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Big data – mitä se on? 

* Juhanko. J. etal (2015) Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi. Taustoittava kooste. ETLA Raportit 
** LVM (2013) Big data Suomessa. Keskustelualoite, IV ICT 2015 –raportti, 21 polkua Kitkattomaan Suomeen, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja (2013) 
*** Hilbert, M. (2013) Big Data for Development: From Information to Knowledge Societies 
IV Hilbert, M., Lopez, P. (2011) The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information 
V Salo etal (2013) Helsinki Region Infoshare–hanke, Mitä on avoin data 
VI Gartner, E. S. (2012) Top 10 Strategic Tech Trends for the Next FiveYears 
VII Chen, C. L. P etal (2014) Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data  
 

 

• Thomsonista kolmen viime kuukauden ajalta parikymmentä tuhatta dokumenttia  

• VNK on nimennyt TI:n mukaanlukien Big datan yhdeksi tärkeimmistä teemoistaan (selvitystyö: ETLA, Aalto ja 
VTT. Näkemyksiä: TEM, LVM, OPM, Tekes, SA) *. Julkinen sektori on mainittu erikseen. 

• Tulevaisuusselontekoraportin 2013 pohjalta Big dataa tutkittu yhtenä viidestä tärkeimmästä pitkän aikavälin 
ennakoinnin  toimintamallista**.  

• ICT 2015 -työryhmän ehdotus vuodeksi 2013 hanke Big data -osaamisen kehittämiseksi** 

• Gartner arvioi Big datan toiseksi merkittävimmäksi teknologiatrendiksi 2012VI 

• Tieteet: empirical, theoretical, computational, and  Data-intensive science 

• 2014 Millennium-teknologiapalkinto fyysikko Stuart Parkinille magneettisten muistien 
tallennusteknologioiden kehittämisestä Big dataa varten 

• Verkkokauppa -> some -> pilvipalvelut -> Big data 

• Suurien tietomäärien keräämistä, säilyttämistä, jakamista, analysointia ja esittämistä*** 

• Suuri määrä dataa, joka on määrältään ja sisällöltään vaihtelevaa -> Haasteet datan hallinnassaV 

• lImiö tunnistettu kunnolla vasta 2010-luvulla. Gartnerin raportit 2001, 2012VI: kolme V:tä (volyymi, vauhti ja 
vaihtelu) 

• Datan määrä maailmassa luokkaa 1021 tavuaIV 

• Vuosittainen kasvu kymmeniä prosenttejaIV (Facebook: 3 mrd uutta sisältöä vuorokaudessaVII) 

• IDC:n Digital Universe-raportti: datan määrä on 50-kertainen vuosikymmenen loppuun mennessä  



Datan kasvu on ylittänyt laskennallisen kapasiteetin*  
 

* Martin Hilbert, Priscila López: The world’s technological capacity to store, communicate, and compute information Science, 332 (6025) (2011), 
pp. 60–65 
** Juhanko. J. etal (2015) Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi. Taustoittava kooste. ETLA Raportit 
*** New Technology and the Prevention of Violence and Conflict, YK:n raportti (2013) 

• V. 2012 maailmassa tuotettiin enemmän dataa kuin koko sitä edeltäneen historian aikana*** 
• Tilastollisia menetelmiä hyödynnetään mm. kvantitatiivisten laatutietojen analysoinnissa, 

mutta laadullisen tiedon merkityksen kasvaessa tarvitaan myös Big Data -tyyppisiä 
ratkaisuja** 

• Tallentaminen edullista mutta Big data ammattilaisten määrä ei kasva riittävän nopeasti 

 



Big data - tunnusmerkkejä 

• Hyvin paljon dataa, joka ei ole käsiteltävissä perinteisillä 
tekniikoilla (Volume)*,** 

• Data virtaa eri lähteistä (Velocity), se voi kasaantua tai muuttua 

• Tallessa useassa paikassa samaan aikaan 

• Hajanainen rakenne, ei selkeää käyttötarkoitusta (Veracity) 

• Datan laatu voi vaihdella (Variety) 

• Datan arvo määräytyy markkinoiden mukaan (Value) 

* Nikulainen, T. (2013). Big Data Revolution – What Is It?, ETLA Brief 10. 
** Chen, C. L. P etal (2014) Data-intensive applications, challenges, techniques and 
technologies: A survey on Big Data  

Veracity Value 



Mistä data tulee? 

• Asiakaskyselyt ja -palautteet 

• Tunnettuus- ja mielikuvatutkimukset 

• Sähköpostiohjelmat 

• Kehittämistarpeiden kartoitukset 

• Viranomaisrekisterit  

• Internetsivustojen lokitiedostot, selaimet 

• yritysten luotto- ja yritystiedot (Salesforce.com) 

• Aika- ja paikka tiedot, navigointipalvelut 

• Some-sisällöt (Facebook, Twitter, Youtube, Google+) 

• Mittaus- ja havaintodata 

• Julkishallinnon tietovarannot (tilastokeskus, väestörekisterikeskus, arkistolaitos, ympäristövirasto, 
verohallinto, patentti- ja rekisterihallitus, maanmittaus-ja ilmatieteen laitos, Helsingin tietokeskus,…) 



Olemassa olevia, kehittyviä, keskeisiä teknologioita* 

• Hadoop: avoimen lähdekoodin Apache-lisensoitu datamassojen hallintaohjelmisto, joka julkaistiin v. 2006 

• Muistinvarainen analytiikka: data tallennetaan palvelinklusterin keskusmuistiin analyysin ajaksi. Hadoop 
yhteensopivia työkaluja (Microsoft, SAP:n Hana) 

• Tallennustilana käytetään mekaanista kovalevyä (hidas, ei sovellu suurille data määrille) 

• Pilvipalvelut***: Näennäisesti rajaton ja tarpeen mukaan muuttuva tallennustila ja laskentakapasiteetti 

• Integroidut ratkaisut: Hadoop + analytiikkaratkaisut + pilvipalvelut 

• Laskentamenetelmät: Cloud, Granular (GrC) ja Biological computing 

 Hadoop-palvelujen hyödyntäminen (kyselytutkimus**)  

* D. Singh, C. K. Reddy (2014) A survey on platforms for big data analytics 
** LVM (2013) Big data Suomessa. Keskustelualoite 
*** Internet-alustoilla olevia (reaaliaikaisia) tietovarantoja ja –pankkeja, joissa navigointi ei vaadi tietämystä niiden sijainnista. Esim. 
infrastruktuuripalvelut (IaaS), sovellusalustapalvelut (PaaS) ja sovellukset palvelu (SaaS). Päätelaitteen käyttäjä voi hyödyntää palvelutarjoajan 
palvelimella sijaitsevia sovelluksia. Tieto tallennetaan pysyvästi internetissä sijaitseville palvelimille ja tallennetaan vain tilapäisesti päätelaitteisiin. 

 



Big data – Haasteet 
• Herätty myöhään (vrt. USA ja Intia*,IV,V) 

• Osaamisen puute kaikilla osa-alueilla: kerääminen, säilyttäminen, jakaminen, analysointi ja esittäminen -> hidastaa Big data käsitteen 
konkretisoitumista ja hankkeiden käynnistämistä 

• Yritysten Big data osaaminen voi joltain osin jo olla edellä korkeakoulutusta -> käänteinen tiedon jakaminen ja rekrytoinnit 

• Paitsi datan määrä, sen asema yhteiskunnassa muuttuu -> datan arvon ja sen kehittymisen arvioiminen vaikeaa 

• Uusien, tuntemattomien yhteistyökumppanien kanssa toimiminen vastuineen hankalaa päätöksentekijöille 

• Teollis- ja tekijänoikeudet (Big-datan läpinäkyvyys) 

• Siirryttäessä avoimempaan tietoon, syntyy kysymys: kuka omistaa laitteissa ja palveluissa syntyvän big datan? Toisaalta omistajuus liittyy 
tiedon pohjalta luotujen laitteiden myyntiin ja sopimusehtoihin, joilla määritetään toimittajalle oikeuksia datan käyttöön (tallentaminen, 
lataaminen jne). 

• Yksityisyyden suoja 

• Liikesalaisuuden suoja: data-apajat pidetään salassa (poikkeuksiakin on: Rovio, Fonecta, ABB, Sonera***) 

• Suuret erot Big-data- resursseissa (etu kilpailijoihin, kilpailun rajoittaminen) 

• Hankintojen ja palvelujen globalisoituminen: maantieteelliset ja lainsäädännölliset rajat* 

• Tieto- ja yksityisyydensuoja (sisäiset vs ulkoiset Big data- palvelut) 

• Sisäisten palvelujen tuottaja ja käyttäjä sama/eri (datan kerääminen, säilyttäminen, jakaminen, analysointi ja esittäminen) 

• Ulkoinen järjestelmän ylläpitäjä  

• Suppea ja yksipuolinen käyttö ts. tiedontarpeita ei ole tunnistettu** 

• Tietovarantojen hidas sähköistäminen 

• Tietokonearkkitehtuurien ongelmat:  

• hyvä CPU vs heikko I/O 

• vasta älykkäät datan käsittelytyökalut mahdollistavat niiden päälle rakennettavat palvelut 

• Miten rakentaa strukturoimattomaan lähtötietoon perustuva todenmukainen pienoistietovarasto (datamassojen hallintatyökalut: Hadoop ym.) 

*Salo, I. (2013). Big data – Tiedon vallankumous. Saarijärvi: Offset Oy 2013 
** Natunen K., Kuckuk M., van Roekel H., CGI. (2013). Erinomaista liiketoimintaa Big Datan avulla. 
*** Tivi (tammikuu 2015) 
IV Chen, C. L. P etal (2014) Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data  
V http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/29/big-data-big-deal. 

 



Big data – haasteet julkishallinnossa 

• Big datan merkitys päätöksen teon tukemisessa ymmärretään mutta siihen liittyvät haasteet tuntuvat 
suurilta*** 

• Julkishallinnolla on monta roolia: lainsäädännön kehittäminen, rahoituspäätökset, koulutus- ja tutkimus ja 
toisaalta Big data –asiakas ja -palvelujen tarjoaja 

• Avoimen kansallisen tietovarannon jakaminen* 

• Ympäristövirasto, tilastokeskus, ilmatieteenlaitos, verohallinto 

• Tietotekniikka- ym. resurssien lisääminen -> 

• Big data yritysten tukeminen (rahoittaminen) 

Dataliiketoiminta 

Tietojohtaminen 

• Big dataan liittyvän tutkimus- ja tuotekehityksen (T&K) tukeminen 

• Näkökulmia: teknologinen, ihmiskeskeinen, liiketoiminnallinen, informatiivinen 

• Opetusta Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa 

• Laskentamenetelmät: Cloud, Granular (GrC) ja Biological computing 

• Big dataan perustuvan mallinnuksen kehittäminen (tilastoanalyysit, OR jne.):  

Mallit perustuvat olettamuksiin, joten niihin tulee panostaa: malli on juuri niin hyvä kuin olettamukset sallivat**, IV 

Matemaattiset mallit, datapohjainen simulointi, optimointi, riskianalyysit, hajautetut ja dynaamiset systeemit 

Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Päätöksen teon helpottaminen 

Tulevaisuuden hahmottaminen 

* Tulevaisuusselonteko 2030 –raportti (2013) 
** Hoang-Vu Nguyen et al. (2014) A near-linear subspace search scheme for unsupervised selection of correlated features 
*** LVM (2013) Big data Suomessa. Keskustelualoite 

IV V. Mayer-Schönbergre, K. Cukier (2013) Big Data. A Revoltuion that will transform how we live, work and think. 



Big data – Mahdollisuudet? 
• Tietoa reaaliaikaisen päätöksenteon tueksi 

• Asiakaskäyttäytymistä, -profiilin muutoksia ja-tarpeita voidaan seurata jatkuvasti* 

• Tunnistetaan kasvualat, mihin investoidaanIV  

• Aineeton pääoma, josta kilpaillaan -> Teollis- ja tekijänoikeudet** 

• Oikein segmentoitu, laadukas, analysoitu ja hyvin esitetty data on arvokasta  

• Investoinnit osaamisen kehittämiseen: 

 Operaattorit tiedon siirtoon ja jakamiseen, datamassojen hallintatyökalut (Hadoop) 

 Uudet teknologiat  

 pilvipalvelut: Amazon, Dropbox, Android, iOS, Mac, and Linux 

 Laskentamenetelmät: Cloud, Granular (GrC) ja Biological computing 

 Eri formaateissa olevan datan käsittely ja hyödyntäminen mahdollista 

• Uudet palvelinkeskukset (Google, Microsoft) 

• Investoinnit kyselypalvelujen ja tietojohtamisen kasvuyrityksiin 

• Enterprise Resource Planning (ERP) 

• Customer Relationship Management (CRM)  

 

* TIVI (tammikuu, 2015) 
** IDC:n Digital Universe-raportti: Big Data markkinat ehkä n. 10 mrd $, vuosikasvu n. 30% (v. 2013) 
*** IV Chen, C. L. P etal (2014) Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data  
IV ICT 2015 –raportti, 21 polkua Kitkattomaan Suomeen, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja (2013) 

 

*** 

*** 



Hallittu ja rakenteinen Big data 

• Mitä varten kerätään? 

 Tunnistaminen eri näkökulmista  

 Oma henkilöstö ja sidosryhmät usein parhaat asiantuntijat 

 Tuottavuus, työn tehokkuus, kustannustehokkuus 

 Tarpeet ja tavoitteet (asiakkaat) 

 Imago ja asiakastyytyväisyys 

 Vaikuttavuus 

• Mitä tietoa halutaan? Prioriteetit? 

• Miten kerätään ja tallennetaan? 

• Kyselyt vs jatkuva havaintodata 

• Miten haetaan suuresta datamassasta ja tunnistetaan merkitsevät tekijät? 

• Kehittynyt tiedon louhinta (ei pelkkä klusterointi tms.): tekijän esiintymistiheys 
(hakuosumat) korreloi itse tutkittavaan ilmiöön*  

• Miten analysoidaan ja mallinnetaan? 

• Miten tulokset esitetään? 

* Hoang-Vu Nguyen et al. A near-linear subspace search scheme for unsupervised selection of correlated features 
** Chen, C. L. P etal (2014) Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data  

** 



Big dataan perustuva mallinnus - referenssejä 

• Rakennusten kustannustehokkuus*,IV 

• Indikaattoreina sähkö ,vesi, lämpö jne (voi olla satoja). 

• Kaikki indikaattorit eivät suinkaan korreloi rakennusten välillä (toimisto vs asuintalo) -> Data on segmentoitava: kukin segmentti 
sisältää samantyyppiset rakennukset 

• Entä jos rakennuksia on tuhansia? Tarvitaan kehittynyt tiedonlouhinta  

• Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja kiinteistötietojen uudistamishankeV 

• Trafin tiedonluovutusratkaisujen hankinta 

• Kansanterveyden edistäminen (THL, yliopistot): 

• Ennustemallit vastustuskyvyn kehittymiseen antibiooteille (valtavasti seurantadataa, vähän julkista kulutustietoa)** 

• Ennustemallit ja riskianalyysit elintarvikkeiden tuoteturvallisuudessa***  

• Optimaaliset prosessitVI ,Big data ja SOTE: Uusi sairaala-projekti (jyu)VI 

• Cyber Attacks Protection of Critical Infrastructures (Jyu): Hankkeessa tutkitaan teknologioita haittaohjelmien tunnistamiseksi 

• Big Data Analytics - Data-Driven Methods for Cyber Security (jyu): kehitetään laskentametodeja, analyysityökaluja ja 
ohjelmistoalgoritmeja suurten tietovarantojen analysoimiseen 

• Teollinen Internet: tutkimushankkeita (VTT, Aalto ja Etla)IV 

• TEM-konsernin kyselypalveluprojekti 

• FIMECCin ohjelmista useat hyödyntävät Big dataa: laitteiden huoltokustannusten minimointi hyödyntämällä itsemonitorointia, -
diagnosointia ja korjaustaIV  

• DIGILEn  

• Internet-of-Things -ohjelman sisällössä korostuvat liiketoimintamallit, ekosysteemit sekä langattomat verkot 

• Data to Intelligence (D2I), joka keskittyy big dataan, tietovarantoihin ja palvelukehitykseenIV 

* Hoang-Vu Nguyen et al. (2014) A near-linear subspace search scheme for unsupervised selection of correlated features 
** Huovinen, P. Mathematical Model – tell us the future!, Bonten M.J. Understanding thespread of antibiotic resistant pathogens in hospitals: 
Mathematical models as tools for control 
*** 9 th International Conference on Predictive Modelling in Foods (ICPMF) 
IV Juhanko. J. etal (2015) Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi. Taustoittava kooste. ETLA Raportit 
V LVM (2013) Big data Suomessa. Keskustelualoite. 
VI Big datan tutkimus ja opetus Jyväskulän yliopistossa. Lausinto VM:lle Big data strategiasta (2014) 

http://communications.elsevier.com/r/?id=h979f689,41c726e,4243562
http://communications.elsevier.com/r/?id=h979f689,41c726e,4243562
http://communications.elsevier.com/r/?id=h979f689,41c726e,4243562


Big dataan perustuva mallinnus – referenssejä 
Optimoidaan aikataulu (schedule) ja työkuorma* 

 

Holopainen S. A model for scheduling of employees using supplier selection. In Proceedings of 4th 
International Conference on Engineering Optimization (EngOpt2014). 2014. 6 p. 



Big dataan perustuva mallinnus - referenssejä 

• Patenttimaisemat: Yritysten ja organisaatioiden tutkimiseen, Patenttisalkkujen vertailuun jne. 

• Valmiita työkaluja (maksullisia): STN AnaVist**, Thomson Data Analyzer, Vantage Point ym. 

• Tietueiden sisällön mukaan, Text-mining-työkalut (samantyyppiset dokumentit klustereina) 

• Text mining –työkaluja:Jalostettua tietoa sisältävät DWPI ja Chemical Abstracts, Thomson Reuters, Themescape ym. 

* Laura Ruotsalainen, Data Mining Tools for Technology and Competitive Intelligence: 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2451.pdf 
** http://www.stn-international.de/stn_anavist.html 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2451.pdf


STN AnaVist: Patenttisalkkujen vertailu (VTT, Tietoratkaisut 2015) 

Kartan dokumentit värjätty organisaatioiden mukaan: A keltaisella ja B turkoosilla 

Organisaatio A:n patentteja yhteisalueella 

Organisaatio B:n patentteja yhteisalueella 

Yhteiset toiminnot 



Big datan tulevaisuus julkisella puolella 

• Big dataan perustuva julkishallinnon tuottavuuden kasvu (rahallinen arvo Euroopassa jopa 250 000 M€/v***) 

• Tieto on avointa ja mahdollisimman monen käytettävissä  

• Internetiin kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa nykyisestä 3 – 7 miljardista 20 – 50 miljardiin 2020 mennessä.* 

• Suomi ennestään edelläkävijöitä avoimessa datassa: julkiset tietovarannot yleisesti saatavilla (pilvipalvelut?) 

• Yhteiskunnalliset ja oikeudelliset kysymykset hidastavat kehitystä, toisaalta ohjaavat sitä 

• Saatavilla tietotekniikkaresursseja:  

• sovelluskehitysalustat ja sovellukset (internet ja pilvipalvelutIV), massiivisen datan luokittelu- ja louhintatyökalut 

• Suomessa ennestään paljon ICT-osaamista dataintensitiivisillä alueilla (mobiililaite- ja peliteollisuus, ympäristön monitorointi jne.) 

• Uutta osaamista kuitenkin tarvitaan sekä uusiin tuotteisiin ja palveluihin että niihin liittyvän monitoroinnin, toiminnallisen 
optimoinnin ja palveluiden kehittämiseen** -> opetusohjelmien päivitys 

 

* Bradley, J. etal (2013). Embracing the Internet of Everything to Capture Your Share of $14.4 Trillion. http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html 
** Porter, M. and Heppelmann, J. E. (2014). How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. Harvard Business Review. 
*** Manyika, J.etal (2012). Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, McKinsey Global Institute  
IV AssisDent 2012, Pilvipalveluiden hyödyt, http://www.assisdent.fi/miksi-assisdent/pilvipalvelun-hyodyt/ .  
V  LVM (2013) Big data Suomessa. Keskustelualoite 

Big datan arkipäiväistyminenV 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html
http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html
http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html


Big datan tulevaisuus julkisella puolella 

• Palvelutarve (sovellusten käyttö) on käyttäjälle vapaata 

• Resurssien yhteiskäyttö (palvelulla on monta käyttäjää samanaikaisesti) 

• Rahoitusta vapautuu perinteisistä ICT-investoinneista Big datan kehittämiseen - > kansalliset ja kv. 
Big dataa edistävät teknologiahankkeet 

• Suomessa hyvin toimiva julkinen-yksityinen yhteistyö on hyödynnettävä voimavara 

• Big dataan perustuvat digitaaliset palvelut  

• Ilmiöiden tunnistaminen: kuluttajatason tarpeet, Sote, talousalueiden eriarvoistuminen (työllisyys, 
muuttotappio jne.) 

• Big dataan perustuva mallinnus (data- ja tilastoanalyysien lisäksi OR ja optimointi) 

• Big dataa ja siihen perustuvia malleja hyödynnetään päätöksen teossa ja tulevaisuuden 
hahmottamisessa 

• Tuottavuus, budjetit, vaikuttavuus, resurssoinnit, palvelut, sote, rahoitus, koulutus,… 

• Big datan kehittyminen: työvoiman määrä ja osaaminen, julkinen/yksityinen rahoitus, luovat 
ideat, poikkitieteellisyys 

 


