
 2016 COSS

25.8.2016

Jyrki Koskinen
jyrki.koskinen@coss.fi

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä
6aika-ohjelman hanke



 2016 COSS

Sisältö

Tausta ja tavoite

Datasta oivalluksia ja bisnestä, innovaatioalustan konsepti

Hankkeen sisältö ja vaiheet

Organisointi



 2015 COSS

Datasta oivalluksia ja bisnestä – tausta ja tavoitteet

Data on tämän päivän öljy, innovaatioiden lähde. Mutta 
miten saada datasta kaikki irti ja hyötykäyttöön? 

Asiakaskeskeinen palvelumuotoilu ja -ajattelu   
syrjäyttävät tuotekeskeisen. Palveluajattelu ja - muotoilu 
keskittyvät siihen, miten yritys voisi auttaa asiakkaitaan.

Miten data ja asiakaskeskeinen palveluajattelu saadaan 
hyötykäyttöön, mitä uutta osaamista ja ajattelua 
tarvitaan? 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeessa: 

– Toteutetaan data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua 
hyödyntäviä projekteja tuloksena uutta 
liiketoimintaa ja yrityksiä, mallisuorituksia ja 
parhaita käytäntöjä. 

– Järjestetään yritysvalmennus, jossa 
tietotekniikkayritykset päivittävät kilpailuetunsa 
data-analytiikan ja asiakaskeskeisen 
palvelumuotoilun aikaan.  
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Datasta oivalluksia ja bisnestä – älykäs ja luova innovaatioalusta
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Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke luo lisäarvoa ja hyvinvointia 
data-analytiikalla ja palvelumuotoilulla

Aviapolis, palveluja matkaajille - yhdistellään yrityksen dataa ja avointa 
dataa. Dataa analysoimalla löydetään oivalluksia uusiksi palveluiksi ja 
liiketoiminnaksi Helsinki-Vantaan lentokentälle ja ympäristöön

Hyvä pitkä elämä -osahankkeessa löydetään tutkimuksen ja analytiikan 
keinoin oivalluksia, joiden avulla kehitetään törmäytyksissä uusia palveluja 
ja toimintamalleja ikäihmisille. Osahankkeessa syntyy Mydata -sovelluksia 
ja rakennetaan terveellistä Karjasillan asuinaluetta, ikäihmiset keskiössä. 

Datasta oivalluksia ja bisnestä valmennuksessa päivitetään 
tietotekniikkayritysten kilpailuetu datatalouden aikaan. Yrityksille 
koulutetaan data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua ja taitoja sovelletaan 
yrityskohtaisesti case-vaiheessa.

 Datasta oivalluksia ja bisnestä hankkeen tuloksia ja kokemuksia 
levitetään myös muihin 6aika -kaupunkeihin ja valtakunnallisesti. 
Valmennuksen luennoista,  avoimen lähdekoodin analytiikkaohjelmistoista 
ja hankkeen kokemuksista kootaan työkalupakki kenen tahansa 
hyödynnettäväksi. 

.  



Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke
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Datasta oivalluksia ja bisnestä - osatoteuttajien roolit
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Datasta oivalluksia ja bisnestä -organisointi, hanke ja työpaketit 
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DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä

Linkki videoon  http://bit.ly/datastabisnestä

https://www.youtube.com/watch?v=urS2c_nRfVo
http://bit.ly/datastabisnest%C3%A4
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