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1. Kokeilun onnistuminen

1. Lopputuotos
● Saimme aikaiseksi lopputuotoksen

● Lopputuotos kertoo suuntaa-antavan tuloksen

● Uskottava suuruusjärjestys

2. Tekoäly ja koneoppiminen

● Saimme oppia mallin luomisesta ja koneen 

opettamisesta

● Ymmärrys tekstianalytiikan käyttötavoista kasvoi 

kokeilun yhteydessä

3. Tekoälyn soveltaminen

● Kokeilu antoi ajatuksia uusista soveltamisalueista



2. Kokeilun eteneminen

● Kokeilu eteni alkuperäisen suunnitelman mukaisesti



Opetusdatasta 
tekstinluokittelumalliksi

Opetusdatan syöttö Opetusdata Mallin opetus



Koneoppimismallin toimivuuden 
validointi

Oikein luokiteltu

Osittain oikein

Väärin luokiteltu



3. Kokeilun tuotokset: visualisointi



3. Kokeilun tuotokset: käyttöliittymä
Käyttöliittymän avulla mahdollista porautua aineistoon:

http://data.sometrik.com/KrCfd/

http://data.sometrik.com/KrCfd/


Esimerkki strategian valinnasta



Kaupunkistrategia: 
luokkien määrät koko aineistossa

2344

528

459

201

149

94

Ei strategiaa tunnistettu

Uudistuvat palvelut

Kestävän kasvun turvaaminen

Maailman toimivin kaupunki

Vastuull inen taloudenpito

Edunvalvonnan vahv istaminen

Kaupunkistrategia



Kaupunkistrategia: viestit, joissa 
tunnistettavissa strategia

528

459

201

149

94

Uudistuvat palvelut

Kestävän kasvun turvaaminen

Maailman toimivin kaupunki

Vastuull inen taloudenpito

Edunvalvonnan vahv istaminen

Kaupunkistrategia



Kaupunkistrategia: 
luokkien osuus koko aineistosta

62 %

14 %

12 %

5 %

4 %

2 %

Ei strategiaa tunnistettu

Uudistuvat palvelut

Kestävän kasvun turvaaminen

Maailman toimivin kaupunki

Vastuull inen taloudenpito

Edunvalvonnan vahv istaminen

Kaupunkistrategia      



Kaupunkistrategia: Osuus aineistosta, 
jossa tunnistettavissa strategia

37 %

32 %

14 %

10 %

7 %

Uudistuvat palvelut

Kestävän kasvun turvaaminen

Maailman toimivin kaupunki

Vastuull inen taloudenpito

Edunvalvonnan vahv istaminen

Kaupunkistrategia



4. Opit tekoälyn mahdollisuuksista
Ihmisen tekemä analyysi

● Ihminen pystyy käsittelemään vain rajallisen määrän tietoa (tässä 

tekstiä). 

● Analyysi perustuu usein otokseen tai mutuun

Tekoäly analyysin apuna

● Tekoälyllä voidaan hyödyntää laajempia tietomääriä

● Tekoälyn avulla voidaan analysoida dataa reaaliaikaisesti

● Tekoäly luokittelee johdonmukaisesti

Tekoälyn heikkoudet / ominaispiirteet

● Tekoäly kuvastaa sitä opettavan ihmisen näkemyksiä

● Vinoumat opetusdatassa näkyvät tekoälyn toiminnassa

Tekoälyn soveltaminen

● Tekstinluokittelu luo pohjan muulle soveltamiselle

● Tietojen yhdistäminen muun tiedon kanssa



5. Opit tekoälyn kehittämisestä 
Osaaminen opetusdatan luonnissa

● 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. Esim. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen johtamisrakenne vs. terveydenhoito yleisesti

● Osa teemoista on yleisiä, osa taas yksityiskohtaisia.

● Luokat eivät ole yksiselitteisiä

● Luokittelu oli organisaatiolähtöistä

● Luokittelijan olisi hyvä tietää käyttötarkoitus ennalta. Tämä auttaisi luokkien 

hahmottamisessa.

● Luokittelijoiden yhteinen kickoff-opetussessio on tarpeen yhteisen kielen 

löytämiseksi

● Tekstien palasteleminen auttoi opetuksessa



5. Opit tekoälyn kehittämisestä 
Opetusdata ja mallin koulutus  

● 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 

● Mallia opetettiin rinnan opetusdatan luonnin kanssa

● Ensimmäinen vaihe: opetusdatana koko dokumentti

● Ongelmana tekstin ”yleisyys”

● Seuraava vaihe: pilkottiin opetusdata kappaleisiin

● Kohdennetumpaa opetusdataa



6. 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. 



7. Opit resursoinnista

● Kokeilu pysyi aikataulussaan 

● Kokeilu pysyi budjetissaan

● Koneen opettamiseen varattava myös aikaa

● Luokittelu vaatii paljon aikaa!
● Parhaita käytäntöjä resursointiin

● Hajauttaminen olisi hyvä

● Pitää olla asiantunteva 

resurssi

● Ihmisten motivointi

● Luokittelun helpottaminen teknisesti. Esim. kone ehdottaa 

luokkaa, jonka luokittelija hyväksyy tai hylkää

● Monta luokittelijaa mahdollistaa paremman laadun ja pidemmän 

vinouman



8. Kokeilun tekninen ympäristö 
Datan hankinta ja esikäsittely

● Ratkaisussa datan hankinta tapahtui Helsingin kaupungin RSS-

syötteestä kerätyllä aineistolla, Helsinki-lehden html-versiosta sekä 

Helsingin kaupungin Facebook-sivujen ylläpitäjän omista julkaisuista

● Aineiston dokumentit pilkottiin kappaleiksi, ja kappaleet syötettiin 

Sometrikin omaan tarkoitukseen kehitettyyn, selaimessa toimivaan 

luokitteluopetusympäristöön, jossa luokittelua tekevät ihmiset saivat 

antaa mahdolliset luokat, joihin kappale kuuluu. Tätä ennen kokeiltiin 

koko dokumentin mittaista luokittelua, mutta tämän luokittelijat 

kokivat hankalaksi ja hitaaksi.

● Mallin rakentamista varten kaikki data esikäsiteltiin, esim. sanat 

muutettiin perusmuotoon (Helsingin -> Helsinki) ja hälysanat (ja, ei, 

on jne.) poistettiin dokumenteista.



8. Kokeilun tekninen ympäristö
Koneoppimismalli

● Tekoälyksi projektia varten valittiin FastText. 

FastText valittiin sen nopeuden ja hyvien kokemusten 

perusteella. FastText on Facebookin vuonna 2015 

julkaisema ja jatkuvasti kehittämä kirjasto. FastText

rakentaa sana-avaruuden mallin neuroverkkojen avulla. 

Kielinä C++.

● Malli rakennettiin Sometrikin omalla serverillä. 

Kaikki data syötettiin FastText-kirjastoon koko sana-

avaruuden (word embedding) kielimallin 

rakentamiseksi. Tähän malliin syötettiin myös pienempi, 

luokiteltu aineisto, josta luokittelija rakennettiin.



8. Kokeilun tekninen ympäristö 
Mallin rakennus ja visualisointi

● Koko aineisto syötettiin luokittelijaan, jolloin saatiin ensimmäinen 

aineisto arvioitavaksi. 

● Aineistosta poimittiin väärin luokiteltu aineisto ja mallin rakennus tehtiin 

uudelleen. 

● Nämä iteraatiot toistettiin kahteen kertaan.

● Koneen arvioima aineisto muutettiin verkostomuotoon, josta 

visualisointi rakennettiin. 

● Visualisoinnista tehtiin D3.js-muotoinen versio selainpohjaiseen 

käyttöliittymää varten.



8. Kokeilun tekninen ympäristö
Tuotteistus ja kehitysmahdollisuudet

● Lopullinen malli toimii Sometrikin serverillä, johon 

voidaan ajaa uutta aineistoa sisään esim. API:n

kautta.

● Käyttöliittymä: http://data.sometrik.com/KrCfd/

Mitä teknisessä ympäristössä olisi hyvä ottaa 

huomioon, jos kokeilu tehtäisiin nyt uudelleen?

● Opetusympäristöön toivottiin mahdollisuutta 

maalata tekstistä luokkaa vastaava kohta

http://data.sometrik.com/KrCfd/


9. Kokeilun data

● Data oli julkisesti saatavilla olevaa tekstimuotoista dataa

● Hel.fin uutiset:

● https://www.hel.fi/uutiset/fi

● Facebook-tilin postaukset: 

● @helsinginkaupunki

● Helsinki-lehti

● https://www.hel.fi/kanslia/helsinkilehti-fi/uutiset/

● Helsinki-lehden PDF-versiot jätettiin pois kokeilusta

● https://www.hel.fi/kanslia/helsinkilehti-fi/arkisto/

● Datan saatavuuteen on hyvä panostaa ennalta, jotta data helposti 

käytettävää eri käyttötarkoituksiin

● Datan omistajuus pitää olla aina kaupungilla (tai julkista)

https://www.hel.fi/kanslia/helsinkilehti-fi/uutiset/
https://www.hel.fi/kanslia/helsinkilehti-fi/arkisto/


10. Jatkopäätökset ja -ideat

● Vastaavasti voitaisiin toteuttaa asiasanoitus sisällöntuotannon 

prosessiin 

● Teema, paikka, henkilö (NER-analyysi).

● Sopisi myös työkaluksi viestinnän seurantaan

● Kokeilu lisäsi kiinnostusta työkaluun jolla tekstiä pystyy 

louhimaan

● Sosiaalisen median ja uutismedian seuranta auttaisi 

asiakaslähtöiseen sisällöntuotantoon

● Uusia datalähteitä hyödynnettäväksi? 


