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Bigdata & 
älykkäät algoritmit 

 Kysymyksien poiminta 
toimialan ja 
asiakastilanteen muuttujien 
perusteella 

 Toimenpidesuunnitelma 
riskien vähentämiseksi 

 Kumppaniverkoston 
palvelut ja tuotteet 
vastaamaan 
toimenpidesuosituksiin 
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Vain toimenpide 
joka toteutetaan 
parantaa yrityksen 

turvallisuutta! 
 

Havaittuja riskejä saa poistettua 
kun toimenpiteisiin löytyy 

sopiva palvelu ja lähellä oleva 
kumppaniyritys  
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Huolehdimme etteivät yrityksen 
toiminta- ja tuloksentekokyky 
vaarannu missään tilanteessa 

Tarkempi 
vakuutusturva 
Vähemmän 
vahinkoja 
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Vahingon sattuessa voi syntyä 
yllättäviä kustannuksia myös 
tiedostojen ja ohjelmistojen 
kiireellisistä palautuksista.  

Varmistetaan, että keskeytysvakuutus 
on riittävä.  

Vakuutusturva kunnossa 



  

Fennian yritys-
asiakkaalle tehdyssä 
riskikartoituksessa 
havaittin, että asiakkaalla 
ei ollut riittävästi 
alkusammuttimia 
tuotantotiloissa 

Alkusammuttimia 
lisättiin kartoituksen 
tulosten pohjalta 
tehdyn suosituksen 
mukaisesti 

Piakkoin tämän jälkeen 
yrityksen tuotanto-tiloissa 
syttyi tulipalo, mutta 
vaarallinen tulipalo saatiin 
hallintaan ilman isoja 
vahinkoja 

”Safety work with clients has certainly contributed to the fact that the amount of claims for damages in 
Fennia’s south-east region in 2014 was 3.7 percent smaller than that of previous year.” 
  
- Jouni Ukkonen, Fennia’s regional director of the south-east region 

Vastaavissa tapauksissa vahingon määrä olisi voinut nousta yli 2.000.000 euroon 

Näinkin voi käydä – tarina vahingontorjunnasta 



Rohea Oy:n PACE -alustalle rakennettu työväline hyödyntää 
bigdataa ja toimii BI- ja CRM-järjestelmien jatkeena käytännön 
asiakas- ja myyntikohtaamisessa 
 
 

Tulokset syntyvät ketterän ohjelmistoalustan 
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