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Osakkaita kahdeksan, joista seitsemän mukana 
operatiivisessa toiminnassa.
Lisäksi kuusi palkattua työntekijää.

Tiedolla johtamisen ratkaisut
Oiwan asiantuntijat ovat erikoistuneet tiedolla 
johtamisen ratkaisuihin. 

Dataa oikein varastoimalla ja jalostamalla siitä saadaan 
visuaalista ja helposti ymmärrettävää niin, että 
ajantasainen tieto on aina saatavilla. Liiketoiminnan 
ennustamisesta tulee yksinkertaisempaa ja helpompaa. 

Oiwa tulee panostamaan tulevaisuudessa yhä 
enenevissä määrin tekoälyn mahdollisuuksiin.

Meidän kanssamme projekti on aina yhteinen ja 
meidän kanssamme asiakas tulee varmasti onnelliseksi.



Datan laadun tärkeys
Tuotekustannus
- raaka-ainekust.
- myynnin&markkinoinnin kiinteät kust.
- myynnin&markkinoinnin muuttuvat kust.
- työkust.
- logistiset kust.
- jne. 

Työkustannus puuttuu, joka on 5 senttiä / kg  

-> asiakas ostaa 100 000 kg / kk 

-> kate kasvaa 5 000 e / kk



 Tiedolla johtamisen portaali Akseli, joka 
sisältää tietovaraston, useita kuutioita ja yli 
1800 raporttia sekä useita liittymiä muihin 
järjestelmiin

 Hyödyntää yli 600 atrialaista mm.
• alkutuotannossa
• tuotannossa
• toimitusketjuissa
• taloudessa
• sisäisessä laskennassa
• ostossa
• myynnissä ja markkinoinnissa
• HR:ssä

 Raportit myös noin 7000 tuottajalle sekä 
asiakkaille

 Yhteistyö jatkunut vuodesta 2000
Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Liikevaihto vuonna 2018 oli noin 1,44 miljardia euroa 
ja henkilöstöä noin 4 460.
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• Kehittäjälääkäri Aapo Tahkolan kanssa aloitettu JYTEssä laadun kehittämistyö 2015
• Tähtäimessä on pitkäjänteinen ja mitattava avoterveydenhuollon laadun 

parantaminen
• Tietojärjestelmien tietoa hyödynnetään systemaattisesti laadun parantamisessa 
• Laatupankkiin kertyy automaattisesti mittaustietoa, jonka perusteella voidaan 

luotettavasti seurata hoidon laatua ja seurantojen toteutumista

Kuinka analytiikalla voidaan pelastaa ihmishenkiä?

”Varovaisestikin arvioiden olemme pystyneet 
väestössämme varmasti tällä työllä säästämään useita 
sydänkohtauksia ja aivohalvauksia.”

- Aapo Tahkola



• Potilas (anonymisoitu)
• Alue
• Lääkitys
• Diagnoosit
• Laboratoriotulokset
• Tapahtumat
• Lähetteet

Kuinka analytiikalla voidaan pelastaa ihmishenkiä?
Potilastietojärjestelmä 

esim. Effica

Muut mahdolliset 
datalähteet

• Tietokannat
• Tiedostot

Tietojen tarkistukset

Logiikat

Raportointi

Analysointi

Tekoäly

Laatupankki
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