
Avoin datatarina
Data-analytiikka myynnin ja markkinoinnin apuna

Visual Data Oy



Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (machine
learning) data-analytiikan työkaluna

• Tekoäly perustuu tässä yhteydessä koneoppimiseen ja suurten esiintymien ulkoisten 
data-aineistojen (yritysten ja toimialojen taloustiedot sekä alueiden demografiset 
tiedot) käyttämiseen algoritmien opetusdatana.

• Algoritmit oppivat syötetystä opetusdatasta ja muodostavat malleja, joiden avulla 
voidaan löytää  yhtenäisiä asiakas- tai markkinasegmenttejä.    

• Luokittelumallit mahdollistavat datatarinoiden muodostamisen omista asiakkaista tai 
markkinoista, joka  helpottaa myynnin ja markkinoinnin suunnittelua sekä 
kohdentamisongelmaa. 

• Tavoitteena on uuden liiketoimintaa hyödyttävän tiedon käyttöönottaminen, 
lähestymällä asiaa panos/tuotos ajattelua soveltaen.

• Projektissa selvitetään myös asiakasyrityksen valmiuksia vastaaviin tekoälyä 
hyödyntäviin projekteihin sekä resurssien että hyödynnettävissä olevan 
liiketoimintatiedon osalta.

• Projekti mahdollistaa asiakasyritykselle digitaalisen tiedon hyödyntämisen 
aloittamisen, vaikka omaa liiketoimintadataa ei vielä olisikaan käytettävissä.



Viisiosainen koneoppiprojekti yrityksen 
myynnin ja markkinoinnin kohdentamisen 

kehittämiseksi

Orientaatiotapaaminen

VAIHE 1:

Ongelman rajaus ja 
tavoitteen määrittely

VAIHE 2:

Aineistojen valinta ja 
valmistaminen 

algoritmien käyttöön 

VAIHE 3:

Koneoppimallien 
testaaminen, 

hienosäätö ja valinta

VAIHE 4:

Loppuraportti ja 
tulosten  

kommunikointi 

Projekti aloitetaan erillisellä orientaatiotapaamisella, jossa esitellään 
koneoppiprojektin toteuttamisen vaiheet. 

Tapaamisessa läpikäydään valmis koneoppimalli, joka luokittelee vahvan 
taloudellisen suorituskyvyn yrityksiä ja toimialoja. 

Orientaatiotilaisuuden jälkeen projekti voidaan aloittaa VAIHE 1:n mukaisena.  



VAIHE 1

Ratkaistavan ongelman rajaus

Tavoitteen kuvaaminen 
liiketoimintatermein

Tarvittavan datan hankinta 
(sisäinen, ulkoinen)

Oletettavat tulokset ja niiden 
tulkinta

Yhdessä orientaatiotilaisuuden 
kanssa 2 pv

• Ongelman rajaus ja tavoitteen määrittely (VAIHE 1)

• Yhdessä asiakkaan kanssa tapahtuva ongelman selvittäminen ja tavoitteen 
kuvaaminen manuaalisesti

• Tarvittavan datan saatavuuden selvittäminen ja hankinta

• Tuloksena saatavan informaation kuvaaminen ja tulkinta

• Aineistojen valmistaminen algoritmien käyttöön (VAIHE 2) 

• Asiakas voi tarvittaessa osallistua aktiivisesti

• Datan valmistaminen ongelman ratkaisuun

• Oleellisesti vaikuttavien muuttujien valinta ja luominen tarvittaessa

VAIHE 2

Datan puhdistaminen, aineistojen 
yhdistämiset ja uusien muuttujien 

luominen

Muuttujien läpikäynti ja merkitys 
ongelman ratkaisussa

Kohdemuuttujien valinta

Lisädatan tarve

1 pv

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4



VAIHE 3

Mallin opetus- ja testidata

Erityyppisten algoritmien testaus

Mallin valinta ja hienosäätö

Mallin luotettavuustestit

1 – 2 pv

• Koneoppimallien testaaminen (VAIHE 3)

• Vaihtoehtoisten mallien testaus ja karsinta

• Lopullisen mallin valinta ja hienosäätö

• Loppuraportin luominen (VAIHE 4)

• Kuinka malli ratkaisee asetetun tavoitteen?

• Johtopäätökset ja rajoitteet

• Key findings

• Loppukommunikointi

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

VAIHE 4

Tuloksen ja asetetun tavoitteen 
arviointi

Johtopäätökset

Key findings

Jatkokehittäminen

1 pv



Huomioithan seuraavat asiat tässä esitetyn 
mukaisen koneoppiprojektin onnistumiselle!

• Projektissa käytetään opetusdatana jäsenneltyä numeerista dataa. Mikäli tavoitteena on käyttää jäsentelemätöntä 
tekstidataa, on asiasta sovittava aina erikseen ja etukäteen

• Yrityksen omaa liiketoimintatietoa käytettäessä datamuoto on yleisimmin käytössä oleva CSV, jota esimerkiksi Excel 
ja tietokantaohjelmat tuottavat. Muiden kuin CSV datamuotojen osalta asiasta on sovittava aina erikseen ja 
etukäteen.

• Koneoppiprojektin tulokset ovat sitä luotettavampia ja tarkempia, mitä laadukkaampaa ja laajempaa opetusdataa 
algoritmit voivat käyttää.

• Mallit toimivat ja projekti on toteutettavissa kuitenkin pienemmälläkin aineistolla huomioimalla vaikutukset 
luotettavuus- ja tarkkuustasoon.

• Mallien tulokset ovat yleensä juuri niin hyviä kuin käytettävän aineiston laatu mahdollistaa.

• Projekti voidaan toteuttaa hyvin myös ilman omaa aineistoa, jolloin aineistona voidaan käyttää korkealaatuista 
yritysten tai toimialojen talousinformaatiota tai postinumeroalueita laajasti kuvaavaa tietokantaa. 

• Projekti ei edellytä asiakasyritykseltä esiosaamista koneoppimisesta, tilastomatematiikasta, datan käsittelystä tai 
ohjelmoinnista. Projektin onnistuminen edellyttää kuitenkin asiakasyrityksen liiketoiminnasta riittävästi tietävän 
henkilön nimeämistä projektiin.

• Projektissa asiakasyritykselle ei toimiteta ulkopuolista dataa tai muodostu omistusoikeuksia käytettyyn 
opetusdataan.

• Projekti toteutetaan Python ohjelmointikielellä ja sen kirjastoista löytyvillä algoritmeilla.
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