelu

● Ääni-puheeksi -konvertointi
● Sisältöprofilointi
● Artikkelien asiasanoitus
● Metatietokone
● IMS: Cloudinerin kasvojentunnistus 

automaattisia kuvarajauksia varten 
● Kommenttien automaattinen 

moderointi

● Voitto-robottijournalisti
● Voitto+Twitter -bot
● Automaattinen videoeditointi

HENKILÖSTÖ

● HR-kyselyiden analysointi
● Työvuorojen automaattinen 

suunnittelu
● Onnibot - toimittajan apuri
● “Vallan vahtikoira”

● Uutisvahti-sinulle suosittelu
● Voitto Uutisassistentti
● Vaalikone
● Yle uutiset - Lue lisää

● Iän ja sukupuolen mallinnus
● Asiakasprofiili
● Yle Tunnus -kasvotunnistautuminen

● Google Assistantin kautta tapahtuva 
Yle Svenskan sisältöjen tarjoilu

● Läs också -suosittelu

LUOVAT SISÄLLÖT
● Lasten Areenan suosittelu
● Lue lisää -suosittelu



Suosittelun kehitys Voitto-robotti 
Uutisvahdissa

Käyttäjien parempi ymmärtäminen ja palveleminen

Suosittelu videon, audion ja 
artikkelien yliVideo

Audio
Artikkelit

Yle Älykäs data ja asiakkuus/Data&AI @EMoisala

Reaaliaikaisia hyötyjä käyttäjille tekoälystä



Tunnistautuminen ja henkilökohtaistuminen

@jarilah #yle



Kirjautuminen “on nykypäivää parantaa palvelun 
toimivuutta”

Verkkopalvelut toimivat paremmin kirjautuneenaVerkkopalveluihin kirjautuminen on nykypäivää

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

“Minua ei haittaa kirjautuminen, sen seurauksena usein keskustelu/sisältö on asiallisempaa ja näet juuri itseäsi 
kiinnostavia asioita.” N28
“Itsekin saatan tilanteesta riippuen jättää palvelun käyttämättä jos pitää kirjautua. Joihinkin palveluihin kirjaudun totta 
kai, koska on pakko. Jos taas esimerkiksi jonkin uutislinkin lukeminen vaatii kirjautumisen, en jaksa nähdä vaivaa. 
Samoin Katsomo palvelun käyttö. Aiemmin sieltä pystyi katselemaan suoraan, mutta ainakin viimeksi sivu vaati että olisin 
luonut tunnukset. En jaksanut vaivautua.” N23
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Yle Areenan katselu, syyskuu-joulukuu 2018. Adobe

Ei-kirjau-
tuneet 

käyttäjät

Yle Tunnus 
-käyttäjät

Ei-kirjautuneet: 2,7 tuntia / kk / uniikkikäyttäjä
Yle Tunnus -käyttäjät: 10,4 tuntia / kk / uniikkikäyttäjä

Yle Älykäs data ja asiakkuus @EMoisala

Yle Tunnus -käyttäjät käyttävät lähes neljä kertaa 
enemmän aikaa Areenassa kuin muut



Panostamme tunnistautumisen vaivattomuuteen

Testasimme 
kasvotunnistautumista 

ensin Helsingin 
keskustassa, sitten 

Slushissa  4.-5.12.2018. 

@jarilah #yle



Tuttu sormenjälkitunnistautuminen kiinnostaa 
ja se on käytössä puhelimissa

Olen kiinnostunut sormenjälkitunnistautumisesta 
palveluiden käytössä

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä, olen siihen erittäin tyytyväinen. Sormenjäljen avulla 
tunnistautuminen pankin mobiilisovellukseen on todella 
kätevää”M22

Käytän, kun sillä on paljon helpompaa kirjautua sisään. 
Vain puhelimessa on tämä ominaisuus.”N19

“ Kyllä, kännykän lukituksen poistoon ainoastaan. Ostokset 
ovat vielä ihan perinteisen salasanan takana.”M32

“Olen joskus käyttänyt hetken sormenjälkitunnistusta, mutta 
koska se söi akkua niin paljon, niin en enää käytä. Se ei 
muutenkaan ole kätevä, koska ei aina toiminut ja 
muutenkin hanskan riisuminen ulkona kylmässä yms. 
Hankaloittaa sen käyttöä”N28

Monimedia 2018, Yle OR
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Tuntemattomampi kasvotunnistautuminen epäilyttää

Olen kiinnostunut kasvotunnistautumisesta 
palveluiden käytössä

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

“Kasvojen tunnistus on teknologiana houkutteleva, mutta 
tietoturvasyistä se ei omaan käyttöön tule.” M37

“(Kasvotunnistautuminen) Ei kiinnosta. Mielestäni nykyään on jo 
tarpeeksi hyviä keinoja tunnistautua, ja tuntuu jotenkin 
epäilyttävältä koko metodi.”N31

“Kasvojentunnistamisesta minulla on hieman sekavat ajatukset 
koska se voisi olla tosi kätevä mutta myös hyvin petollinen 
koska joku toinen voisi päästä helpostikin kirjautumaan kännykän 
sisään vaikkapa kuvaa näyttämällä. Muutenkin ehkä hieman turha 
piirre. Pidän enemmän sormenjälkitunnistuksesta vaikka ei 
sekään ole täysin aukoton, mutta toisaalta onko mikään salasana 
tai suojaus ikinä täysin pitävä.”M17

Älykäs data ja asiakkuus Monimedia 2018, Yle OR
15-44-vuotiaiden onlineyhteisö /MK



Erityisesti nuorimmat kokevat hyötyvänsä 
räätälöinnistä

Koen, että juuri minulle räätälöity palvelu netissä 
on parantanut saamaani palvelua ja olen hyötynyt 
räätälöinnistä

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

“Yleensä aina laitan asetuksista pois turhat ilmoitukset ja 
sähköpostiviestit palvelusta. Jos palvelun ulkoasua on mahdollista 
vaihtaa, ainakin tarkistan asetukset jos tarjolla olisi parempi 
vaihtoehto vakiolle.” M22

“Olen vähän laiskanpuoleinen palvelujen räätälöimisessä, vaikka 
sitten kun olen sen tehnyt jollekin palvelulle, niin yleensä harmittaa 
että minkä takia en ole sitä tehnyt aikaisemmin.” N31

“Somen lisäksi räätälöin myös suoratoistopalveluita ja esim. Yle 
Uutisvahtia.” M26

“tottakai! tämä on se minkä vuoksi kirjautumisista tykkäänkin, saa 
sivuista oman näköisen ja itseä kiinnostavat jutut esille monissa 
palveluissa.” N25

Monimedia 2018, Yle OR
15-44-vuotiaiden onlineyhteisö /AHÄlykäs data ja asiakkuus



Artwork-suosittelu Yle Areenassa

Paras 
miehissä 
alle 45v

Paras 
naisissa 
30-45v

Paras 
naisissa 
alle 29v

Huonoin 
kaikissa

ikäryhmis-
sä

Smart data & audience insight/Data&AI, JL 



Kuva N...Kuva N...

Kuvat voidaan personoida AI-avusteisesti

 Kuva 3

Kuva 2

Kuva 1

Kuva 2

 Kuva 3

Kuva 2

Kuva 1

vaihtoehtoinen 
malli

AI
Kuva 3

Kuva 2

Kuva 1

Smart data & audience insight/Data&AI, JL 



Samat ohjelmat, eri kuvat eri käyttäjille

 

Muutos on käyttöliittymätasolla huomattava.

Smart data & audience insight/Data&AI, JL 



Ystävänä älykäs assistentti



Kohti Ylen digitaalista assistenttia

Yhteinen asiakasprofiiliVoitto-robotti

Suosittelu

Onnibot

Tunnist
autuminen

Ääniohjaus

FB chatbot

-kokeilut

Digitaalinen  
assistentti

 

Datakyvykkyys

Si
sä

ltö
je

n 
at

om
is

oi
nt

i

Asiakkuusautomaatio
Vuorovaikutteiset

toiminnallisuudet

Digitaalinen

m
arkkinointi Sis

ält
öinte

gr
aa

tio
t

Sisältöjen metadata

@JariLah @mariahausen #yle



Tarina Ylen digitaalisesta assistentista

“Ylen assistentti on läsnä kaikissa niissä “kanavissa” missä sinäkin. Se voi 
olla mm. ääniohjattu botti, mukautuva käyttöliittymä tai älykäs 
notifikaatio. Se oppii tuntemaan sinut ja tietää mitä haluat, jopa ennen 
kuin itse tiedät. Yle ei enää ole sarja siirtymiä eri palveluiden yli vaan 
käyttökokemus, joka on saumaton, siiloton, oikea-aikainen ja 
vuorovaikutuksellinen. Se kokoaa sisältöjä, kokemuksia, interaktioita ja 
tietoa käyttäjän omien preferenssien mukaan. Mutta toisin kuin useat 
muut, tämä on ihmisen assistentti, ihmisen mukana. Assistentti on 
luotettava, läpinäkyvä ja hyvän puolella. Se rakentuu reaaliajassa ihmisten 
tarpeiden mukaan. Assistentti vahvistaa suomalaisten sitoutumista 
Yleen.” 

@JariLah @mariahausen #yle





Voitto-uutisassari

Älykäs Voitto-uutisassari 
varmistaa, ettet missaa 
tärkeitä juttuja

Jarno M. Koponen



Miksi älykäs Voitto-uutisassari?



“Attention economy”

Kilpailu mobiilissa 
kiristyy entisestään

Luo suora 
henkilökohtainen 
suhde käyttäjään

App Annie Consumer App Report, Knight Foundation Mobile News Report 2016



Lukitusnäyttö on uusi 
“news feed”

Yhä useampi seuraa uutisia ja 
ajankohtaisia aiheita 
suoraan lukitusnäytöltä 
ilmoitusten avulla



Markkinat kypsyvät 
Suomessa

Isot kansainväliset 
tekijät tulevat voimalla 
Suomen markkinoille



42%
15-29-vuotiaista on 
kiinnostunut saamaan 
henkilökohtaisia 
uutissuosituksia ilmoituksina

Tutkimus suomalaisten uutissovelluskäytöstä, lokakuu 2018, Yle ja Taloustutkimus Oy



Yle Uutisvahti on 
markkinoiden edistyksellisin 

ja luotettavin uutispalvelu



Tiedä ensimmäisenä 
kun jotain tärkeää 
tapahtuu

yle.fi/uutisvahti
#uutisvahti

Asiakaslupaus



Henkilökohtaisesti,
suoraan 
lukitusnäytöltä



Maailman ensimmäinen 
älykäs uutisassistentti 
lukitusnäytöllä

Hyödyntää koneoppimista ja 
oppii sovellusta avaamatta

Julkaisu Androidille 10.10.2018



Näin Voitto-uutisassari toimii



Voitto-uutisassari käyttöön Android-laitteella

Lataa/päivitä Yle Uutisvahti Google 
Play -kaupasta

Laita Voitto päälle Voitto lähettää käyttäjälle 
ilmoituksen



Voitto-flow (lukitusnäyttö+sisältönäkymä)

Voiton ilmoitus lukitusnäytöllä 
(Android)

Käyttäjä voi kertoa Voitolle, 
kiinnostiko juttu

Käyttäjän lukitusnäytöllä tekemä 
valinta näkyy sisältönäkymässä



Näistä Voitto oppii:
Lukuhistoria

Kiinnostaa/Ei kiinnosta 
-peukut

Aihepainotukset



Miten Voitto-assarilla menee?



Voitto-uutisassari Oxford Reuters Instituten 2019 -digitrendiraportissa

Älykäs Voitto-uutisassari nostettiin 
vuoden 2019 trendiraportissa 
maailmanluokan 
pioneeriesimerkiksi AI:n, UX:n ja 
uutisten innovatiivisesta, 
käyttäjälähtöisestä ja 
vastuullisesta yhdistämisestä!



Käyttöliittymä
(UI)

Äly 
(AI) 

Miten voimme parantaa 
viestintää/käyttökokemu

sta?

Miten voimme parantaa 
“älyä”?

+ Sisältö

Tulevaisuudessa: kuinka 
voimme parantaa 

sisältöjä?

+ Käyttökokemus

UI:n, AI:n ja sisällön 
yhdistelmä 

=



Voitto-ilmoitukset UX:n päämittari: kuinka monella käyttäjällä Voitto päällä (%)

17 000 Käyttäjää on laittanut Voiton 
päälle (opt-in)

Lähde: Yle Uutisvahdin taustajärjestelmä, Google Play -kauppa 

Aktiivisista käyttäjistä on 
pitänyt Voiton päällä97%



Seuraavaksi



Miten voimme parantaa 
viestintää/käyttökokemusta?

Miten voimme 
parantaa “älyä”?

Tulevaisuudessa: miten voimme 
parantaa sisältöjä

+ +

Esim. sisältömuoto/esitystapa 
henkilökohtaisten 

preferenssien pohjalta



Puhumme internetille ja se puhuu meille

@jarilah #yle



Photo: https://medium.com/think-with-bvp/connected-cars-a-multibillion-dollar-opportunity-945e45b6304d@jarilah @radiotfi



@jarilah @radiotfi



@jarilah @radiotfi



Audiotoimitus / Tapio Kaartinen
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Alexa Assistant

Amazon Google

Uutisia Svenska Yle

Beta / Wesa Aapro

Radiot.fi Little storyteller

ki
el

i

fi, sv, eng ruotsi suomi suomi



Prata med 
Svenska Yle

HjälpNyheter på 
finska

Avsnitt 3 av 
Krimpodden

Slaget från i 
förrgårNyheter

Nyhetsrubriker 
från 

Västnyland

Lyssna på Vega 
Österbotten

Svenska Yle ääniohjauksessa



Suuntaamme tulevaisuuteen

@jarilah #yle



Kehitämme kolmessa horisontissa

Lähde: H3, McKinsey: Three Horizons of 
Growth /  Yle Agile Culture Accelerator 
@mirettekangas

Maintain and defend
core business

Nurture emerging
business

Create genuinely 
new business

@JariLah  @mariahausen #yle



Asenteet, odotukset ja tarpeet muutoksessa

01
Kokemus ja tunteet

Miten minua kohdellaan? Ymmärretäänkö minua? 
Asiakaskokemus pohjautuu pitkälti tunteisiin ja 
kokonaisvaltaisesta kokemuksesta on tulossa jopa 
tärkeämpi erottava tekijä kuin sisällöstä.

04
Oman datan arvo ja käyttö

Tietoisuus oman datan arvosta, erilaisesta 
hyödyntämisestä ja väärinkäytöksistä kasvaa 
nopeasti. Luottamuksen merkitys on ratkaiseva.

02
Tarkoitus ja motiivit

Brändin taustalla oleva syvempi tarkoitus ja 
toimintaa ohjaavat motiivit muodostuvat jatkuvasti 
tärkeämmiksi erottumisen keinoiksi ja yleisön 
päätöksentekokriteereiksi.

05
Yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys

Myös edelläkävijät odottavat palveluilta ja 
kokemuksilta yksinkertaisuutta ja 
ymmärrettävyyttä. Asioiden tulee vain toimia.

03
Mikä on totta?

Kuka valitsee sisällöt jotka kohtaan? Saanko oikeaa 
ja olennaista informaatiota vai yrittääkö joku 
vaikuttaa minuun? Kenen annan vaikuttaa omaan 
versiooni maailmasta?

06
Rauhaa hektisyyden keskelle

Koko maailma kilpailee huomiostamme. Mikä on 
tärkeää ja olennaista? Calmtech -trendi on 
vastareaktio kasvavaan informaatiohälyyn.

@jarilah #yle



Merkityksellisyyttä jokaiseen hetkeen

@jarilah #yle



Teemme erilaisten ihmisten erilaisista 
hetkistä merkityksellisiä ja tuemme jokaisen 

omanlaista elämää.

@jarilah #yle



  Kiitos.

@jarilah #yle


