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Tausta projektille
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• Espoon kaupungin Konserniesikunnan 
palvelukehitysyksikkö käynnisti osana 6Aika 
Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanketta 
asiakkuustiedon hyödyntämisen projektin.

• Projekti toteutettiin yhdessä useiden 
asiantuntijoiden kanssa. Projektia ovat tukeneet 
mm. neljä osatoteutusta: 

1. Fonectan kanssa tehty Espoon kaupungin 
väestö- ja yritysanalyysit,

2. Lastensuojelun monirekisteripilotti,
3. Espoon kaupunginmuseon asiakaslähtöisten 

palvelujen kehittäminen sekä
4. Tieto Oyj:n kanssa tehty tekoälyprojekti.

Tuotoksen, Asiakkuustiedon tuottamisen 
ja hyödyntämisen käsikirja, tavoitteena on 
toimia tiedon jalostuksen ”käsikirjana ja 
oppaana”.

Toisen tuotoksen, Asiakkuusperustaisen 
tietojohtamisen viitekehys, tavoitteena on 
auttaa tunnistamaan tiedolla johtamisen 
käyttökohteita.



Kaupunkien haasteet datan kanssa

• Espoon kaupungille on tärkeää 
kehittää ratkaisuja, joissa 
asiakas on keskiössä ja hänen 
tarpeensa ja ongelmansa 
huomioidaan.

• Toimialoilla tai palveluissa on 
sisäisiä palvelupolkuja

• Data tai tieto voi olla hyvinkin 
siiloutunutta

• Data ei ole käytössä
• Tietojärjestelmät yksilökohtaisia
• Datan laatu, kirjausmenetelmät
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Tekoälykokeilun data

• Terveydenhuollon tietojärjestelmät
– Noin 350 miljoonaa rakenteista kenttää
– Tietoja 521 062:sta henkilöstä vuosien 2002 - 2016 

aikana
• 37 396 307 Kontaktia
• 3 132 896 Diagnoosia
• 24 324 984 Laboratoriotulosta
• 121 517 Radiologista tutkimusta
• 173 055 Hoitojaksoa

• Sosiaalitietojärjestelmät
– Noin 14 miljoonaa rakenteista kenttää
– Noin 77 miljoonaa rakenteetonta kenttää
– Tietoja 162 050:sta henkilöstä vuosien 2002 - 2016 

aikana
– Sosiaalieffican 162 050 asiakkaasta 155 587 asiakasta 

löytyy myös terveysefficasta

13.02.2019

Terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Muu täydentävä data



Segmenttien muodostus ja data visualisoituna

• Tekoäly nosti segmenteistä kaupungin keskiarvosta 
eroavia syitä

• Esimerkiksi diagnooseja tai päätöksiä, jotka 
ovat samalla olleet myös syitä segmentoinnille. 

• Ne ovat segmenttejä parhaiten kuvaavat 
piirteet

• Jakaumia pystyttiin myös katselemaan 
interaktiivisesti

• Pinkillä värillä ns. heavyuserit
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Etsinnässä ongelmien juurisyyt

• Testasimme myös ennustetta lastensuojeluasiakkuudesta eli eräänlaista riskiennustemallia. 
– Koska datamassa mahdollisti myös perheen palvelunkäytön tarkastelun eikä vain yksilön, pystyimme saamaan uutta 

tietoa eri ongelmien erilaisista juurisyistä.

• Hyödynsimme Espoon koko dataa lastensuojeluasiakkuuden riskiennustemallin rakentamiseksi. 
– noin 300 000 kotitaloutta 10 vuoden ajalta. 
– kirjatuista tapahtumista löytyi noin 280 tekijää.

• Alustavien tulosten pohjalta näyttää siis siltä, että nykyaineistolla lastensuojelun asiakkuutta voidaan ennustaa. 
• Ennustemallilla voidaan ennustaa muitakin palvelujen suunnittelun kannalta keskeisiä asiakkuuspolkuja, ei 

pelkästään lastensuojelun asiakkuutta.
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Lastensuojelun 
asiakkuus Huostaanotto ym.Perheen tapahtumat

Viim. 5v sosiaali- ja 
terveyshuollon tapahtumat, 
demografia ja VRK-tiedot

01/201201/2007 01/2017

Aktin ennustuksen kautta 
mahdollista pureutua 
juurisyihin ja mahdollisiin 
interventioihin 



Jatko

• Espoon kaupunki on laajentanut tekoälyverkostojaan ja alkaa yhdessä 
kumppaneidensa kanssa luoda eettisiä pelisääntöjä tekoälyn 
kehittämiselle ja käytölle. 

• Julkisen puolen oltava mukana tekoälyn kehitystyössä.
• Työtä jatketaan yhä enemmän verkostossamme.

– Kuten Tekoälyn tutkimuskeskus FCAI
– Kuntalaiset mukaan
– Tekoälystä tukiäly 
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Kiitos!

@TomasLehtinen
Tomas.lehtinen@espoo.fi
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Tekoälyn osaamispolkua 
rakentamassa
Case: Tekoäly ja me –koulutusohjelma
kokeilevan palvelukehittämisen tukena

13.2.2019 Tietoyhteiskunta-akatemia 

Ville Meloni

Helsingin kaupunki



”Tavoitteena on 

olla maailman 

parhaiten 

digitalisaatiota

hyödyntävä

kaupunki 

maailmassa.”

Helsingin tulevassa 

digitalisaatio-

suunnitelmassa mukana:

• Data, tekoäly ja robotisaatio

–kokonaisuus

• Data + tekoäly: älykkäät 

palvelut ja dataan perustuva 

päätöksenteko

• Tekoälyn etiikka: algoritmien 

toiminnan ymmärrettävyys ja 

läpinäkyvyys

Strategian mukaisesti kaupunki järjestää digitalisaatioon

ja tekoälyyn liittyvää koulutusta johdolle ja asiantuntijoille. 



Idea tekoälyn osaamispolusta Helsingissä

1. Mahdollisuuksien 

tunnistaminen

Ymmärrys 

kehittämistarpeista ja 

mahdollisuuksien 

tutkiminen.

3. Toiminnan 

kehittäminen

Työn muutoksen 

tutkiminen.

2. Tuettu kokeileva 

palvelukehitys

Teknologia, data ja 

osaamisresurssit, 

palvelukehityksen 

tueksi.

Helsingin kaupungin ICT-kehittämismenetelmät (KEHMET)

4. Vakiointi ja 

skaalaus

Määrästä… …laatuun

Työssä oppiminen ja uuden osaamisen integroituminen kaupungin toimintaan

Verkkovalmennus

(”perusteet”)

Kehittämiskokeilu

(”syventävä)

Työkokeilu

(”harjoittelu”)

Tuotteistus

(”erikoistuminen”)



Miten tekoälyä tulisi

soveltaa kaupungin

asiakaskokemuksen

kehittämisessä? 

Tuotettiin tekoälyä

hyödyntäviä kokeiluja

sekä raamit

koulutukselle, jolla

tukea arjen

palvelukehittämistä

jatkossa.

Haimme vastausta vuonna

2018 kaupungin asiantuntijoille

räätälöidyllä Tekoäly ja me -

koulutuksella.



Kesäkuussa 2018 pääsimme tähän...
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Osa 1 - Konseptit

Tehtyä:

• 6 viikkoa

• 4 koulutustyöpajaa

• 10 

alustajaa&sparraajaa

• 15 osallistujaa

• 46 ideaa 

• 8 konseptia eli 

tekoälytyökaveria

• 5 kokeilusuunnitelmaa 

syksylle 2018
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Osa 2 – Kokeilut

Tehtyä:

• 8 viikkoa

• 5 koulutustyöpajaa

• 17 

alustajaa&sparraajaa

• 20 osallistujaa

• 6 projektia ideasta 

kokeiluun

• > Tekoälyprojektin 

anatomia

… ja joulukuussa 2018 tähän

• Pohjadatana 10-12 

kysymysvastausparia

• Projektina 10 % 

teknologiaa, 90 % 

ihmistyötä

Kaupunkiapuri -

liukkauden ennustajaPysäköintilupien chatbot

• Keliennustemallia 

optimoitu

• Dataa validoitu ja 

puuttuvaa dataa 

hankittu

QA2 – automaattinen

palautteiden luokittelija  

• Saatu ymmärrys 

tietomallin 

toteutustavoista

• Validoitu kokeiluidea

• Saatu apua kokeilun 

hankintaan
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Mitä seuraavaksi?

KUVA: ”Tekoälyprojektin anatomia” ja palvelukehitystä tukevat työkalut (LUONNOS)

Tehtävää:

• Tekoäly ja me -

osan 2 kokeilujen 

oppien ja työkalujen 

julkistaminen

• Palvelukehityksen 

tukiprosessin 

tuotteistaminen 

osaksi 

tekoälykoulutusta

• Digitalisaatio-

suunnitelman 

toimeenpano 

käyntiin ml. 

datastrategian 

laadinta



Kiitos!
Kehitetään #tekoäly-

osaamista yhdessä!

Ville Meloni

@villemeloni

#digihelsinki

#tekoälyjame

#uusitietoyhteiskunta

Lue blogaus osan 1 kokemuksista:

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/tekoaly

tyokaverista-apua-asiakaspalveluun/

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/tekoalytyokaverista-apua-asiakaspalveluun/
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Ratikan täyttöasteen
mittaaminen
kameratekniikalla
• Ongelma: miten olemassa olevia kameraratkaisuja, kuten

kuljettajia varten olevia valvontakameroita, voidaan
hyödyntää ratikoiden täyttöasteen ja kapasiteetin
mittaamiseen?

• Kokeilu: Tampere tarjosi olemassa olevan liikennekameran
kuvamateriaalia pysäkkien matkustajavirroista sekä
testiympäristön maketissa. Kokeiluun valikoitunut
kumppani Symbio yhdisti tekoälyä kamerateknologiaan ja
selvitti, miten asiakasvirtoja voitaisiin seurata
kamerapohjaisesti. Datan analysointi perustui
hahmontunnistukseen, mitään yksilöiviä tietoja ei kerätty.

• Tulos: Hyödyntämällä jo olemassa olevia kameroita
voitaisiin saada liikenteestä ja ihmismääristä uudenlaista
dataa ,esimerkiksi kuinka paljon autoja on jonossa
liikennevaloissa. Dataa voi hyödyntää liikenne- ja
kaupunkisuunnittelussa sekä kunnossapidossa.



Tekstiaineistojen louhinta
• Tampereen kaupungin

palautejärjestelmässä käsitellään
vuodessa yli 20.000
kuntalaispalautetta, lisäksi
palautetta kertyy myös muihin
järjestelmiin (esim. kyselytyökalut)

• Palautteen käsittelyn jälkeen
tekstidataa halutaan hyödyntää
myös yleisemmällä tasolla

• Analyysi edellyttäisi
yhdenmukaista teemoittelua ja
asiasanoitusta, mikä ei tällä
hetkellä mahdollista ihmisvoimin

• Smart Tampere –ohjelma teki kaksi
erilaista kokeilua yritysten kanssa
palautteiden koneavusteisesta
tekstianalayysistä.

• 1. kokeilussa pyrittiin jaottelemaan
palaute valmiisiin luokkiin ja
arvioimaan palautteiden sävy >
tunnistaminen tekoälymenetelmillä
haastavaa, hyöty vähäinen

• 2. kokeilussa kokeiltiin datalähtöistä
teemoittelua > todettiin tarve
sanastoille
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Kyselevä chatbot
• Työllisyyspalveluissa hyödynnetään chatbotia,

joka kyselee ja kartoittaa työnhakijan osaamista
sekä pitää yhteyttä työnhakijaan.

• Skypessä toimiva Osaamisbotti-chatbot koostaa
osaamiskortin, jonka perusteella se tekoäly etsii
asiakkaille sopivia työpaikkoja te-palveluiden
avoimista työpaikoista. Myös
työllisyyspalveluiden yrityskoordinaattorit ovat
hyödyntäneet tietoja tarjotessaan yrityksille
sopivia työntekijöitä.

• Samaa chatbot-teknologiaa testattu henkilöstön
osaamisen kartoittamiseen.



KIITOS!Jarkko Oksala

@JarkkoOksala
#SmartTampere


	Espoon kokeilu todisti: Tekoäly tunnistaa tukea tarvitsevia
	Tausta projektille
	Kaupunkien haasteet datan kanssa
	Tekoälykokeilun data
	Segmenttien muodostus ja data visualisoituna
	Etsinnässä ongelmien juurisyyt
	Jatko
	Dia numero 8
	Kaupunkien_tekoäly_caset.pdf
	Dia numero 1




