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Kolikonheiton aikakausi on päättynyt

• Data ja numerot kertovat kaiken mitä haluat tietää asiakkaistasi, palvelustasi tai yrityksestäsi, 

enää ei tarvitse arvailla

• Ilman tietoa, kaikki asiakkaasi ja resurssisi ovat yhtä massaa

• Small data + Big Data

• Oman yrityksen data + ulkoinen data (rikastuttaa omaa dataa)



Analytiikan Roadmap

Deskriptiivinen Diagnostiivinen

Mallinnus ja
visualisointi,

Tiedon louhinta

Ennusteet ja
Optimointi

Historian ja
nykyhetken
raportointi

Prediktiivinen Preskriptiivinen

1. Tunne nykyhetki 2. Opi historiasta 3. Ennusta tulevaa 4. Toimi ennakoivasti



Perustuu yhä useammin data-analytiikan keinoin hankittuihin faktoihin

• Keitä asiakkaasi ovat?

• Millaista arvoa he saavat sinulta?

• Mikä on asiakkaan ongelman, jonka sinun palvelusi tai tuotteesi voi ratkaista?

• Miten toimintaympäristö on muuttunut asiakkaan ympärillä?

Asiakasymmärrys liiketoiminnan kehittämisen
ytimessä



Case Netflix

• Perustettu 1997, Aloitti striimauspalvelun vuonna 2007

• Datavetoinen yritys, jolla on 94 miljoonaa asiakasta (2016).
• 50 miljoonaa USA:ssa
• 44 miljoonaa kansainvälistä asiakasta

• 100 hengen data engineering & data science tiimi 

• 125 miljoonaa tuntia streamia päivässä 

• Netflixin liikevaihto 2016 oli 8,83 miljardia 
• Dataan liittyvät kulut 3 miljardia vuodessa



Netflix esimerkki datan hyödyntämisestä

• Kun katsot sarjaa kuten Arrested Development, Netflix kykenee saamaan selville 
seuraavat asiat:
• Kuinka moni, joka aloitti sarjan katsomisen kaudelta 1 lopetti sen kaudelle 3?
• Jos vastaus on esimerkiksi 70 %, seuraava kysymys on: Mistä löytyi yleisin cut off

piste?
• Mitä nämä muut 30 % katsojista tekivät ja kuinka iso väli oli siinä kun he katsoivat 

ensimmäisen jakson ja seuraavan?

• Jos Netflix näki että 70 % katsojista katsoi kaikki saatavilla olevat kaudet peruutetusta 
showsta saattaa se provosoida siihen että Arrested Development tuotanto 
käynnistetään uudestaan. 



Netflixin datavetoinen päätöksenteko

” Netflix seeks the most efficient content. Efficient here meaning content that will achieve 
the maximum happiness per dollar spent. There are various complicated metrics used, 
but what they are intended to measure is happiness among Netflix members. How much 

would it go up if Netflix licenses, say, Mad Men vs. Sons of Anarchy?”

John Ciancutti, former VP of Product Engineering



Case Klarna
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• Klarna käsittelee noin 40 % kaikista Ruotsin verkkomaksuista
• Perustettu 2005 ideana tarjota turvallinen ja nopea nettiostokokemus
• Klarnan rohkein innovaatio on sähköposti ja toimitusosoitteiden 

hyödyntäminen kuluttajien luottokelpoisuuden määrittelyssä
• Klarnan usko ihmisten rehellisyyteen ja maksukykyyn on tuottanut tulosta

• 99 % asiakkaista ei yritä petosta. Alle prosentti luotoista/laskuista 
jätetään maksamatta

• 2015 Klarnan arvo oli 2,2, miljardia
• Maakohtainen riskimalli



Klarnan älykäs algoritmi
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• Klarna ei ole huolissaan mahdollisista petoksista

• 69 % amerikkalaisista verkkokävijöistä luopuu ostoaikeistaan kesken 

kaiken. Usein syynä on liian pitkä ja hankala ostoprosessi tai se että 

edellytetään käyttäjätilin perustamista. 

• 81 miljoonan tilitapahtuman database

• Riskianalytiikko osana Data Science tiimiä

• Ensimmäinen predictiivinen riskimallin rakentaminen alkoi 2010







1. Yksinkertaiset tiedot asiakkaalta
Nostaa konversiota

2. Osto tapahtuu yhdellä napin painalluksella
Voit toimittaatilauksen heti

3. Asiakkaille ilmainen maksutapa
Muutokset eivätvaikutatilaukseen



• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR=General Data Protection Regulation) on 

henkilötietojen käsittelyä koskevaa yleislainsäädäntöä

• Korvaa nykyisen henkilötietolain

• Ei vaikuta suoraan sektorikohtaiseen erityislainsäädäntöön (esim. Sähköinen

viestintä, työelämän tietosuoja ja potilastiedot)

• Asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 

Muutokset datan hyödyntämisen osalta



Summary

• Ajattele liiketoimintaa asiakas- ja data lähtöisesti

• Muista myös Small data

• Ulkoinen data rikastuttajana

• Lähde rohkeasti tekemään ja oppimaan

• Ota GDPR huomioon suunnittelussa jo nyt
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