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KOULUTTAJASTA 
LYHYESTI

• Erika Patrikainen, Johtava BI-analyytikko, 

Aureolis Oy

• Alalla vuodesta 2000

• Analytiikka, tietovarastointi, raportointi

• Erityisosaaminen: Tilastotiede, Data Vault

2.0, monipuolinen välineiden hallinta (SAS, 

R, Python, SPSS, SSIS, SSRS, PowerBI, etc.) 



Visiomme on olla 

edelläkävijä 

liiketoimintatiedon 

jalostamisessa ja 

tiedolla johtamisessa.

PERUSTETTU

2001

HENKILÖSTÖ

135

LIIKEVAIHTO

16 M€

TOIMIPISTEET

3



TIEDON KERÄÄMINEN TIEDON HALLINTA RAPORTOINTI ANALYTIIKKA TIEDOLLA JOHTAMINEN

TIETÄMYS

Informaatiosta tulee tietämystä, 

kun vastaanottaja tulkitsee sen 

tietyssä asiayhteydessä

DATA

Strukturoimattomia 

faktoja ja lukuja

INFORMAATIO

Sisältää merkityksen vastaanottajalle, 

ja on käytännössä dataa, joka on 

järjestetty muotoonsa jotain 

tarkoitusta varten

DATA LUO MAHDOLLISUUKSIA



SISÄLTÖ

• Johdanto data-analytiikkaan

• Analyytikon kyvykkyydet

• Analytiikan ja koneoppimisen perusteet

– Menetelmät

– Datahaasteet

• Analytiikan hyödyntäminen

• Case-esimerkkejä

– Tekstianalytiikkaa: tekstiaineistojen ja asiakaspuhelujen luokittelu

– Alkon myymäläsegmentointi 

– Liikenneviraston ruuhkaennusteet



JOHDANTO 
DATA-ANALYTIIKKAAN



Analytiikka auttaa 
ymmärtämään ilmiöitä datan 

taustalla.



Data-analytiikka on kokoelma 
menetelmiä ja työskentelytapoja, 
joiden tavoitteena on muodostaa 
kerätystä tiedosta kiinnostavaa 

informaatiota ja malleja. 
www.solutive.fi/data-analytiikka/



ANALYTIIKALLA 
TUOTETAAN TIETOA!

• Otantateorian avulla voidaan optimoida datan 

keruu.

• Analysoimalla dataa saadaan selville ja voidaan 

testata asioiden välisiä yhteyksiä ja tarvittaessa 

kausaalisuhteita.

• Analytiikan avulla voidaan optimoida ja ennustaa.

• Analytiikan avulla voidaan arvioida tiedon 

luotettavuutta.



ANALYTIIKAN PORTAAT

Kuvaileva

analytiikka

Mitä tapahtui? 

Historiatieto

Diagnosoiva

analytiikka. Miksi

tapahtui? 

Menneisyyden

analysointia

Nykyhetki

Ennakoiva

analytiikka. Mitä

tulee

tapahtumaan? 

Mallien luonti

tulevaisuuden

ennakoimiseen

Ohjaileva ja 

automatisoitu

analytiikka. 

Mitä meidän

kannattais

tehdä? 

Tulevaisuus

Hyöty

Monimutkaisuus



ANALYTIIKKA JA EDISTYNYT ANALYTIIKKA

Liikennevirasto – ruuhka

Alko – myymäläsegmentointi

Liikennevirasto – ruuhkaennuste

Analytiikalla tarkoitetaan 

historiatietojen analysointia, 

raportointia ja visualisointia, joka 

perustuu matematiikkaan ja 

tilastotieteeseen.

Edistynyt analytiikka on data-aineiston 

säännönmukaisuuksien johdonmukaista 

etsimistä matemaattisten mallien avulla 

analytiikkavälineitä hyödyntäen.



ANALYTIIKKA JA EDISTYNYT ANALYTIIKKA

Liikennevirasto – ruuhka

Alko – myymäläsegmentointi

Liikennevirasto – ruuhkaennuste

Analytiikalla tarkoitetaan 

historiatietojen analysointia, 

raportointia ja visualisointia, joka 

perustuu matematiikkaan ja 

tilastotieteeseen.

Edistynyt analytiikka on data-aineiston 

säännönmukaisuuksien johdonmukaista 

etsimistä matemaattisten mallien avulla 

analytiikkavälineitä hyödyntäen.



KONEOPPIMINEN

Kone sovittaa mallit ilman käyttäjän 

puuttumista asiaan. Muutos datassa 

aiheuttaa muutoksen mallissa. Kone 

optimoi jotakin funktiota. 

SYVÄOPPIMINEN

Koneoppimista, jossa käytetään syviä 

neuroverkkomalleja. 

VAHVISTUSOPPIMINEN

Ongelmanratkaisutekniikka, jossa 

kone maksimoi toiminnoistaan 

saamaansa positiivista palautetta. 

ROBOTTI

Automaattisesti tai semi-

automaattiseti toimiva ohjelmoitu 

kone, joka voi hyödyntää tekoälyä 

sensoreista saamaansa dataan.

TEKOÄLY

Koneen suorittamia tehtäviä, joihin 

perinteisesti on kyennyt lähinnä 

ihminen. 

AJANKOHTAISIA TERMEJÄ



ANALYYTIKON KYVYKKYYDET



ANALYYTIKON KYVYKKYYDET



ANALYYTIKON TYÖVÄLINEET

KAUPALLISETAVOIN LÄHDEKOODI



JOHTAVAT RAPORTOINTIOHJELMISTOT



Osallista

• Analyytikot mukaan 

pohtimaan ratkaisuja 

organisaation 

haasteisiin

• Panostus analyytikkojen 

toimialaosaamiseen

Ohjaa

• Analytiikka osaksi 

organisaation datan 

jalostusprosessia
o Metadata, tietoturva, tulosten 

historiointi, versionhallinta, 

nimeämiskäytännöt jne.

Sitoudu

• Mallien seuranta ja 

kehittäminen 

analytiikan tulosten 

parantamiseksi

Sitouta

• Tulosten ja mallien 

selkokielistäminen

• Analytiikan hyötyjen 

todentaminen 

mittaamalla

ANALYYTTISEN TYÖN JOHTAMINEN



Optimointi

TUOTANTO JA 
LOGISTIIKKA

Ennusteet ja 

vaikutusten arviointi

KESKIJOHTO

Simulointi, 

skenaarioanalyysi

JOHTO

Henkilöstö-

poistuman

ennakointi, 

rekrytoinnin

automatisointi

HR VIESTINTÄ

ANALYYTIKON ROOLI ORGANISAATIOSSA

Tehokkuuden

testaus ja 

optimointi



ANALYTIIKAN JA 
KONEOPPIMISEN PERUSTEET



MENETELMÄLLISIÄ 
TAVOITTEITA

• Datan strukturointi

• Tekstianalytiikka

• Kuva-, video-, äänianalytiikka

• Ennustaminen

• Luokittelu

• Segmentointi

• Erojen ja yhteyksien testaus

• Simulointi

• Optimointi



VASTE JA SELITTÄJÄT

• Vaste / Selitettävä muuttuja

– Response, target variable

• Selittäjät

– Factors, features, input, explanatory

variables

Y = a + bX1 + cX2 + e
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Mallin valinta

Mallien

sovitus

Automati-

sointi

Step 1

Valitaan parhaat selittäjät ja 

optimoidaan mallin kertoimet

valitun kriteerin mukaan (testi-

datan virheiden minimointi). 

Step 2 Step 3
Sovitetaan lineaarinen

regressiomalli ja tarkistetaan, että

se selittää riittävän osan

vaihtelusta.

Kun tulee uutta dataa, tehdään

edellä mainitut vaiheet (tai osa

niistä) uudestaan

automatisoidusti.

KONEOPPIVA ALGORITMI: LINEAARINEN
REGRESSIO



MENETELMÄTYYPPEJÄ 1

Ohjattu 

oppiminen

Ohjaamaton 

oppiminen

Data kategorista Luokittelu Klusterointi

Data jatkuva-

asteikollista
Regressio

Ulottuvuuksien 

vähentäminen



OHJATTU JA OHJAAMATON OPPIMINEN

• Ohjaamaton oppiminen

– Päämääränä löytää eri tekijöiden 

perusteella samankaltaisia 

ennestään tuntemattomia ryhmiä, 

esim. asiakasryhmiä

–Menetelmiä: Hierarchical clustering, 

SVM, PCA, Self-organizing maps, K-

means

• Ohjattu oppiminen

– Päämääränä selvittää mitkä tekijät 

ovat yhteydessä tunnettuun arvoon, 

esim. ÄO

–Menetelmiä: Decision / regression 

trees, (Logistic) regression, Neural

Networks (NN)



LÄHTÖAINEISTO – OHJATTU OPPIMINEN

• Regressio

Kirjallisuuslaji TeosID Tekstinäyte

Draama 1 Hän kääntyi ympäri 

tuolillaan ja katsoi ylös.

Lyriikka 2 Ollakko vai eikö ullakko

Oppikirja 3 Suomi itsenäistyi 

joulukuussa vuonna 

1917.

Sanakirja 4 Aasi = ås, aurinko = sol

LainaLkm TeosID KirjallLaji JulkaisuVuosi

101 1 Draama 1979

224 2 Lyriikka 1790

3 3 Oppikirja 1999

46 4 Sanakirja 1982

Vaste

Vaste

• Luokittelu



LÄHTÖAINEISTO – OHJAAMATON 
OPPIMINEN

• Klusterointi

• Ulottuvuuksien vähentäminen

TeosID Tekstinäyte

1 Hän kääntyi ympäri tuolillaan ja katsoi ylös.

2 Ollakko vai eikö ullakko

3 Suomi itsenäistyi joulukuussa vuonna 1917.

4 Aasi = ås, aurinko = sol

KirjallLaji LainaLkmTammi LainaLkmHelmi LainaLkmMaalis LainaLkmHuhti

Draama 101 98 30 35

Lyriikka 224 200 47 40

Oppikirja 3 5 200 254

Sanakirja 46 55 80 92



MENETELMÄTYYPPEJÄ 2

• Ennustaminen

– Regressiomallinnus

– Aikasarja-analyysi

» Exponential smoothing models, ARIMA models, NN-models

• Optimointi

– Useita, esim. SIMPLEX

• Ostoskorianalyysi

• Suosittelukone

– NN-models, collaborative / content based filtering



AIKASARJA-ANALYYSI

Miksi aikasarja-mallinnus on oma (hankala) 

lajinsa?

• Aikasarjat sisältävät yleensä 

säännönmukaisuutta ajan suhteen ja jotta 

voidaan tuottaa tarkkoja ennusteita, 

tarvitsee datasta mallintaa kyseiset 

säännönmukaisuudet eli riippuvuudet 

edellisten aikapisteiden havainnoista.

• Riippuvuuksia on aikasarjoissa useasti 

monella eri tasolla, esim. myynti 

tammikuisena perjantaina voidaan 

ennustaa perustuen kaikkien perjantai-

päivien myyntiin, tammikuiden myyntiin, 

myyntiin kuluvalla viikolla sekä kilpailevan 

tuotteen myyntiin. 



OHJATTU OPPIMINEN

How to 

differentiate 

between red and 

yellow dots?



PÄÄTÖKSENTEKOPUUT

Let’s split the data 

into smaller and 

smaller sub-groups 

so thath 

proportion of reds

are maximized.



PÄÄTÖKSENTEKOPUU – SAS ENTERPRISE 
MINER



LOGISTINEN REGRESSIO

If we can assume 

linearity, we can 

use Maximum 

likelihood 

approach and find 

the optimal 

separation.



LOGISTINEN REGRESSIO – SAS 
ENTERPRISE MINER



NEURAL NETWORKS

If we can NOT 

assume linearity, 

we can iterate 

thought the data 

and find some

optimal separation.



NEURAL NETWORKS

If we can NOT 
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NEURAL NETWORKS

If we can NOT 

assume linearity, 

we can iterate 

thought the data 

and find some

optimal separation.



NEURAL NETWORKS – SAS ENTERPRISE 
MINER



DESKRIPTIIVINEN VS PREDIKTIIVINEN
MALLI
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NON-

LINEARITY

INTERPRERT

ATION

MISSING 

VALUES

ROBUST 

RESULTS

SMALL 

DATASETS

REGRESSION NO YES NO YES YES

DECISION 

TREES

YES YES YES NO NO

RANDOM 

FORESTS

YES NO YES YES NO

NEURAL

NETWORKS

YES NO NO YES NO



TULOSTEN VERTAILU:
CUMULATIVE CAPTURED RESPONSE
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TULOSTEN VERTAILU:
LIFT- CHART
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TULOSTEN VERTAILU: CONFUSION
MATRIX

Actual

Predict No Yes Total

No

Count 455 190 645

Percent 45,50 % 19,00 % 64,50 %

Col Percent 81,98 % 42,70 % 64,50 %

Row Percent 70,54 % 29,46 % 100,00 %

Yes

Count 100 255 355

Percent 10,00 % 25,50 % 35,50 %

Col Percent 18,02 % 57,30 % 35,50 %

Row Percent 28,17 % 71,83 % 100,00 %

Total 555 445 1000

55,50 % 44,50 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 %

55,50 % 44,50 % 100,00 %

True 

Positive

True 

Negative

False 

Positive

False 

Negative



TEKSTIANALYTIIKKA

• Tekstianalytiikka (Text Analytics) eli tekstinlouhinta on 

kokoelma menetelmiä, jonka avulla tekstidatasta etsitään 

relevanttia tietoa. 

• Kielen rakenneanalyysin lisäksi sen avulla voidaan pureutua 

kielen semanttisiin tasoihin eli merkityksiin digitaalisessa 

tekstiaineistossa.

• Teksteistä voidaan lisäksi analysoida myös tunteita 

(Sentiment Analysis).

• Tekstianalytiikan avulla saadaan parhaat tulokset, kun väline 

tukee analysoitavaa kieltä.



KÄYTTÖKOHTEITA

• Tekstianalytiikan avulla voidaan analysoida suuria 

tekstiaineistoja, luokitella tekstejä sekä löytää niistä 

ilmiöitä ja trendejä. 

• Tekstianalytiikka tarjoaa runsaasti menetelmiä 

tekstiaineistojen käsittelyn automatisointiin, säästää 

manuaalisia työvaiheita ja vähentää tulkintavirheitä.

• Tekstianalytiikan hyödyntämiskohteiksi soveltuvat kaikki 

organisaation digitaaliset tekstiaineistot, kuten 

sopimusasiakirjat, tarjoukset tai asiakaspalaute eri 

kanavissa.



YLEISNÄKYMÄ TEKSTIDATAN 
TARKASTELUUN

+3%

36%

45%

19%

>
>

>
>

>

537

Dokumenttien

lkm

+3%

-2%

-1%

Löydetyt topicit

Vuosi  

Data

Kuukausi

Sentimentti  

Topic

Rajaukset

Siirry rivinäkymään



DATAHAASTEET



DATAN MUOKKAUS

• Analyytikot käyttävät suuren osan ajastaan datan muokkaamiseen. 

• Data tarvitaan de-normalisoituun muotoon – ”yksi rivi per yksi asiakas”.

• Tietovarastoissa data on normalisoidussa muodossa.

• Tapahtumatason datat ovat transaktiomuodossa.

• Prediktiivisissä malleissa muuttujia yhdistellään de-normalisoituun 

muotoon yli eri aikapisteiden.

• Prediktiivisten mallien pisteytys vaatii päivitetyn datan täsmälleen samassa 

muodossa nykyhetkessä.



PUUTTUVAT HAVAINNOT

• Puuttuvien imputointi; vakio, keskiarvo, tyypillisin 

arvo, mallinnettu arvo, tms.

• Aikasarja-analyyseissä havaintojen aikaleimojen 

täytyy olla täydellinen sarja. Puuttuvat havainnot 

pitää korvata joko nollilla tai sitten jättää 

puuttuviksi. (Viikkodatan kanssa pitää päättää, mitä 

viikkonumerointia käytetään…)

• MUTTA, valideja päätelmiä voidaan tehdä 

vaillinaisellakin datalla!



ANALYSOITAVA DATA ON AINA OTOS

• Otos populaation, ajanhetken tms. suhteen

=> todennäköisyyslaskennalla arvio miten malli toimii koko populaatiossa 

=> opetus- vs. validointi- datan käyttö



ENNUSTEVÄLI

• Sisältää epävarmuuden mallin sopivuudesta mallin sovituksessa 

käytettyihin havaintoihin , että mallin toiminnasta uusilla havainnoilla

=>Esim. ennusteen tarkkuus 95 % todennäköisyydellä 



ANALYTIIKAN 
HYÖDYNTÄMINEN



Analytiikka auttaa 
ymmärtämään ilmiöitä 

datan taustalla.



LIIKETOIMINTAKYSYMYKSIÄ

Milloin esiintyy 

ruuhkaa?
Miten tehostamme 

asiakaspalvelua?

Miten 

tunnistamme 

liiketoimintariskit?

Millainen olisi paras 

myymälävalikoima?

Miten sää vaikuttaa 

tuotannon 

laatuun?

Kenelle 

kannattaisi 

myydä?

Milloin 

komponentti 

vikaantuu?

Kenelle kannattaa 

myöntää luottokortti?

Miten 

optimoimme 

tuotantoprosessit?

Mikä on 

henkilöstön 

tarve?

Mikä aiheuttaa 

hävikkiä?

Mikä on 

liikevaihto-

ennuste?



ANALYTIIKAN 
HYÖDYNTÄMISPROSESSI

LIIKETOIMINTA-

KYSYMYS



ANALYTIIKAN 
HYÖDYNTÄMISTAPOJA

• Kuvailevat analyysit - Analyysien lopputulemana on 

yleensä sähköposti, raportti tai esitys, jossa analyysien 

löydökset käydään läpi.

• Ennustemallit - Analyysien lopputulemana on yleensä joku 

tietokantaan tallennettava tieto, jota hyödynnetään 

yrityksen liiketoiminnoissa.

• Operatiiviset analyysimallit - Analyysien lopputulema ohjaa 

automatisoidusti(?) jotain yrityksen liiketoimintaprosessia.



KUN DATAA ON 
TARPEEKSI…

• Voi arvioida asiakastyytyväisyyttä kyselyn sijaan 

asiakkaan käyttäytymisen perusteella

• Ennustaa tulipalon todennäköisyyttä talon 

kunnossapitotiedoista

• Tehdä entistä tarkempia diagnooseja 

hyödyntämällä potilaan koko terveyshistorian

• Tunnistaa kuvista sairauksia paremmin kuin 

yksikään lääkäri



CASE-ESIMERKKEJÄ



TEKSTIAINEISTOJEN 
LUOKITTELU



HACKATHON - SAS®

VIYA® 2019

• SAS Instituten järjestämä pohjoismainen

kilpailu, jonka tehtävissä hyödynnetään Viya-

alustaa.

• Aureoliksen asiakascase

– Data: strukturoimattomia henkilöiden kirjoittamia 

kuvauksia terveydentilastaan ja työolosuhteistaan 

suomeksi

– Hackathonin tavoite: Sairaus- ja tautiryhmien 

tunnistaminen datamassasta



DATA

• Henkilöiden kirjoittamia kuvauksia 

terveydentilastaan ja työolosuhteistaan

• Täysin strukturoimaton suomenkielinen 

tekstidata

• N = 800

• Ei mitään tunnistetietoja (nimet, 

henkilötunnukset tms.)





RAPORTTI TULOSTEN TARKASTELUUN



ENSIMMÄISET TULOKSET

Aja pipeline

Ja toista

Tarkista tulokset Muokkaa analyysejä

??



TULOKSET JA HAVAINNOT

Strukturoimaton data strukturoituun muotoon:

saatiin luokiteltua 80 % tekstidokumenteista niissä esiintyvien sairauksien mukaan.



TYÖKYKYYN LIITTYVÄT RISKIT

Alustavat analyysit ovat linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa:

SAS Visual Text Analytics käsittelee tehokkaasti suomen kieltä sen vaikeasta rakenteesta ja kieliopista 

huolimatta.



HYÖDYNTÄMINEN

• Tekstianalytiikan avulla aiemmin hyödyntämätön datamassa 

saadaan hyötykäyttöön.

• Sairaus- ja tautiryhmien tunnistaminen datamassasta mahdollistaa 

manuaalisen työn vähentämisen.

• Automaattisen sairaus- ja tautiryhmien tunnistaminen mahdollistaa 

sairausdokumenttien käsittelyprosessin automatisoinnin ja 

optimoinnin.

• Kun terveyteen liittyviä riskejä voidaan ennustaa, niitä voidaan 

pyrkiä myös ehkäisemään.



ASIAKASPUHELUJEN 
ANALYSOINTI



CASE ASPA

• Media-alan asiakas halusi tutkia mahdollisuutta 
luokitella asiakaspuhelut automaattisesti 
tehostaakseen asiakaspalvelua sekä 
saavuttaakseen kustannussäästöjä.

• Asiakkaan asiakaspalvelussa työskentelee 10 
asiakaspalvelijaa, jotka vastaavat asiakkaiden 
puheluihin ja luokittelevat ne kuuteen luokkaan 
puhelun päätyttyä.

• Aureoliksen toteuttamassa hankkeessa 
analysoitavan aineiston muodostivat noin 400 kpl 
AsPaan tullutta puhelua yhden aamupäivän ajalta. 
Puheluista oli käytettävissä tarkka alkamisaika, 
jonotusaika, vastausaika jne. 



MEDIATALON ASPA

• Hankkeessa asiakaspalvelupuhelut muunnettiin tekstiksi 

ja analysoitiin tämän jälkeen tilastotieteen menetelmin. 

• Analyysin lopputuloksena puhelut voitiin luokitella 

automaattisesti puhelussa esiintyvien termien 

perusteella.



CASE ASPA

• Aineistossa n. 400 kpl AsPaan tullutta 

puhelua yhden aamupäivän ajalta.

• Puhelut luokitellaan kuuteen luokkaan 

puhelun päätyttyä.

• Puheluiden alkamisaika, jonotusaika, 

vastausaika, jne tiedetään sekunnilleen.

• Asiakkaalla n. 10 kpl asiakaspalvelijoita, jotka 

vastaavat asiakkaiden puheluihin.

• Tavoitteena luokitella puhelut puhelussa 

esiintyvien termien perusteella.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8 9 10 11 12 13

NEW SALES

BENEFITS

WIN-BACK

OTHER

DELIVERY

CUSTOMER INFO

CANCELLATION

BILLING



”…SÄ OOT SANAT TÄHÄN TARINAAN 
JAKSO…”

Sipoonkorpi Joutsan Iskelmä Hei Soittele soittelen kun ihmetellä tota noin niinkun tuli kun tää mies 

joka mulle tarjous tarjous tota aamulehteä miehen puhunut mitään jatkuvasta tilauksesta  joo kaikki Mä

en tarvi sitä sekoitetaan ihan ihan jatkuvia koiran Tääl tai sitten varmaan vielä vielä poistaa jos on oot

ihan ajoissa ne oli silloin kun asiakas sanoo siinä on valmis ottamaan jaksan mutta en mitään jatkuvaa 

tilaustasi loppu asetuksella voidaan lukea Minkä maan tuote on kyseessä oli Claudia asiakasnumero niin 

Katsotaan tarkemmin  Ootas nyt myös tämä kännykkä osaa sanoa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1111 Kuka 

allekirjoittaa Katotaas tuolta  Lähetä Soita 26 lehden kausi  ja Metso puoli vuotta Joo niin tota Pitääkö 

sitten päättymisen sen vuoden loppuun ton tilauksen jatkoin siitä Joo joo eihän siinä mitään mitään

tästä laskusta rupesin katsomaan että että tota tähän jatkuva tilaus Miten tunnistat tilanne Joo toi kaikki 

on todella ihania kuvia nettisivuille Pistä se vaan määräaikaiseksi täältä näin niin se päätti sitten siihen 

viimeinen numero oli 27 heinäkuuta että sehän tosiaan tänne kännykkään ja sano sä oot sanat tähän 

tarinaan jakso ja ja tota se itse käännä pussilakanat täällä Sen takia mä sen lähemmäs Anna kun mä

sanoin sille sitten lakanat enää aamusta niin kauheesti välitä mutta mutta kumminkin niin niin tota mut

tosiaan niin en mitään jatkuvaa tilausta Joo se on Nytte muuttuu määräaikaiseksi enempää kiitos 27 

päivä heinäkuuta ilmestyvä lehti  hevoselle riskinottaja ilkeetä se



PUHEESTA TEKSTIKSI JA TEKSTISTÄ 
NUMEROIKSI

• Googlen puheentunnistus-sovellus:                                    

Google Cloud Speech API

• Muuntaa syötetyt WAV-tiedostot tekstimuotoon,  esim. 

TXT-tiedostoiksi.

• Tunnistaa suomen kieltä kohtalaisen hyvin. Ymmärtää 

esimerkiksi, että kyseessä on kaksi eri sanaa, mutta ei 

aina tunnista sanoja oikein. 

• Sovellusta voidaan myös opettaa tunnistamaan 

helpommin/tarkemmin puheessa esiintyviä 

avainsanoja.



NUMEROISTA PÄÄTELMIÄ

• Wordclouds

• Market Basket Analysis of Terms

• Predictive methods

• Phone-Call Segmentation



”NEW SALES”- PUHELUN AVAINSANOJA

Summary of Forward Selection

Step Effect Entered DF Number In Score Chi-Square

Pr > ChiS

q Variable Label

1 term_69 1 1 234.3217 <.0001 Tarjous

2 term_89 1 2 54.2181 <.0001 Yhteystieto

3 term_5 1 3 37.0389 <.0001 Asiakasnumero

4 term_61 1 4 17.1024 <.0001 Raha- määreet

5 term_16 1 5 13.2961 0.0003 Huomautus

6 term_58 1 6 10.4236 0.0012 Peruutus

7 term_18 1 7 10.9487 0.0009 Toimitetaan

8 _kesto_ 1 8 8.7083 0.0032 Kontaktin käsittelyn kesto

9 term_86 1 9 10.4005 0.0013 Viimeinen



HYÖTYJÄ

• Asiakaspuhelujen automaattinen analyysi vähentää manuaalisen 

työn määrää.

• Manuaalisesti väärin luokitellut puhelut voidaan korjata.

• Tunnistetun asiakasnumeron perusteella saadaan lisätietoja 

asiakkaista CRM-järjestelmiin.

• Puheluista voidaan tunnistaa lisämyyntimahdollisuuksia.

• Puhelujen perusteella voidaan kontaktoida asiakkaita esim. uusien 

tilauksien saamiseksi.

• Asiakaspalvelijat voivat keskittyä palvelun laadun kehittämiseen.

• Samoja menetelmiä voidaan hyödyntää muissakin puheaineistoissa.



MYYMÄLÄSEGMENTOINTI



CASE ALKO – VALIKOIMANHALLINNAN 
UUDISTUS

• Uudistuksen avulla myymälöiden valikoimaa hallitaan entistä keskitetymmin ja 

asiakaslähtöisemmin kysynnän mukaan.

• Uudistuksen taustalla Aureoliksen analyysi myymälöiden myyntiprofiileista ja niiden 

perusteella tehdystä myymäläluokittelusta eli segmentoinnista.

• Myymälän kokoluokan tuotelukumäärästä ohjataan keskitetysti maksimissaan 90 % 

• Valikoiman suurimmat tuotteet kohdennetaan suoraan kaikkiin keskitetyn ohjauksen 

piirissä oleviin myymälöihin. 

• Muiden vakiovalikoiman päätuotteiden keskitetty ohjaus pohjautuu 

hinnastojaksoittain tehtävään jaksotarkasteluun. 

• Kysyntää seurataan jatkuvasti ja sen mukaan valikoimaa muutetaan säännöllisin 

väliajoin. 

• Myymälöiden reagointi paikalliseen kysyntään on jatkossakin mahdollista 



MYYMÄLÄSEGMENTOINTI

• Aureoliksen osuus uudistuksessa oli luokitella myymälät 

uudestaan niiden tuoteryhmäkohtaisen myyntiprofiilin 

perusteella. 

• Myymäläsegmentoinnin vaiheet:

1. Tutkitaan mitä tuotteita myymälöissä myydään

– Tuotteita tarkastellaan tuoteryhmätasolla 

– Tarkastelujaksoksi valitaan vuosi

– Valitaan myynnin mittayksikkö

2. Vertaillaan myymälöitä keskenään

– Rinnastetaan tuoteryhmien suhteellinen myymäläkohtainen myynti



MYYMÄLÄPROFIILIT JA -LUOKAT

Panimo Väkevät Viinit



MAANTIETEELLINEN JAKAUMA



ESIMERKKEJÄ MYYMÄLÄTYYPEISTÄ

http://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/arkisto/arkistoidut-tiedotteet/472014-valikoimanhallinnan-

lopullinen-toimintamalli/



HYÖDYT

• Tuoteostojen optimointi

• Uutuustuotteiden tarjoaman 

optimointi

• Myynnin ennustaminen

• Asiakaspalvelun parantaminen 

myymäläresurssien 

vapautuessa asiakaspalveluun

• Säästöt 

logistiikkakustannuksissa

• Lisämyynti



ASIAKASSEGMENTOINTI



ASIAKASSEGMENTTIEN 
HYÖDYNTÄMINEN

1. Markkinoinnin kohdentaminen

2. Palveluiden tai tuotteiden kohdentaminen

3. Miksi tietyt segmentit eivät löydä palvelua X?

4. Mitä meidän pitää tietää asiakkaistamme? 

Keräämmekö turhaa tietoa?



LIIKENNERUUHKAN 
ENNUSTAMINEN



CASE LIIKENNEVIRASTO

• Suomen tavoitteena on olla liikenteen automaation kärkimaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on liikenteen 

tietopääoman ja datan hyödyntämisen lisääminen. 

• Yksi tavoitteeseen liittyvistä hankkeista on liikenneruuhkien ja 

liikenteen poikkeustilanteiden ennustamisprojekti. Projektin 

ovat toteuttaneet yhteistyössä Liikennevirasto, Digia ja 

Aureolis. 

• Liikenneruuhkaennusteet auttavat ruuhkien estämisessä

– Ruuhkasta voidaan tiedottaa vaihtuvilla opastetauluilla ja 
ohjata liikennettä vaihtoehtoisille reiteille.

– Ruuhkaa voidaan myös pyrkiä estämään valo-ohjauksella 
tai vaihtuvilla nopeusrajoituksilla.



PROJEKTIN VAIHEET

• Mikä on ruuhka?

• Voidaanko sitä 

ennustaa?
VAIHE 1

• Toimivatko ennusteet?

• Liikenteen 

poikkeustilanteet

VAIHE 2

• Itseoppivat mallit

• Floating car data
JATKO



DATAT JA MENETELMÄT

• Projektissa on käytetty vain avointa dataa:

- Liikenneviraston keräämiä LAM-mittaustietoja

- liikenteen sääasematietoja

- kalenteria. 

• Lineaarisella regressioanalyysillä ennustetaan 

liikenteen keskinopeuden muutosta 15 minuutin 

päähän. Muutoksesta päätellään, onko kyseinen 

tieosuus ruuhkautumassa.

• Lisäksi laskettiin kullekin viikonpäivälle ja kellonajalle 

pitkän ajan keskinopeus.



LAM-TIEDOT

• Liikennevirasto kerää tietoa tieliikenteestä liikenteen 

automaattisten mittausasemien (LAM) avulla. 

• Aktiivisia LAM-pisteitä on tällä hetkellä Suomessa n. 

500 kpl. 

• LAM-piste muodostuu kullakin kaistalla olevasta 

kahdesta induktiosilmukasta ja tiedonkeruuyksiköstä. 

• LAM-laite rekisteröi pisteen ylittävät ajoneuvot, 

jolloin jokaisesta ajoneuvosta saadaan ohituksen 

kellonaika, ajosuunta, ajokaista, ajonopeus, 

ajoneuvon pituus, peräkkäisten ajoneuvojen aikaero 



SÄÄ- JA 
KALENTERITIEDOT

• Liikenneviraston tiesääasemat mittaavat tavallisten 

säätietojen (ilman lämpötilan ja suhteellinen kosteus, 

kastepistelämpötila, sade ja tuulitiedot jne.) lisäksi tietoa 

tienpinnan tilasta erityisten tienpinta-anturien avulla. 

• Suomen maanteillä on yli 350 tiesääasemapistettä, jotka 

sijaitsevat yleensä pääteiden varsilla. 

• Mallinnuksessa kalenteritiedoista päätellään mittauksen 

viikonpäivä sekä se, onko kyseessä tavallinen kalenteripäivä 

vai juhlapäivä.



LAM-PISTE
Autojen määrä

Keskinopeus

TIESÄÄASEMA LIIKENTEEN OHJAUS
Vaihtuva nopeusrajoitus

Liikennevalot

Reittiopaste

TIELIIKENNEKESKUS
LiikennetiedotteetTIETOVARASTO

”Ensitiedote tielle nro 3…”

KALENTERI
Viikonpäivä

Juhlapäivät

R-OHJELMISTO
Tiedon analysointi

Ruuhkaennusteiden laskentaPILVIPALVELU
Tiedon prosessointi

Tiedon säilytys



HAVAITUT LUKUMÄÄRÄT JA NOPEUDET



RUUHKAENNUSTE



HYÖTYJÄ

• Kun ruuhkatilanteita pystytään ennustamaan, 

niitä voidaan myös pyrkiä estämään.

• Tarkemmat ruuhkaennusteet tarkoittavat 

sujuvampaa ja turvallisempaa liikennettä. 

• Ruuhkasta voidaan tiedottaa vaihtuvilla 

opastetauluilla ja ohjata liikennettä 

vaihtoehtoisille reiteille.

• Ruuhkaa voidaan myös pyrkiä estämään 

valo-ohjauksella tai vaihtuvilla 

nopeusrajoituksilla.



YHTEENVETO



Analytiikan hyödyntäminen on 
tärkeä osa tieto-ohjautuvaa

organisaatiota.



TIETO-OHJAUTUVA ORGANISAATIO

• Tiedon kerääminen

– Organisaatiossa on tunnistettu, miten mitattava tieto syntyy.

– Organisaation työntekijät ovat tietoisia tämän tiedon laadun 

merkityksestä.

• Tiedon hallinta ja omistajuus

– Organisaatiossa syntyvällä tiedolla on omistaja, joka vastaa tiedon 

laadusta ja luotettavuudesta.

• Tiedon hyödyntäminen

– Organisaation työntekijät saavat toimintansa kannalta relevantin 

tiedon oikea-aikaisesti ja helposti.

• Tiedon jalkauttaminen

– Tietoa käytetään päätöksenteon tukena.

– Uusia tietotarpeita varten on toimiva prosessi.



Datan laadun

merkityksen pitää olla 

selvä kaikille läpi

organisaation. 

Jaa tietoa siitä millä

datalla organisaatiota

johdetaan.

YMMÄRRYS

Tarjoa dataa ja 

analyysien tuloksia

kaikkien saataville.

TARJONTA

Visualisoi, mahdollista

kyselyt luonnollisella

kielellä ja muista

metadatan merkitys. 

KÄYTÖN HELPPOUS

Julkista skenaarioita, 

tietoa ennusteiden

toteumista ja tuloksiin

vaikuttavista tekijöistä.

KIINNOSTUS

TIETO-OHJAUTUVAN ORGANISAATION 
KEHITTÄMINEN



Erika Patrikainen
Johtava BI-analyytikko

Erika.patrikainen@aureolis.com

puh 040 8422 831

www.aureolis.com
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