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• Tiedon käyttöön rakenteisena
• Varmistaa tiedon löydettävyys
• Parantaa tiedon siirrettävyyttä
• Mahdollistaa tiedon yhdisteltävyyden
• Varmistaa tiedon ymmärrettävyys
• Varmistaa tiedon luotettavuus
ØTiedon manuaalikäsittelyn poistaminen
ØTiedon automaattinen käsittely ja robotisaatio
ØDigitalisoidut uudet palvelut

TALTIO hankkeessa teimme taloustiedon
standardin, koska halusimme...
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• Ekosysteemeissä esim. eKuitti
–Hyödynnetään käytännössä rakenteista taloustietoa
–Luodaan uusia tehokkaampia toimintamalleja
–Yhdistetään tietoa toisiin tietoihin
–Kattaa toiminnassaan yksityisen ja julkisen sektorin
–Syntyy merkittävä joukko uusia palveluja

• Siirrytään digitaaliseen toimintaan,
–mahdollistetaan 2,6 mrd vuosittaiset säästöt taloustiedon

käsittelyssä

RTECO hankkeessa viemme käytäntöön tavat
hyödyntää rakenteista taloustietoa....



Teknologiateollisuus 3

Miten”Pate putkimies” voisi toimia ?Miten”Pate putkimies” voisi toimia ?
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Asukas valitsee AI:n
suositteleman putki-
miehen työvoima-
alustalta suositusten,
hinnan ja saata-vuuden
perusteella.

Asukas valitsee AI:n
suositteleman putki-
miehen työvoima-
alustalta suositusten,
hinnan ja saata-vuuden
perusteella.

Putkimies näkee
ostajan huoneiston
tiedoista, minkä
mallisista osista
rikkoutunut kohde on
tehty.

Putkimies näkee
ostajan huoneiston
tiedoista, minkä
mallisista osista
rikkoutunut kohde on
tehty.

Putkimies tilaa osat
etukäteen ja saa laskun
/ kuitin sähköisesti.

Putkimies tilaa osat
etukäteen ja saa laskun
/ kuitin sähköisesti.

Korjattuaan vian,
putkimies tekee
reaaliaikaisen tilisiirto-
pyynnön asukkaalle.
Siirtopyyntöön
muodostuu
automaattisesti
käytettyjen tarvikkeiden,
työtuntien ja muiden
tekijöiden perusteella.

Korjattuaan vian,
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reaaliaikaisen tilisiirto-
pyynnön asukkaalle.
Siirtopyyntöön
muodostuu
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Asukas maksaa
pyynnön ja saa
sähköisen kuitin.

Asukas maksaa
pyynnön ja saa
sähköisen kuitin.

Toimittaja saa automaattisesti
rahat käytetyistä osista.
Toimittaja saa automaattisesti
rahat käytetyistä osista.

Putkimies tarkastaa
päivittyneen kassa-
laskelman.

Putkimies tarkastaa
päivittyneen kassa-
laskelman.

Verottaja saa
päivittyneet tiedot
reaaliajassa.

Verottaja saa
päivittyneet tiedot
reaaliajassa.

Asukas täyttää inter-
aktiivisen kuitin asiakas-
tyytyväisyyskyselyn.

Asukas täyttää inter-
aktiivisen kuitin asiakas-
tyytyväisyyskyselyn.

Huoneiston tietoihin
päivittyy uudet osat,
niiden hankintahinta ja
asentajan tiedot.

Huoneiston tietoihin
päivittyy uudet osat,
niiden hankintahinta ja
asentajan tiedot.

Kiitos mielenkiinnosta

markku.orn@teknologiateollisuus.fi
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