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Tekoäly ja lisätty äly

• Tekoäly – artificial intelligence

• Lisätty äly – augmented intelligence

• LähiTapiolan elämänturva -strategian toteutuksessa teknologian rooliksi on valittu ”ihmiseltä 
ihmiselle koneiden avulla”

• Teknologiaa käytetään ennen kaikkea ihmisen suorituskykyä parantamaan

‒ Ihmiselle jää tärkeä rooli kohtaamisissa ja ratkaisujen löytämisessä

‒ Koneet hoitavat tehostamisen 

• Kehittämisestä 20% on teknologiaa – 80% on liiketoimintatuntemusta

‒ Osaaminen on viety linjaorganisaatioon

‒ Tiimit parantavat omaa tehokkuuttaan uutta teknologiaa hyödyntämällä
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Tekoälyä eri kerroksissa

• Tekoäly, robotiikka ja automaatio eivät ole 
hopealuoteja joiden avulla kaikki ongelmat 
ratkevat

• Tärkeää on miettiä mihin muutoksella pyritään

‒ Mikä on haluttu lopputulos

‒ Mitä ongelmaa ratkaistaan

‒ Kuinka se parantaa asiakaskokemusta

‒ Mitä vaikutuksia automaatiolla on 
prosesseihin ja niiden kontrolleihin

• Tekoälyä ja automatiikkaa käytetään kaikissa 
toiminnallisissa kerroksissa

• Käyttötarkoitukset ovat hyvin erilaiset
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Asiakkaat

Prosessit

Järjestelmät



Tekoälyä eri kerroksissa
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Asiakkaat

Prosessit

Järjestelmät

Petosanalytiikka

Tietosuoja

Tietomurrot, -vuodot

Korvausautomatiikka

Next Best Action

Chatit

Prosessiautomatiikka

Rahanpesun 

estäminen



Tekoälyn kypsyyskäyrä
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MYÖNTEINEN HENKILÖSTÖ

”aivot”

OSAAVA JA 

INNOSTUNUT TIIMI

”koneisto”

SITOUTUNUT JOHTO

”vastaanotin”

Luottamuksellinen
Menestystekijät tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan 

soveltamisessa

TARKOITUKSENMUKAISET 

TEKNOLOGIAT

”telaketjut”
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Esimerkkejä



Ohjelmistorobotiikka, chatbotit 
ja tekoäly LähiTapiolassa 
huhtikuussa 2019

1. Aapeli-robon tuloskortti

2. Älykkäämpää ohjelmistorobotiikkaa

3. ChattiJennin tuloskortti

4. AI-ratkaisujen kehityssalkku

5. LähiTapiolan hyödyntämiä 
teknologiaratkaisuja – esimerkkejä
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Aapeli-robo tuloskortti 4.3.2019   

Olen Aapeli-robo, 

LähiTapiolan ohjelmistorobotti. 

Parhaimmillani olen tehtävissä, jotka ovat tylsiä, 

rutiininomaisia, usein toistuvia ja tarkkuutta vaativia. 

Teen tarvittaessa myös isoja, urakkaluontoisia 

hommia, kuten isojen tietomäärien siirtoa.  

Toteutuneet hyödyt päivittyvät joka päivä tänne

Tuotannon prosesseihin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.

file://netapp04/Data/Yhteiset/Työryhmät/Ohjelmistorobotti/Videomateriaali/Ohjelmistorobotiikka_LahiTapiolassa_FINAL.mp4
file://netapp04/Data/Yhteiset/Työryhmät/Ohjelmistorobotti/Raportointi/Päiväraportti 2018.xlsx
https://tapiola1.sharepoint.com/sites/Kaizen/SitePages/Ohjelmistorobotiikka.aspx


Älykkäämpää ohjelmistorobotiikkaa

Aapeli-robo sai joulukuussa käyttöönsä ensimmäiset kognitiivisen automaation työkalut 

• Ensimmäisessä pilottiprosessissa robotti lukee kuvantunnistuksen avulla kuvamuotoisesta 
dokumentista asiakkaan henkilötunnuksen prosessissa, joka avaa koti-irtaimiston nettivahinkoja 
(Microsoft Azure Cognitive Services)

• Toisessa pilottiprosessissa pyritään älykkään tekstianalytiikan ja Aapeli-robon yhteisvoimin 
tunnistamaan asiakkaiden lähettämistä viesteistä väärään laatikkoon saapuvat aviestit ja ohjaamaan 
nämä oikeille käsittelypisteille. 
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Kognitiivinen automaatio

Mahdollistaa robottiprosessien käyttöönoton, jossa vaaditaan mm. 

vapaasta tekstistä, kuvasta, äänestä tai videosta tehtävää päättelyä.



ChattiJennin tuloskortti 4.3.2019
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Olen ChattiJenni, 

LähiTapiolan asiakaspalvelurobotti (chatbot). 

Hoidan helpot ja usein toistuvat 

asiakaspalvelutilanteet minulle opetettujen 

avainsanojen perusteella. Vastaan asiakkaiden 

kysymyksiin kellon ympäri.

Löydät minut osoitteesta www.lahitapiola.fi

Luvut keskiarvoja ajalta 1.5.18 – 31.1.19

http://www.lahitapiola.fi/


LähiTapiolan hyödyntämiä teknologiaratkaisuja – esimerkkejä:
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VAKUUTTAMINENMYYNTI TUKITOIMINNOT ASIAKASPALVELU
KORVAUS-

KÄSITTELY

Ohjelmistorobotiikka / 
kognitiivinen automaatio

Chatbot Edistyksellinen analytiikka

NBA: Automatisoidut 

tuotesuositukset, 

kohdennettu 

markkinointi ja sisällön 

luominen

Chatbot ohjaa asiakkaan 

verkkokauppaan

Ohjelmistorobotti avaa 

verkkopalvelun kautta 

ostetun vakuutuksen 

järjestelmään

Henki: Poistumariskin 

ennustaminen

AMV: Vapaamuotoisen 

asiakaspalautteen 

analysointi

Intran chatbot 

asiakaspalvelijoiden 

tukena

Palvelutilanteen 

raportointi 

ohjelmistorobotilla

Petosanalytiikka

Virtuaaliset assistentit / 

työpöytärobotiikka

Tietoturva

Ohjelmistorobotti avaa 

vahingon järjestelmiin 

kuvamuotoisen 

vahinkoilmoituksen 

perusteella

Ohjelmistorobotti 

lähettää asiakkaalle 

Green Cardin

Chatbot vastaa 

yleisimpiin asiakkaiden 

esittämiin kysymyksiin

Sisältää koneoppivia / kognitiivisia elementtejä
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Ihmiseltä ihmiselle 

koneiden avulla



Lisätty älykkyys tukee ihmisen ydinosaamisia
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• Voima  Maanviljelys, metsästys, kalastus  Koneet

• Kätevyys  Esineiden tekeminen ja kokoaminen  Robotit

• Äly  Oppiminen, kehittäminen  Keinoäly

• Empatia  Välittäminen, auttaminen, kohtaamiset  ?

• Työ muuttuu, meidän täytyy oppia tekemää työtämme uudella tavalla

• Emme kilpaile tehokkuudessa tai täsmällisyydessä koneiden kanssa, vaan otamme ne avuksi

• Kehitetään työtä niin että uusilla välineillä saamme eniten asiakasarvoa ja -tyytyväisyyttä



Esimerkki:
Hakkeroinnin tunnistaminen ja siltä 
suojautuminen



Koneoppimisesta tekoälyyn tietoturvassa

• Useamman vuoden käytössä ollut DarkTrace koneoppimisympäristö korvataan IBM Watson 
pohjaisella teköälysovelluksellla
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Ilman 
tekoälyä



18

Tekoälyn kanssa



Lopuksi 

• Tärkeintä on hankkia kyvykkyys kehittää 

tekoälyä, automatiikkaa ja 

ohjelmistorobotiikkaa itse

‒ Kaupallisiin kumppaneihin ei voi nojata 

pitkällä tähtäimellä

• Sovelluskohteet täytyy valita liiketoiminnan 

tarpeista

‒ Lean kehitys

‒ Asiakastarpeet

• Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka eivät ole 

uusia toimintoja yrityksessä vaan vanhojen 

toimintojen parempaa tekemistä

‒ Ihmiselle jää aikaa palvella ihmisiä

‒ Kone tekee taustatyöt19
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