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Kokeilukiihdyttämö



Kokeilukiihdyttämö apuna
• Kokeilukiihdyttämö tukee kaupungin 

henkilöstöä digitalisaatiota hyödyntävissä 
ketterissä kokeiluissa

• Taustalla Helsingin kaupungin 
digitalisaatio-ohjelma (digi.hel.fi)

• Ensimmäisessa kampanjassa tuettiin 
tekoälykokeiluja ja niistä oppimista

• Parhaille kokeiluehdotuksille n. 10 000 
EUR rahoitus kokeilun hankintaan 
(yhteensä jaossa oli 75 000 EUR)

• Kokeiluehdotusten tekemistä tuettiin 
sparrausklinikoilla ja Teamsissa yhdessä 
yrityskumppaneiden kanssa

Kokeilukiihdyttämön kampanja toteutettiin 
Helsingin kaupungin sisäisessä 

Ideapaahtimossa



“Ratkottava ongelma, 
kokeilun 

oppimistavoitteet ja 
kokeilusuunnitelma 
on selkeästi kuvattu 
sekä riittävän hyvin 

rajattu ketterää 
kokeilua ajatellen”

Kokeilukiihdyttämöön tuli 31 ehdotusta joista 7 eteni kokeiluun
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Yhteenveto 
kokeilukampanjan 
opeista



Yhteisiä havaintoja ja oppeja
● Kokeiluissa syntyi konkreettista tekemistä, konkreettisia tuloksia ja 

arvokkaita oppeja
○ Saatiin todisteita tekoälyn hyödyntämiseen palvelujen parantamisessa 
○ Älykkäät algoritmit ovat niin älykkäitä kuin niiden kehittäjät ja kouluttajat
○ On suuri paradigman muutos tekemisessä ja päätöksenteossa kun siirrytään 

ihmisten tulkinnasta koneiden tulkintaan

● Hankinnat kestivät paikoin jopa 2,5kk
○ Eniten aikaa vei hankintaan liittyvien dokumenttien täyttö ja hyväksyttäminen
○ Erityisesti tietosuoja

● Kun kokeilut saatiin käyntiin, ne etenivät ripeästi
○ Tekemistä joudutti, jos data saatiin nopeasti käyttökuntoon 
○ Huomiona, että dataa on jo nyt monin paikoin riittävästi hyötyjen saamiseen
○ Valmiin datan puuttuminen ei myöskään ole este kokeilun aloittamiselle
○ Yhteinen alusta/ympäristö helpottaa kokeiluja



Yhteisiä havaintoja ja oppeja
● Kokeiluihin täytyy varata työaikaa: etenkin sopimusasioihin, datan 

hankintaan ja ympäristön pystyttämiseen kokeilun alkuvaiheessa
○ Verkostot ja sitoutuneet sidosryhmät ovat keskeisiä asioiden selvittämiseen 

ja tuen saatiin. On tärkeä tuoda eri alojen asiantuntijoita yhteen.
○ Osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa
○ Visuaaliset työkalut mahdollistavat osallistumisen tekoälyn hyödyntämiseen 

ilman syvällistä teknistä osaamista

● Tiedon tuottamisen ja päivittämisen prosessit ovat elinehto tekoälyn 
hyödyntämiseen

● Kokeiluresurssi riitti
○ Kymppitonnin panostuksella ehditään tehdä ja oppia

● Kokeilijat jakavat mielellään kokemuksiaan ja auttavat eteenpäin



Kokeileminen virittää uusia ideoita
● Nyt anonymisoitua palautedataa voitaisiin hyödyntää jatkossakin
● Kaupungilla voisi olla yhteinen työkalu tekstin luokitteluun ja analysointiin
● Suosittelualgoritmia voisi soveltaa henkilöstön koulutusten kohdentamiseen
● Konenäköä voisi soveltaa olemassa olevien datasettien päivittämiseen (esim. 

kaupungin liikennemerkkien inventointiin)
● Avoimia datoja voisi hyödyntää hiilijalanjäljen pienentämisen ratkaisuihin esim. 

liikkumisen helpottamisessa
● Tarkastuspöytäkirjojen tekstianalyysiä voisi hyödyntää esim. ympäristö- ja 

terveystarkastusten toiminnoissa
● Eri datojen yhdistelyssä on paljon mahdollisuuksia esim. turvallisuuden 

parantamiseksi
● Pirstaleisia asiakaspolkuja voitaisiin tuoda yhteen datan ja älykkäiden algoritmien 

avulla
● Yhteisillä “hiekkalaatikoilla” (esim. Azure) voitaisiin kokeilla enemmän



Tekoälykokeilujen 
yhteenvedot

○ Kaupunkistrategiasta viestimisen tekstianalyysi
○ Sote-toimialan avoimen palautteen tekstianalysointi ja luokittelu 
○ Sote-toimialan pikapalautejärjestelmän asiakaspalautteen 

analysointi 
○ Löytö - kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen älykäs suosittelija 
○ Kaupungin tapahtumatietojen automaattinen asiasanoitus 
○ Palotarkastuspöytäkirjojen tekstianalyysi 
○ Suojateiden tunnistaminen ilmakuvista koneoppimisen avulla 



Tukea digitalisaatiokokeiluihin 
kaupungin työntekijöille 

Tekstianalytiikka avuksi: Miten 
viestimme kaupunkistrategian 
toteutumisesta?
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Jani Merimaa, Aleksi Salonen

Helsinki Intelligence Oy
Ville Henttonen

Sometrik Oy
Olli Parviainen 



Kokeilun tavoite

● Kokeilussa oli tarkoituksena selvittää, kuinka paljon olemme kaupungin 
viestinnässä tehneet sisältöä kaupunkistrategian toteutumisesta

● Kokeilun data:
● hel.fin uutiset
● Facebook-postaukset tilillä @helsinginkaupunki
● Helsinki-lehden juttuja

● Tarkastelujaksona oli nykyisen kaupunkistrategian voimassaoloaika



Prosessi

● Opetusdataksi luokiteltiin ihmisvoimin 1740 tekstin osaa

● Kone analysoi näin syntyneen luokittelumallin pohjalta 3775 dokumenttia

● Luokittelumallin validointia tehtiin ihmisvoimin kolmeen otteeseen muutamien 
satojen dokumenttien osalta. Aineistosta poimittiin väärin luokiteltuja 
dokumentteja ja mallin rakennus tehtiin uudelleen. 



Tekninen ympäristö 

● Datan hankinta: Hel.fin RSS-syötteestä kerätyllä aineistolla, 
Helsinki-lehden html-versiosta sekä Helsingin kaupungin 
Facebook-sivujen ylläpitäjän omista julkaisuista

● Aineiston dokumentit pilkottiin kappaleiksi, ja kappaleet syötettiin 
Sometrikin selaimessa toimivaan luokitteluopetusympäristöön, jossa 
luokittelua tekevät ihmiset saivat antaa mahdolliset luokat, joihin 
kappale kuuluu. 

● Tekoälyksi projektia varten valittiin FastText.
● Mallin rakentamista varten kaikki data esikäsiteltiin, esim. sanat 

muutettiin perusmuotoon (Helsingin -> Helsinki) ja hälysanat (ja, ei, 
on jne.) poistettiin dokumenteista.



Esimerkki strategian valinnasta



Kaupunkistrategia: 
luokkien määrät koko aineistossa



Kokeilun tuotokset: visualisointi



Opit tekoälyn kehittämisestä 

● Opetusdataa tarvitaan paljon per luokka
● Osasta luokista ei ollut aluksi tarpeeksi opetusdataa

● Luokkien yhdistämistä myös kokeiltiin
● Lopullisessa mallissa on käytössä päästratetegiat, jotka ovat 

lähtökohtaisesti laajempia, kuin alkuperäiset luokat 

● Ensimmäinen vaihe: opetusdatana koko dokumentti
● Ongelmana tekstin ”yleisyys”

● Seuraava vaihe: pilkottiin opetusdata kappaleisiin
● Kohdennetumpaa opetusdataa



Opit tekoälyn kehittämisestä 

● Määrittely ja ohjeet ovat tarpeen opettamisessa
● Substanssi pitää olla hyvin hallussa. Tarvitaan perehdytystä / tuntemusta itse 

aiheesta
● Kaupunkistrategian määrittely on hyvin haastavaa. 

● Strategia-kulma vs. yleinen aiheeseen liittyvä asia. 
● Osa teemoista on yleisiä, osa taas yksityiskohtaisia.
● Luokat eivät ole yksiselitteisiä
● Luokittelu oli organisaatiolähtöistä

● Luokittelijoiden yhteinen kickoff-opetussessio on tarpeen yhteisen kielen 
löytämiseksi

● Luokittelijan tärkeä tietää käyttötarkoitus ennalta.



Opit kokeilemisesta
● Ketteryyttä ja kokeilumentaliteettia vaaditaan kaikilta toimijoilta
● Tavoitteen määrittely tärkeää.

Kokeilussa lähdettiin kokeilemaan ilman kirkasta maalia siitä, mikä 
on lopullinen käyttötarkoitus

● Aiheena kaupunkistrategia on laaja
● Mieluummin luokitellaan enemmän ja tarkemmin samalla vaivalla. 

Ts. eri luokittelun ulottuvuudet kerralla.
● Kokeilu on iteratiivinen prosessi. Maali ja suunnitelmat voivat 

muuttua matkan varrella
● Yhteistyö luokittelijoiden välillä on tärkeää yhteisen kielen 

löytymiseksi sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi
● Feedback-loop-tärkeää. Koneen luokittelemaa tietoa pitää voida 

arvioida. 



Jatkopäätökset ja -ideat

● Vastaavasti voitaisiin toteuttaa asiasanoitus sisällöntuotannon 
julkaisuprosessiin 

● Sopisi myös työkaluksi viestinnän seurantaan
● Kokeilu lisäsi kiinnostusta työkaluun jolla tekstiä pystyy 

louhimaan
● Sosiaalisen median ja uutismedian seuranta auttaisi 

asiakaslähtöiseen sisällöntuotantoon



Kaupungin palautejärjestelmän 
(palauteydin) sosiaali- ja 
terveystoimialan avoimen palautteen 
tekstianalysointi ja luokittelu
Helsingin kaupunki: Satu Halttunen, 
Liisa Takkunen ja Anne Linden

SAS Institute: Antti Heino, Jussi Varjus, 
Jussi Martikka, Kim Molin

Tukea digitalisaatiokokeiluihin 
kaupungin työntekijöille 



Kokeilun tavoite ja eteneminen
Analysoitiin ajalta 2013-2019 kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta sotelle tulleet yli 30 
000 palautetta. Tavoitteena oli tuottaa avointen palautteiden aiheluokittelu, sentimenttiluokittelu, 
sisällönanalyysi, sijainti sekä soten omien luokittelujen käyttö.
• Aineistosta saatiin analysoitua seuraavia asioita

• aiheluokittelu
• sentimenttiluokittelu
• sisällönanalyysi
• sijainti

• Aineisto saatiin luokiteltua soten ennalta määrittelemiin omiin luokkiin
• terveysasema
• hammashoitola
• sähköiset palvelut

• Palautteista oli mahdollista nähdä palvelukulttuurin/toiminnan muutoksia

1. 
Hankintaprosessi

2. Aineiston 
hankinta

3. Aineiston 
anonymisointi

4. Aineiston 
analysointi ja 
visualisointi

5. Loppuraportti 
ja kokeilun 

päättäminen



Tekoälyn kehittäminen ja kouluttaminen

• Tekoälyn 
opetusaineistoksi 
tarvitaan vapaa teksti 
(palaute) ja kategoria, 
jonka tunnistaminen 
sille halutaan opettaa

• Tekoäly oppii relevantit 
sanat millä palaute 
saadaan luokiteltua 
oikeaan kategoriaan

• Text parsing vastaa kielen 
ymmärtämisestä. Se tunnistaa 
sanojen taivutukset ja niiden 
roolit

• Sentiment vastaa tekstin 
luokittelusta positiiviseen, 
neutraaliin ja negatiiviseen 
sentimenttiin. 

• Topics vastaa 
ohjaamattomasta oppimisesta 
ja sillä voidaan löytää tekstistä 
aiheita, joista kirjoitetaan 
suunnilleen samalla tavalla

• Categories vastaa ohjattuun 
oppimiseen pohjautuvasta ja 
sääntöpohjaisesta tekstin 
luokittelusta 



Tuotokset
• Aineiston anonymisointi
• Aineiston analysointi

• Tekstianalytiikka
• Tekoälyn 

opettaminen 
tekstidatalla

• Aineiston analysointi 
(aiheluokittelu, 
sentimenttiluokittelu, 
sisällönanalyysi 
sijainti)

• Kielentunnistus
• Palautemäärien 

ennustaminen
• Palvelukulttuurin ja 

toiminnan muutos 
ajassa

26



Tuotokset: sijainti ja hoitotyyppi
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• Sijainti ja hoitotyyppi ovat uutta 
rakenteellista tietoa, jotka 
tuotettiin tekstianalytiikan avulla

• Nyt saadaan ensimmäistä 
kertaa näkymä mistä 
sijainneista palautetta tulee 
eniten

• Näkymä on interaktiivinen, jotta 
on helppo tutkia vaikka 
palautteita, jotka liittyvät 
Vuosaareen ja niissä mainitaan 
terveysasema

• Kaikki palautteet eivät liity 
mihinkään tiettyyn sijaintiin, 
koska ne kohdistuvat sähköisiin 
palveluihin

• Anonymisointi poisti osan 
sijaintitiedoista, joten sitä ei ole 
tiedossa välttämättä kaikista 
palautteista



Keskeiset opit
• Tekoälyn mahdollisuudet

• Tekoälyllä pystytään analysoimaan lyhyessä ajassa suuria määriä dataa
• Aineiston analysointi ja luokittelu

• Tekoälyn kehittäminen
• Anonymisointi onnistui hyvin, mutta datasta poistui myös esim. toimipaikkojen nimiä. Nämä 

kuitenkin ovat korjattavissa tekoälyä opettamalla.
• Palautteista pitäisi poistaa automaattisesti generoituvat osat, jotta eivät sekoita luokittelua. 
• Olemassa olevia palautekategorioita liikaa ja niitä käytetään epäjohdonmukaisesti 

• Resursointi
• Hankintaprosessiin, sopimusasioihin, aineiston hankintaan ja ympäristön pystyttämiseen varattava 

enemmän aikaa
• Aineiston anonymisointi ja analysointi suoritettiin nopeasti toimittajan osalta

• Opit kokeilusta
• Tarvittavan lainsäädännön huomiointi, erityisesti tietosuojaan liittyen
• Toimivat verkostot ja sitoutuneet sidosryhmät asioiden selvittämiseen suuri etu
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Pikapalautejärjestelmän 
asiakaspalautteen analysointi 
tekoälyllä
Helsingin kaupunki: Satu Halttunen, 
Liisa Takkunen ja Anne Linden

SAS Institute: Antti Heino, Jussi Varjus, 
Jussi Martikka, Kim Molin

Tukea digitalisaatiokokeiluihin 
kaupungin työntekijöille 



Kokeilun tavoite ja eteneminen
Analysoitiin tekoälyn avulla terveysasemien ja suun terveydenhuollon asiakaskokemusdata, joka 
yhdistettiin henkilöstötilastoihin, saatavuustietoihin sekä suoritetietoihin. Tavoitteena oli tuottaa 
malli, jossa on yhdistetty tietoa eri tietolähteistä ja saada hyödynnettyä tietoa palvelujen 
kehittämisessä.

● Terveysasemille ja suun terveydenhuoltoon tuli vuoden 2019 aikana yli 160 000 pikapalautetta. 
Ne pystyttiin nyt analysoimaan ja tuottamaan uutta tietoa asiakaskokemuksesta. 

● Lisäksi sotella on käytössään useita muita tietolähteitä ja tilastoja, joita voidaan yhdistää 
asiakaskokemustietoon. Erilaisia organisaatiokohtaisia tilastoja yhdistettiin pikapalautteeseen ja 
saatiin ymmärrystä siitä, miten ne vaikuttavat asiakaskokemukseen. 

1. 
Hankintaprosessi

2. Aineiston 
hankinta

3. Aineiston 
analysointi ja 
visualisointi

4. Loppuraportti 
ja kokeilun 

päättäminen



Tekoälyn käyttäminen
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• Yhdistetty palautedata voidaan antaa esimerkiksi 
neuroverkkoalgoritmille, joka ymmärtää mitkä 
tekijät vaikuttavat eniten asiakastyytyväisyyteen

• Tietoa voidaan hyödyntää palveluiden 
suunnitteluun ja kehittämiseen kun ymmärretään 
mitkä tekijät vaikuttavat eniten 
asiakastyytyväisyyteen ja kuinka paljon

• Algoritmia voidaan käyttää myös ennustamaan 
mikä kunkin päivän asiakastyytyväisyys on 
asemittain

• Jos päivän toteumat alkavat poiketa merkittävästi 
ennusteesta, asiaan voidaan reagoida 

• Tekoälyalgoritmit kertovat mitkä asiat datassa 
ovat tärkeitä ja mitä kannattaa tutkia tarkemmin. 
Ne myös pystyvät paremmin ottamaan huomioon 
useiden tekijöiden yhteisvaikutuksia, joita on 
vaikea tutkia pelkästään visualisoinnilla



Kokeilun tuotokset

• Erilaisia organisaatiokohtaisia tilastoja yhdistettiin 
pikapalautteeseen ja saatiin ymmärrystä siitä, miten ne 
vaikuttavat asiakaskokemukseen. 

• Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät
• Yksittäisten tekijöiden painoarvo suhteessa tyytyväisyyteen
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Suosittelen palvelua ja olen siihen 
tyytyväinen jos 

1. Olen saanut ongelmaani apua
2. Olen kohdannut ystävällistä 

henkilökuntaa
3. Minulla on lyhyt odotusaika

Käytetyt aineistot
• Kuormitus hammashoitolat/terveysasemat
• Käynnit hammashoitola/terveysasema
• Pikapalautedata hammashoitolat/terveysasemat
• organisaatiohierarkia
• Henkilö ja vakanssimäärät hammashoitolat ja terveysasemat
• Potilaan keskimääräinen kustannus terveysasemittain
• Hammashoitoloiden ja terveysasemien T3 jonotusajat



Tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät
• Algoritmi kertoo mitkä tekijät 

ovat tärkeimpiä selittäviä 
tekijöitä 
asiakastyytyväisyyden 
kannalta

• Hyvin tärkeitä tekijöitä ovat 
esimerkiksi: 

• alue / asema
• vakinaisten / määräaikaisen 

osuus
• viikonpäivä
• päivän maksimimäärä 

asiakkaita yhden tunnin 
sisällä

• asiakkaiden määrä yhteensä



Keskeiset opit
• Tekoälyn mahdollisuudet

• Suurten datamassojen käsittely ja yhdistäminen
• Mahdollisuus reagoida trendeihin
• Kun tietoa yhdistetään ja se analysoidaan voidaan suunnitella konkreettisia toimenpiteitä 

palveluiden kehittämiseksi
• Tekoälyn kehittäminen

• Data olisi syytä kerätä muotoon, jossa se on helposti hyödynnettävissä ja yhdisteltävissä 
muuhun dataan

• Resursointi
• Hankintaprosessi vei aikaa
• Aineiston hankintaan varattava aikaa, aineistot tuli käsitellä ennen kuin niitä pystyttiin 

käyttämään
• Aineistojen analysointi ja yhdistäminen suoritettiin nopeasti

• Opit kokeilusta
• Sotella paljon datamassaa jota voitaisiin tutkia
• Toimivat verkostot ja sitoutuneet sidosryhmät asioiden selvittämiseen suuri etu
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Tukea digitalisaatiokokeiluihin 
kaupungin työntekijöille 

Suosittelualgoritmi Löytö
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala:
Sari Lehikoinen
Timo Ristiluoma

Deloitte Consulting Oy:
Jaakko Mattila
Tiina Leuhu



1. Tavoite ja tulos

● testata, kuinka tekoälyä voidaan 
hyödyntää Kulttuurin ja vapaa-ajan 
palvelujen (museot, liikuntapaikat, 
kirjasto jne.) verkkomarkkinoinnissa. 

● aiempaa kohdennetumpi, osuvampi, 
asiakasmarkkinointi tekoälyn avulla > 
lisää tyytyväisiä asiakkaita

● muiden toimialojen palvelujen 
markkinointikäyttöön soveltuva 
suosittelualgoritmi 

Tavoitteet

● analysoitiin ja mallinnettiin kaupungin 
tapahtumadataa ja rakennettiin 
käyttöliittymä, jolla algoritmia voidaan 
testata eri käyttäjien näkökulmasta

● käyttöliittymä yksinkertainen, mutta sen 
avulla voidaan havainnollistaa 
suosittelualgoritmin tarjoamia 
mahdollisuuksia ja haluttaessa muuttaa 
algoritmin antamien pisteytyksien 
painokertoimia

● algoritmi voidaan monistaa muiden 
toimialojen käyttöön

Lopputulokset



2. Konepellin alla
Näin suosittelukone toimii

Käyttäjä valitsee 
mieluisen lokaation, 

tapahtuman 
kohdeyleisön ja mieluista 

tapahtumaa kuvaavat 
asiasanat

Lasketaan käyttäjän antaman 
lokaation ja tulevien tapahtumien 
lokaatioiden väliset etäisyydet. 

Etäisyyttä käytetään 
suositeltavan tapahtuman 

pisteytyksessä

Lasketaan nykyisen 
päivämäärän  ja tulevien 

tapahtumien päivämäärien 
välinen etäisyys. 

Tapahtumapäivän etäisyyttä 
nykyhetkeen käytetään 

suositeltavan tapahtuman 
pisteytyksessä.

Lasketaan käyttäjän antamien 
asiasanojen perusteella 

pisteytys sen perusteella kuinka 
lähellä käyttäjän antama 
asiasana on tapahtuman 

asiasanoja
Lasketaan pisteytys 

kohderyhmälle sen perusteella 
esiintyykö kohderyhmä 

tapahtumalle määritellyssä 
kohdekäyttäjäryhmässä.

Summataan pisteet 
ja suositellaan 
eniten pisteitä 

saaneet 
tapahtumat 
käyttäjälle



2.1 Kone laskee painoarvoja

=1/SQRT(km)=2*(1/(2+pvm ero))=1/audience määrät=1/keyword määrät



3. Asiakkaan näkymä

Minkä 
kaupunginosan 

tapahtumat sinua 
kiinnostavat?

Millaisista 
tapahtumista olet 

kiinnostunut?

Minkä 
käyttäjäsegmentin 
tapahtumat sinua 

kiinnostavat?

Löydön tarjoamat 
TOP 10 tapahtumat 
perustuen käyttäjän 

tietoihin

Pilotissa käyttäjä 
valitsee häntä 
kiinnostavat 

asiasanat valikoista



4. Opit tekoälyn mahdollisuuksista
● lyhentää palveluiden asiakaspolkua ja tuo palvelut ja tapahtumat 

lähemmäksi asiakasta
● voi olla erityisesti hyötyä sellaisten käyttäjäryhmien kanssa, jotka 

eivät aktiivisesti etsi palveluja tai joiden tiedonhakuun käyttämä aika 
ja vaiva on vähäinen

● asiakkaalle voidaan tarjota myös palveluja, joita hän ei ole ennen 
käyttänyt tai joista hän ei ole ollut aiemmin tietoinen 

● tekoäly voi tehdä yllättäviä nostoja: esim. kulttuurin suurkuluttajalle 
tarjotaan liikuntatapahtumaa, aktiiviliikkujalle kirjallisuutta

● jatkossa: käyttäjälle mahdollisuus vaikuttaa eri muuttujien 
painoarvoon oman tarpeen mukaan (esim. käyttäjä määrittelee, 
että sijainti ei ole niin tärkeä) 

 



Tukea digitalisaatiokokeiluihin 
kaupungin työntekijöille 

Linked Events -tapahtumarajapinnan 
asiasanoituksen tekoälykokeilu

Helsingin kaupunki:
Aleksi Salonen
Riku Oja

SAS:
Jussi Martikka
Noora Söderling



1. Kokeilun tavoite ja eteneminen
● Kokeilu: Kaupungin tapahtumarajapinnan tapahtumien automaattinen 

asiasanoitus tekstianalyysin ja koneoppimsen avulla
○ Kokeilu SAS Viya -työkalulla. Tekninen toteutus: SAS.

● Lähtötilanne: Tapahtumarajapinnassa on vuosittain kymmeniä 
tuhansia tapahtumia, satoja päivittäjiä ja kymmenkunta erillistä 
tietojärjestelmää, josta tapahtumatietoja tuodaan.

○ Asiasanoituksen laatu vaihtelee merkittävästi: osa tapahtumista on 
hyvin luokiteltu, osa puutteellisesti tai väärin

○ Luokittelun laatuongelmat vaikeuttavat adatan jatkokäyttöä: Jos 
musiikkitapahtumaa ei ole luokiteltu kategorialla ‘musiikki’, se ei 
näy kännykkäsovelluksen listassa “Musiikkia viikonloppuna”

● Kokeilussa testattiin luokittelun onnistumista, ei tuotantoratkaisua.



.



1. Kokeilun tavoite ja eteneminen
● Kokeilun eteneminen pääpiirteittäin:

○ Ratkaistavan ongelman määrittely ja kokeilun rajaaminen
○ Tapahtumadatan ja asiasanasetin valinta (50 YSO-asiasanaa ja 9 YSO-kohderyhmää)
○ Datan siirtäminen LE-rajapinnasta analyysiympäristöön (SAS Viya)
○ Datan valmistelu (siivoaminen ja yhdistely) ja mallien esivalmistelu
○ Datan tutkiminen ja sopivan mallin valinta →
○ Sääntöpohjaisen mallin luonti
○ Mallin rikastaminen säännöillä luokitteluiden tarkentamiseksi
○ Mallin kouluttaminen hyödyntäen tekoälyä / koneoppimista
○ Välituloksien läpikäynti ja iterointi → Yläkategoriapohjainen luokittelu
○ Tulosten visualisointi ja analyysien tuottaminen
○ Tulosten tarkastelu ja jatkokehityksen ideointi



2. Tekoälyn kehittäminen ja kouluttaminen

Mallin luomista lähestyttiin kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1) Hyödynnetään tapahtumiin ihmisten tekemiä luokitteluja
2) Sääntöpohjainen, manuaalisesti tehty luokittelu

• Säännöt hyödyntämällä YSO-sanojen määrittelyjä (sanojen 
synonyymit) ja itse lisättyjä tukisanoja

• Säännöissä kerrotaan mitä sanoja halutaan tai ei haluta 
tunnistaa tuloksiin

• Ihmisten luokitteludata tuotti huonolaatuisia ehdotuksia. Kehitystä 
jatkettiin sääntöpohjaisella mallilla. 

• 50 kokeiluun valitun sanan joukko ei muodostanut loogista 
kokonaisuutta. Päällekkäisten luokkittelujen poistamiseksi ja 
tarkemman pääkategorian valitsemiseksi luotiin noin 10kpl kokoavia 
yläkategorioita.
→ Yläkategorioiden pohjalta koneoppiminen tuotti laadukkaampia 
sääntöjä. So. selvärajaiset luokat edesauttavat koneoppimista.



3. Kokeilun tulokset: kokonaiskuva

Sääntöpohjainen, manuaalisesti täydennetty malli 
antoi jonkin luokan noin 11 tuhannelle 
tapahtumalle eli 84% kaikkiaan 13 tuhannesta 
uniikista tapahtumakuvauksesta. 

Yläkategoriohin pohjautuva jatkokehitetty 
malli teki noin 9000 luokittelua eli se antoi 
pääluokan noin 68% tapahtumista. Mallia olisi 
voitu ajan salliessa jatkokehittää kattavammaksi.



3. Kokeilun tulokset: esimerkkivertailu

● Esimerkki tapahtuman luokittelusta, jossa vertaillaan sääntöpohjaisen mallin, koneopetetun 
mallin ja ihmisen tekemää luokittelua “Afrojazz Club”-nimiselle tapahtumalle

Ihmisluokittelija on antanut 
tapahtumalle luokat Teatteri, Tanssi, 
Joulu, Populaarimusiikki ja Jazz. 
Koneopetettu malli on antanut sille 
yläkategoriat Musiikki ja Joulu ja 
tunnistanut lisäksi, että tapahtuma 
sisältää musiikin alakategorian Jazz.

Tapahtuma on alun perin luokiteltu 
kategoriaan Teatteri (luultavasti 
tapahtumapaikan vuoksi: 
Kansallisteatterin Lavaklubi), mutta 
luokka on virheellinen. Tapahtumassa 
voi tanssia, mutta se ei ole tanssi- 
esitys. Enemmän ei ole aina parempi.



3. Kokeilun tulokset: kohderyhmien antaminen

Koneopetettu malli päätyi samoihin kohderyhmiin 
kuin ihmiset välillä 97%–31%. Keskiarvo 
kohderyhmien vastaavuuksista on 68 prosenttia. 89%

98%

39%

41%

31%

96%

83%

Maahanmuuttajat

Aikuiset

Koululaiset

Lapset

Ikääntyneet

Opiskelijat

Nuoret



4. Opit kokeilusta 1/2
● Kokeilun perustavoitteessa onnistuttiin: Osoitettiin että 

tekstianalyysin keinoin voidaan tuottaa riittävän laadukasta 
automaattista luokittelua.

● Kehittämisprosessi sai vahvistusta hypoteesille, joka toimi kokeilun 
lähtökohtana: olemassaoleva luokitteludata ei ollut riittävän 
laadukasta, jotta se olisi toiminut koneopettamisen pohjana

● (Puuttuvan) työn korvaamisen ohella tekoäly voi toimia myös 
asiasanoituksen ja niihin pohjaavan suositusten laadun parantajana.

● Selvät, loogiset yläkategoriat parantavat tekoälyn oppimista.



4. Opit kokeilusta, 2/2
● Kun tekoälyn tueksi on laadukasta koulutusmateriaalia, vähenee

manuaalisen työn tarve.
○ Testimielessä Finton asiasanarajapintaa hyödyntämällä saatiin 

nostettua osumien määrää (esim. “musiikki”, n. 600kpl → 1200kpl)
● Kokeilu osoitti, että tekstinalyysipohjainen luokittelu on järkevä 

kehityssuunta Linked Eventsille (esim. avoimella Annif-palvelulla).

● Kokeilussa luotiin tuotannollistamiselle selkeät reunaehdot ja tieto 
tarvittavista vaiheista. (Kaavio seuraavalla kalvolla).

● Luokittelun onnistuminen antaa hyvän viitteen siitä, että vastaavaa 
automaattista luokittelua voitaisiin hyödyntää myös kaupungin muiden 
tekstiaineistojen luokitteluun.

http://api.finto.fi/
https://www.kiwi.fi/display/Finto/Annif


Hahmotelma tuotantopalvelun prosessista



Palotarkastuspöytäkirjojen 
tekstianalyysi
Helsingin kaupunki / Pelastuslaitos
● Riku Leppänen
● Markus Latva-Aho

Deloitte Consulting Oy
● Jaakko Matomäki
● Tiia Leuhu
● Iina Laine

SAS Institute Oy

Tukea digitalisaatiokokeiluihin 
kaupungin työntekijöille 



Kokeilun tavoite ja onnistuminen

● Kokeilun tavoitteena oli tunnistaa 
korjausmääräyksiä 
palotarkastuspöytäkirjoista ja luokitella 
niitä.

● Kokeilusta haluttiin oppia, miten tekoäly 
soveltuu pelastuslaitoksen 
ydintoiminnan kehittämiseen.

Tavoitteet

● Kokeilussa tutkittiin SAS Viya 
ympäristön mahdollisuuksia suorittaa 
tekoälytoimintoja tekstidatalle.

● Lähdeaineistosta tunnistettiin 
määräykset, suositukset, sekä 
Pelastuslain pykälät.

● Määritykset ja suositukset irrotettiin 
omiin datalähteisiin ja näille suoritettiin 
erilliset analyysit.

● Tulokset visualisoitiin SAS Viyassa.

Lopputulokset



Kokeilun eteneminen

Tavoite: Analyysissä 
hyödynnettävä aineisto

• Helsingin kaupunki / 
Pelastuslaitos tallensi 
hyödynnettävät 
tekstitiedostot Azuren 
Blob Storageen, jota 
käytetään tiedostojen 
tallennuskohteena.

Tavoite: 
Tekoälykehitys-lähestym
istavan testaus

• Kokeilua lähdettiin 
toteuttamaan yhdessä 
SAS:n kanssa. 

• SAS Viya tekoälyalusta 
tarjoaa valmiit 
komponentit 
tekstipohjaisen tiedon 
käsittelyyn ja 
analysointiin. 

Tavoite: Kevyt 
loppuraportti

• Loppuraporttiin 
kootaan oppeja SAS 
Viyan käytöstä sekä 
lopputuotoksista.

• Pelastuslaitoksella on 
tunnukset SAS Viya 
ympäristöön, jossa 
tulosten interaktiiviset 
näkymät pystyvät 
porautumaan näkymiin 
paremmin kuin 
loppuraportissa olevat 
staattiset kuvaukset.

1. Datan 
kerääminen 3. Tekoälykehitys 5. Loppuraportti2. Datan valmistelu

Tavoite: Analyysivalmis 
data

• Aineistot vietiin 
analytiikkaympäristöön 
virtuaalikoneen avulla. 

• Analytiikkaympäristössä 
dataa yhdistettiin ja 
muuttujat käsiteltiin 
sellaiseen muotoon, että 
niitä voitiin hyödyntää 
tekoälykehityksessä. 

• Aineiston sisältöä 
tarkasteltiin yhdessä 
Pelastuslaitoksen kanssa ja 
pohdittiin millä sanoilla 
esimerkiksi määräykset tai 
suositukset voidaan 
lähdeaineistossa ilmaista.

4. 
Tekoäly-kehityksen 
jatko
Tavoite: Jatketaan 
tekoälykehityskokeilua

• SAS Viya oli toimiva 
lähestymistapa ja 
kehitystä jatkettiin 
edelleen luokitellen 
korjausmääräyksiä ja 
suosituksia.



Tekoälyn kehittäminen ja 
kouluttaminen

● Kokeilun aikana tekstianalytiikan keskeisiä vaiheita SAS Viya 
tekoälyalustalla olivat konseptit, tekstin jäsentely, aiheet ja kategoriat

● Jotkut asiat olisivat vaatineet enemmän aikaa, jotta ne olisi saatu 
ratkaistua. Kokeilun aikana esimerkiksi jätettiin duplikaatit 
pykäläsarakkeet dataan, sillä alustalta ei löytynyt nopeaa keinoa niitä 
poistaa ja aika oli rajallinen

● Kouluttamisessa olisi voitu luoda manuaaliset listaukset tärkeistä 
sanoista tai käydä läpi sanalistaa, mutta tähän olisi kulunut useampia 
tunteja 



Tekoälyn kehittäminen ja 
kouluttaminen

• Korjausmääräys:
• Keittiön takatilan poistumistiellä olevat tavarat on poistettava. 

Poistumistien käyttö tulee olla turvallista ja tehokasta. (Pelastuslaki 
379/2011 § 10)

• Suositus:
• Allekirjoittanut pelastusviranomainen suosittelee keittiön takatilan 

poistumistiellä havaitun sammutuspeitteen siirtämistä keittiötilaan 

• Havainto:
• Kohteen keittiön takatilan poistumistiellä havaittiin ylimääräistä tavaraa, 

jonka vuoksi poistumistien käyttö ei ole onnettomuustilanteessa turvallista 
tai tehokasta



Tuotokset
● Lopputuotoksena visualisoitiin erilaisia raportointinäkymiä, jotka 

toimivat interaktiivisesti SAS Viya tekoälyalustalla
● Tekoälyalustalla muodostettu data voidaan ladata tekoälyalustalta 

koneelle .csv tekstitiedostona

CSV



Tuotokset

Kaavio 
havainnollistaa 

kuinka paljon tiettyä 
pykälää esiintyy 

tekstianalytiikka-työ
kalun 1. 

poimimassa 
pykälässä

Värit kuvaavat mihin 
pelastuslain 

kohtaan poimittu 
pykälä viittaa

● Näkymästä voidaan nähdä määräyksistä ensimmäiseksi poimitut 
pykälät, sekä niiden lukumäärän päiväkodeissa



Kokeilun opit
• Kaikkien tahojen tulisi varmistua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

tietojensa saatavuudesta, käytettävyydestä ja eheydestä – myös 
luokitteluun kannattaa panostaa

• Kokeilun hankinta- ja sopimusvaiheeseen kannattaa varata riittävästi 
aikaa

• Kokeilun käynnistyttyä kehitys lähtee yleensä vauhdikkaasti käyntiin, 
mutta laadun varmistaminen ja tarkkuustason kehittäminen vaativat 
myös riittävästi aikaa

• Kokeiluissa kannattaa etsiä tapoja yhdistää eri toimialojen 
asiantuntijoiden tietämys sekä intuitiiviset tekoälyratkaisut

• Lisää oppeja ja tarkempia tuloksia kokeilun loppuraportissa!



Tukea digitalisaatiokokeiluihin 
kaupungin työntekijöille 

Suojateiden tunnistaminen 
ilmakuvista koneoppimisen avulla
Helsingin kaupnki, Kaupunkiympäristön toimiala: 
Fanny Taxell, Saska Lohi, Virpi Vertainen, 
Minna Leinonen ja Esko Laiho

Integrify: 
Katja Lairikko ja Alex Jung



Kokeilun taustaa ja tavoitteet

Tämän kokeilun tavoitteena on tunnistaa koneoppimisen avulla 
tiemerkintöjä kaupungin vuosittain kuvatuista ortoilmakuvista.

• Selvitetään mahdollisuutta luoda työkalu, joka tunnistaa, käsittelee ja 
luokittelee tiemerkintöjä ilmakuvista. Kokeilun tiemerkintädataksi valikoitui 
suojateiden tunnistaminen. 

• Kuinka helppoa on kaupungin omasta avoimesta datasta louhia ja luokitella 
haluttuja aineistoa koneoppimisen avulla?

• Kaupungilla ei tällä hetkellä ole kattavaa rekisteriä 
liikenteenohjauslaitteiden suunnitelma- ja toteumatiedoista. Yksi tämän 
kokeilun tavoitteena on kerätä dataa kehitettyä liikenteenohjauslaitteiden 
tietokantaa varten. Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistynyt 
kehityshanke avoimesta liikenteenohjauslaitteiden tietokantaratkaisusta, 
joka on toteutuessaan rekisteri liikenteenohjauslaitteiden (ml. 
tiemerkinnät) suunnitelma- ja toteumatiedoista.

• Kaupunkiympäristön toimialalla on tehty vuosien mittaan tiemerkintöjen 
inventointeja, mutta aineistot ovat vanhentuneita ja 
suunnitteluohjelmistojen tuottamat aineistot ovat olleet vaikeasti 
hyödynnettävissä ja hallittavissa.

”Omaisuuden 
tila tulee 

tuntea, jotta 
voidaan 

ennakoida 
toimenpiteitä”



Kokeilun eteneminen
• Kumppanina Integrify-yritys 
• Periaatteina ja lähtökohtina avoimuus ja läpinäkyvyys 

sekä molemminpuolinen oppiminen - hyödynnetään 
kaupungin avointa dataa ja avointa lähdekoodia

• Hyödynnettyinä aineistoina toimivat:
• Ortoilmakuvat
• Vääräväri-ilmakuvat
• Inventoidut suojatievektorit (2014)
• Muut karttapalvelusta saatavat kartta-aineistot

62



Kokeilun eteneminen

1. Datan kerääminen. Kartta.hel.fi 
kaupungin karttapalvelusta kerättiin 
ohjelmallisesti n. 3000 ilmakuvaa 
Helsingin alueelta. Mallin tarkkuuden 
parantamiseksi olisi ollut parempi jos 
saatavilla olisi ollut enemmän dataa. 
Tilannetta auttoi se, että pystyttiin 
hyödyntämään myös Espoon ja 
Vantaan kaupungin ilmakuvia. Mitä 
enemmän ja laadukkaampaa dataa on 
saatavilla, sitä parempi malli saadaan 
aikaiseksi. 

 

1. Datan 
kerääminen

2. Koneoppimisen 
mallin luominen

3. Mallin arviointi 
ja kehitys

2. Koneoppimisen mallin luonti: Data 
jaettiin opetusdataan ja testidataan. 
Opetusdataan eli jokaiseen ilmakuvaan 
merkittiin manuaalisesti suojateiden 
paikka. 

Malli luotiin hyödyntämällä opetusdataa 
suojateiden tunnistamiseen eri 
koneoppimisen arkkitehtuurien avulla 
joita hienosäädettiin eri parametrien 
avulla. Näitä olivat RetinaNet, fastre 
R-CNN ja Mask R-CNN. Parhaan 
tarkkuuden tuotti RetinaNet. 
 

3. Mallin arviointi ja kehitys: 
Testidatan avulla mallin 
toimivuus validoitiin. Malli pystyy 
tunnistamaan suojatien noin 
70-80% tarkkuudella. Tätä 
tarkkuutta voidaan parantaa 
opetusdatan määrän 
lisäämisellä. 
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Kokeilun tuotokset
Kokeilun lopputuoteoksena syntyi koneoppimisen malli jonka avulla pystytään tunnistamaan 
suojatiet ilmakuvista ja listaamaan niiden koordinaatit.

1. Tunnistetaan ilmakuvista todennäköiset suojatiet ja annetaan niille todennäköisyysarvot sekä 
määritellään tunnistuskehykset

Mask R-CNN
RetinaNet



Kokeilun tuotokset

• Eteen tulleita haasteita kokeilun edetessä oli:

• Kuvantunnistusmallien luotettavuus: esim. Vaaleat kattomateriaalit 
tunnistettiin virheellisesti suojateiksi –aineiston rajaamista esim. 
rakennusten osalta pohdittiin

• Opetusdataa ei saatu tarpeeksi, jotta luokittelua olisi voitu tehdä 
luotettavasti.

• Saatu suojatieaineisto viedään kaikkien kaupungin työntekijöiden ja 
kaupunkilaisten nähtäville kartta.hel.fi – sivustolle. 

• Mallia voidaan opettaa ja aineisto voidaan päivittää joka vuosi kun 
kaupunki kuvaa uuden ortoilmakuvan.

• Aineisto toimii testiaineistona digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeen 
”Liikenteenohjauslaitteiden alustan” kehittämistyössä.

MALLIN LUOMINEN: Python – 
ohjelmointikielen työkalut: 
RetinaNet, faster-R-CNN ja mask 
R-CNN syväoppimisen 
arkkitehtuureja. 

DOKUMENTOINTI: Jupyter 
Notebook –applikaatio

MALLIN HARJOITTAMINEN: 
Amazon EC2 – pilvipalvelun 
avulla.

Aineistot saatavilla githubista: 
https://github.com/City-of-Helsinki/road-
marking-detector.

Tekninen ympäristö:

2. Listataan koneoppimismallin tunnistetuista 
suojateistä tunnistuskehysten koordinaatit

https://github.com/City-of-Helsinki/road-marking-detector
https://github.com/City-of-Helsinki/road-marking-detector


”Paras malli 
on yhtä 

hyvä kuin 
käytetty 

opetusdata”

Mitä opittiin tekoälystä, sen 
mahdollisuuksista ja kehittämisestä
• Koneoppimisen mallin rakentaminen on paljon aikaa vievä ja iteratiivinen 

prosessi. Vaatii eri algoritmien testaamista luotettavuuden saavuttamiseksi. 
Erityisesti datan manuaalinen nimeäminen vie aikaa. Tässä kokeilussa datan 
nimeäminen kesti n. 5 päivää ja mukana oli yhteensä 20 henkilöä. Mallin 
kouluttamiseen tarvitaan myös paljon laskentatehoa, kokeilun mallin 
kouluttamiseen käytettin satoja tunteja aikaa. 

• On tärkeää, että mallin kehittämisessä on mukana henkilö jolla on 
ratkaistavan haasteen alan osaamista.

• Tekoäly toimii enemmänkin ”tukiälynä” – Ihminen on korvaamaton
• Ihmisen rooli korostuu etenkin datan muokkaamisessa ja validoinnissa. 

Ihminen pystyy opettamaan mallin toimintaa ja ohjaamaan oikeaan suuntaan. 
• Helsingin kaupungilla on paljon avointa dataa jota kannattaa hyödyntää 

palveluiden kehittämisessä. Jo pienillä panostuksilla voidaan saada tuloksia. 
Kokeilut ja haastekilpailut ovat helppo ja nopea tapa näiden mahdollisuuksien 
selvittämiseksi. 

• Tärkeintä ehkä tässä kokeilemisessa on se, että se haastaa muuttamaan 
yhteisiä kaupungin sisäisiä toimintatapoja ja antanut uutta tietoa prosessin 
laadusta ja haasteista datan hyödyntämisestä läpi organisaatiorajojen. 
Kaupunkiympäristöön liittyvän tiedon tallentamisessa, seurannassa, 
analysoinnissa ja arvioinnissa on haasteensa. 

”60 % projektin 
ajasta kannattaa 

käyttää datan 
esitarkistukseen” 

– Työ, tekoäly ja 
ihminen kurssi



Opit kokeilemisesta
• Kokeileminen antaa nopeasti ja suhteellisen pienillä resursseilla lisätietoa kehitettävän asian 

kannattavuudesta.

• Hyvä kommunikointi kaikkien sidosryhmien välillä on tärkeää. 
• Toimivat verkostot – yhteistyö ja oikeiden henkilöiden kontaktointi tärkeää jo heti 

kokeilun alussa. 
• Käytössä oli toimittajan ja tilaajan väliset työpajat ja slack-viestintäkanava.

• Kokeilun alkuvaiheeseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Erityisesti datan valmistelua ja 
nimiöintiä varten.

• Kokeilukiihdyttämön järjestämät katselmukset sitouttivat kiinnittämään entistä 
enemmän huomiota säännölliseen raportointiin ja oppien pohtimiseen. Erityisen 
antoisaa oli kuulla muiden toimialojen kehityshankkeista ja –suunnista!



Lisätietoja 
Helsingin kaupunki
Digitalisaation muutostoimisto

Ville Meloni
Asiakaslähtöinen ketterä kulttuuri, 
Kokeilukiihdyttämö
puh. 0400 260 000
ville.meloni@hel.fi 

Pasi Rautio
Data, tekoäly ja robotisaatio
puh. 040 833 2528
pasi.rautio@hel.fi

Lisätietoja kaupungin digitalisaatiosta: digi.hel.fi

mailto:ville.meloni@hel.fi
mailto:pasi.rautio@hel.fi

