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Datan jakaminen



Ulkoinen
data

Sisäinen
data

Uusi 
liiketoiminta

Vanha 
liiketoiminta

Toiminnan optimointi datalla ja 
anlytiikalla (esim. ennakoiva huolto)

Data osaksi tuotetta 
datapohjaiset palvelut (esim. 
Koneen myynti palveluna käyttödataan 
pohjautuen)

1.2.

4.

Ulkoisten datalähteiden 
hyödyntäminen omassa 
toiminnassa / tuotteessa

Datan tarjoaminen erillään 
muista tuotteista3.

Useiden toimijoiden yhteiset 
datan jakamisen ekosysteemit 

Yhteisten datapohjaisten 
palvelujen tarjoaminen 
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Dataoperointi - datan 
välittäminen, harmonisointi ja 
ekosysteemien kiihdyttäminen

Lähde soveltaen: Ulla 
Kruhse-Lehtonen DAIN Studios    

Useiden toimijoiden yhteiset 
datan jakamisen ekosysteemit 

Yhteisten datapohjaisten 
palvelujen tarjoaminen 



Dataoperaattorihanke

Edistetään datan käytettävyyttä 
luomalla yhdenmukaisia luvitus- ja 
hallintamalleja sekä data-alustojen 
toimintamalleja

Hankkeessa valmistellaan 
dataekosysteemien toiminnan yleiset 
periaatteet ja malli data-alustojen 
sääntökirjalle (rulebook). Työssä 
huomioidaan henkilötietojen käsittelyn ja 
luvituksen vaatimukset, mutta samaa 
mallia voidaan hyödyntää kaikkeen tiedon 
jakamiseen.

Yritysten välinen datasta soipiminen 
helpoksi

Tavoitteena luoda sopimisen 
kustannuksia alentavaa käytäntöä, joka 
helpottaa dataan liittyvää yritysten 
välistä liiketoimintaa.

Kevään aikana 2019 valmistellaan 
käytännön sopimusmallit kahdenväliseen 
yritysdatan (ei henkilötiedon) 
jakamiseen. Loppuvuodesta 
sopimusmallien käyttöönotto ja koulutus.

Datan jakamisen sopimusmallit

Mitä teemme



Tekoälykiihdyttämö





Ongelma

62 %
Sitä mieltä, että AI on erittäin 
tärkeää heidän yritykselleen 

tänä päivänä.

82 %
Olettaa väitteen olevan totta 

kolmen vuoden kuluessa

24 %
Vai 24% johtajista tiesi 

täysin toteutetusta 
AI-projektista yrityksessään

Lähde: Cognizant, Making AI responsible and effective, Sep, 2018        

https://www.cognizant.com/whitepapers/making-ai-responsible-and-effective-codex3916.pdf


Tekoälykiihdyttämö

Ohjelma auttaa Suomalaisia yrityksiä ottamaan 
käyttöön AI-teknologioita nopeammin ja 
merkityksellisemmin. 

Työ- ja Elinkeinoministeriö rahoittama ja Teknologiateollisuuden toteuttama 
2-vuotinen hanke 2018-2020.

www.faia.fi



Kiihdyttämöryhmät

Suunnittelusta toteutukseen 
tekoälyn soveltamisessa.
Vauhdilla, yhdessä oppien.

Mukana soveltajia,
palveluntarjoajia, tutkijoita ja
startupeja eri toimialoilta.

Keskittyvät teknologioiden
ympärille: mm. läpinäkyvä
suosittelu, luonnollisen kielen
teknologiat (puhe ja teksti),
älykkäät koneet.

Ryhmät kokoontuvat
säännöllisesti 6 kuukautta,
jonka aikana on tarkoitus
päästä suunnittelusta
toteutuksiin.

Opit jakoon: Kuinka onnistun 
tekoälyn soveltamisessa –
ja vältän pahimmat karikot.

Sovellustapausryhmien
kokemuksista koottu 
opas kaikille tekoälyn soveltamisesta 
kiinnostuneille yrityksille.

Kuka kumppaniksi
tekoälyprojekteihin?

Kvartaaleittain päivitettävä,
raadin kuratoima listaus
suomalaisista tekoäly -
yrityksistä.

Kriteereinä mm. keskittyminen 
tekoälyyn ja kansainvälinen
kasvupotentiaali, liikevaihto
tai kerätty rahoitus.

Listalle voi ehdottaa uusia
yrityksiä: www.faia.fi 

AI LandscapePelikirja

Mitä teemme



Kiihdyttämöryhmät

● Suomenkielinen puheentunnistus (s. 2018
● Läpinäkyvä suosittelu (k. 2018)
● Myyntisopimusten automatisointi (k. 2018)
● Rakennetun ympäristön energiatehokkuus (s. 2019)
● “Small Data” (s. 2019)

Muut uudet ryhmät...



Pelikirja

Kiihdyttämöryhmien keskeiset opit avoimesti jaettuna. 
Tyypilliset haasteet ja hyvät käytännöt yksissä kansissa.  

Ensimmäinen pelikirja “Opas puheteknologian 
käyttöönottoon” julkaistaan AI Monday -tapahtumassa 
20.5.2019.



AI Landscape
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