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• Sweetlakes Oy, perustettu 2016

• 10 työntekijää, Jyväskylä&Tampere

• Pilvi – ja mobiilipalveluita

• Tytäryhtiö Honestpay Oy



• Buugi Oy, toiminta aloitettu 2008, nykyinen 
koko n. 10 000 m2

• 35 työntekijää, puolet osa-aikaisia

• Laadukkaita liikunta-, hyvinvointi- ja 
ravintolapalveluita sekä tapahtumia

• Buugi Ice Jyväskylä Oy pyörittää jääpuolta ja 
ravintolaa



• SOTE puolella työaikaa kuluu todella paljon eri 
tietojärjestelmiin kirjautumisiin

• Kasvojentunnistus tulee olemaan mullistava 
teknologia tunnistautumisessa ja tunnistamisessa

• Alibaba investoi keväällä 600M$ SenseTime 
kasvojentunnistusyritykseen

• Motorola osti keväällä turvakamerapalvelu 
Avigilonin 1B$:lla

• IBM Watson Visual Recognitionin ja IBM Power AI 
Visionin avulla yritykset pystyvät tekemään 
merkittäviä säästöjä prosesseissaan automaattisen 
tunnistamisen avulla

Tunnistautuminen ja tunnistaminen



• Yrityksen on tiedettävä tulojen, menojen ja 
katteensa tilanne mahdollisimman 
reaaliaikaisesti

• Poikkeavuuksiin on pystyttävä reagoimaan heti 

• IBM Watson Analyticsin avulla yritykset 
pääsevät kiinni omaan dataansa ja 
poikkeavuuksiin

Yrityksen oman data ymmärtäminen



• Chatpotin käyttö automatisoimaan selkeät 
kysymykset puhelinpalvelusta

• Hintatiedot

• Aukioloajat

• Ajanvaraukset

• Kelan toteutus opiskelijoiden asumistukeen 
liittyviin kysymyksiin on mainio avaus

• Sobotti – kansalaisen SoTe-apuri hyvä jatko

• IBM Watson Assistant tekoäly avuksi 

Asiakaspalvelun automatisointi



• Iso osa hoivahenkilöstön työajasta menee 
potilasraporttien kirjaamisiin

• Kirjaamiset pidentävät työpäivien pituuksia 

• Watson Speech to Text auttaa yrityksiä 
kirjaamisten automatisoinnissa

Kirjaamisien automatisointi



Myymisen automatisointi

• HonestPay, tuotteen ostaminen mobiilisti

• IBM Cognos

Analytics avuksi



• Pankkien rajapintojen aukeaminen tuo uusia 
toimijoita ja säästöjä yrityksille 

• Automaattiset laskutus ja reskontrapalvelut 
tuovat säästöä yrityksille ja uusia 
rahoitusmahdollisuuksia

• Tekoälyn avulla palvelujen kilpailutus 
helpottuu

Taloushallinnon toimintojen automatisointi



• PK-yrityksillä kassa on usein tiukalla ja lainojen 
rahoituskulut merkittävä osa yritysten menoista

• Korkojen, leasingrahoitusten, vakuutusten 
kilpailuttaminen sekä oikea-aikaiset korkojen 
suojaukset tuovat merkittäviä säästöjä menoihin

• Tekoälyn avulla esim. vakuutusten kilpailutus 
mahdollistuu

Rahoituksen ja vakuutusten kilpailutus



• Energian seuranta ja ostaminen

• Tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia 
energiankulutuksen seurantaan ja 
säästämiseen

• Tulevaisuudessa myös lämpö ostetaan 
tiettyyn kWh-hintaan tietylle ajalle uusilta 
palveluntarjoajilta 

• IBM IoT tarjoaa uuden palveluntarjonnan 
synnyn energiasektorille

Energian seurannan ja ostamisen automatisointi



• Asiakkaat ovat vaativampia ja vaativat 
chat-tyylistä palvelua koko ajan

• Ihmiset antavat itsestään paljon dataa, 
jota voidaan käyttää palvelujen 
automatisointiin

• Asiakkaille voidaan IBM Watson 
Assistantin avulla tehdä 24/7 palvelua 
yleisimpiin ongelmiin

Palvelujen automatisointi



Kiitos!


