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Muutosvoimat

• Globalisaatio ja 
teknologinen kehitys 
mullistavat yhteiskuntaa, 
toimialojen rakenteita, 
työelämää ja tapojamme 
toimia ja olla 
vuorovaikutuksessa. 

Viestinnän edellytyksiä muokkaavat yhteiskunnan 
monimuotoistuminen, väestön ikääntyminen, 
kaupungistuminen ja alueellinen eriytyminen.



Pikaviestintä



Otos 15–79 v. 
suomalaiset 
(noin 1000) 

Käyttö = 
käyttäjällä on 
oma profiili ja 
hän tuottaa, jakaa 
tai kommentoi 
sisältöä ainakin 
joskus. 

Virhemarginaali kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Taloustutkimus haastatteli Ylen toimeksiannosta runsasta tuhatta suomalaista 26.–27. maaliskuuta. 



WhatsApp ja 
Facebook 
Messenger 
suosituimmat 
pikaviestimet 
globaalisti, 
WeChat suurin 
Kiinassa.

https://www.google.com/url?q=https://www.slideshare.net/wearesocial/2018-digital-yearbook-86862930&sa=D&ust=1523343447573000&usg=AFQjCNHFsdJU0rKArRnNqRVBMIDlmiEddg


Sosiaalisen 
median 
uutiskäytössä 
Facebook 
merkittävin 

https://www.google.com/url?q=http://www.medialiitto.fi/files/4269/DNR2017-Suomi1906_final.pdf&sa=D&ust=1523343447886000&usg=AFQjCNERYYRrXzkqdmiI0Exmj-xuwKuLqg


Ääni käyttöliittymänä



Läpimurto puheen tunnistuksessa mahdollisti digitaaliset assistentit
Kuvio: Capgemini: Conversational Commerce 

https://www.google.com/url?q=https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/01/dti-conversational-commerce.pdf&sa=D&ust=1523343448185000&usg=AFQjCNG6WbKx6B0KlU161VvXLGX-g0zKLA


Orientoidu ääni edellä - palvelusuunnitteluun 

https://developer.amazon.com/designing-for-voice/

https://www.google.com/url?q=https://developer.amazon.com/designing-for-voice/&sa=D&ust=1523343448373000&usg=AFQjCNHzVSMNOdJpi_d1FUAccC1wQTmpdg


Digitaalisia 
assistentteja 
käytetään 
eniten 
tiedonhakuun. 



Google 
Assistant ja 
Apple Siri 
yleisimmät 
ääniohjattavat 
assistentit 
USAssa



Laitevalmistaja-alustayhtiöt kehittävät uusia käyttöliittymiä
Langattomat kuulokkeet Google Pixel buds, Appe Airpods tuovat tekoälyn korviin 



Data & AI



Datatalouden toimijat muuttavat mediamaisemaa
Suurimmat yritykset  2017 ovat alustoja, jotka luovat arvoa datalla.

https://www.google.com/url?q=https://rajapinta.co/2017/10/24/digitaalisen-yhteiskunnan-rajapinnoilla-luentosarja-tiedekulmassa-30-10-11-12/&sa=D&ust=1523343451071000&usg=AFQjCNEUBGil6brQQIggZy1_4YQzbJApfA


Teknologiakehitys: tekoäly
McKinsey 2017: External investment in 
AI-focused companies by tech category 
2016, (miljardeja dollareita)

https://www.google.com/url?q=https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/07/09/mckinseys-state-of-machine-learning-and-ai-2017/%23497166e475b6&sa=D&ust=1523343451473000&usg=AFQjCNGEoh1vGTZpf1jiLVgu-WxsgIAKhA


Ota tekoäly haltuun verkkokurssilla

https://elementsofai.com/

The course starts May 14, 2018 

3 weeks / time required per week: 18 hours.

https://www.google.com/url?q=https://elementsofai.com/&sa=D&ust=1523343451801000&usg=AFQjCNHzs5O1z48k_ZAKmW-loIaVlYPGQA


PS. Voitto-robotin koodi GitHubissa
• Automaattinen 

sisällöntuotanto 
koneluettavassa 
muodossa olevasta 
datasta - case 
Voitto-robotti



Data ja viestintä - mitä voisit kokeilla?
• Mistä saa rakenteisessa 

muodossa olevaa dataa 
automaattisen 
sisällöntuotannon 
raaka-aineeksi?

• Mistä infra voisi viestiä 
sidosryhmille 
itsekseenkin? 

http://machineconversations.kone.com

https://www.google.com/url?q=http://machineconversations.kone.com&sa=D&ust=1523343452374000&usg=AFQjCNHpg_Rr9qG1cflfsUK9X_xCJ0CQyQ


Yhteenveto



Viestintäympäristön 
kehityshaasteet

Massamedia - iso yhä isompaa. 
Omistuksen keskittyminen.  
Ansaintalogiikan murros, 
maksumuurit.

Brändit luottamuksen takeena. 

Sosiaalinen - Vuorovaikutuksellisuus, 
Internetin some-alustat julkaisukanavina 
yrityksille ja yksityisille.

Vertaisuus, henkilöbrändit. 

“Ubiikki” - kaikkialla läsnäoleva media, 
henkilökohtaiset kontekstuaaliset palvelut 
saatavilla älykkäistä päätelaitteista. 

Dataintensiivisyys. 



Median käyttö eriytyy 
voimakkaasti

→  Median kulutus siirtyy verkkoon, 
jossa  kilpailu on kovaa ja 

kansainvälistä. 

Henkilökohtainen käyttökokemus ja 
osuvat sisällöt ovat välttämätön 

edellytys onnistumiselle. 

 

Käyttöliittymät ovat 
murroksessa  
→ Uusi käyttökokemus vaatii 
panostuksia tekoälyyn ja 
koneoppimiseen sekä keskustelevien 
käyttöliittymien muotoiluun.

Enemmistö kansasta on 
jatkuvasti verkossa, 

eivät kuitenkaan kaikki. 
 

→ Miten turvaamme jokaiselle 
suomalaiselle pääsyn 

sisältöihin ja palveluihin?

Sisältöjen saavutettavuus ja 
kaikkien osallistuus vaatii 

viitseliäisyyttä. 

Kokemus 
eriarvoistumisesta
kärjistää keskustelua
→  Arvostava ihmisten välinen 
kohtaaminen vaatii panostuksia 
vuorovaikutukseen.

Missä määrin tekoäly ja 
koneoppiminen voi auttaa 
keskustelujen laadun 
varmistuksessa?

https://www.google.com/url?q=https://www.gaudeamus.fi/rauhankone/&sa=D&ust=1523343455751000&usg=AFQjCNFQT1EOnZj2APIF-gEs-s87NB9jPA



