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Miksi minisymposio?Miksi minisymposio?

 Tekesin Fenix-ohjelma Vuorovaikutteinen Tekesin Fenix-ohjelma Vuorovaikutteinen 
tietotekniikka 2003-2007 (4.5v)tietotekniikka 2003-2007 (4.5v)
 84M€ (Tekes 39M€)84M€ (Tekes 39M€)

 Aiheryhmätoiminta:Aiheryhmätoiminta:
 Tietämyksen hallintasovellukset ja semanttinen webTietämyksen hallintasovellukset ja semanttinen web
 Peli- ja viihdesovelluksetPeli- ja viihdesovellukset
 Yhteisölliset verkkopalvelutYhteisölliset verkkopalvelut
 Teollisuuden ja palveluyritysten verkkopalvelutTeollisuuden ja palveluyritysten verkkopalvelut
 HybridimediaHybridimedia



 Aiheryhmä kerää samasta aihepiiristä Aiheryhmä kerää samasta aihepiiristä 
kiinnostuneita tahoja yhteenkiinnostuneita tahoja yhteen
 Tiedon ja kokemusten välittäminenTiedon ja kokemusten välittäminen
 Hankkeiden synergioiden vahvistaminenHankkeiden synergioiden vahvistaminen
 Uusien hankekonsortioiden synnyttäminenUusien hankekonsortioiden synnyttäminen
 Kentän palaute Fenix-ohjelmalleKentän palaute Fenix-ohjelmalle



 Kaikki halukkaat tervetulleita mukaanKaikki halukkaat tervetulleita mukaan
 PassiivitapaPassiivitapa

 Ilmoittaudu sähköpostilistalle (minulle)Ilmoittaudu sähköpostilistalle (minulle)
 Osallistu tilaisuuksiinOsallistu tilaisuuksiin

 AktiivitapaAktiivitapa
 Ideoi ja ole mukana toteuttamassa aktiviteettejaIdeoi ja ole mukana toteuttamassa aktiviteetteja
 Varsinaista budjettia ei ole, mutta …Varsinaista budjettia ei ole, mutta …
 Tekes rahoittaa esim. tämän päivän tutoriaalin ym.Tekes rahoittaa esim. tämän päivän tutoriaalin ym.



Päivän tavoitePäivän tavoite

 Yleiskuvan luominen aiheryhmän hankkeistaYleiskuvan luominen aiheryhmän hankkeista
 Lyhyet hanke-esittelyt ja keskustelut niistäLyhyet hanke-esittelyt ja keskustelut niistä
 Max 15min per hanke (sis. keskustelun)Max 15min per hanke (sis. keskustelun)

 Lopuksi kerätään ajatukset kokoonLopuksi kerätään ajatukset kokoon
 Miten aiheryhmämme voisi edesauttaaMiten aiheryhmämme voisi edesauttaa

 Käynnistyneitä hankkeita?Käynnistyneitä hankkeita?
 Synnyttää uusia hankeaikeita?Synnyttää uusia hankeaikeita?

 Onko aiheryhmällä viestiä Fenix-ohjelmalle?Onko aiheryhmällä viestiä Fenix-ohjelmalle?
 Paikalla Tekesin ja Fenix-ohjelman edustajiaPaikalla Tekesin ja Fenix-ohjelman edustajia

 Ajatuksia aiheryhmätoiminnan jatkoksi?Ajatuksia aiheryhmätoiminnan jatkoksi?



Ohjelma 13:30-14:30Ohjelma 13:30-14:30

 Pasi Honkanen, IMS Business Solutions OyPasi Honkanen, IMS Business Solutions Oy
WUORO – Project IntroductionWUORO – Project Introduction

 Timo Järvinen, VTT TietotekniikkaTimo Järvinen, VTT Tietotekniikka  
TIVIK - Personoitua elintarviketietoa kännykkäänTIVIK - Personoitua elintarviketietoa kännykkään

 Marko Turpeinen, HIIT ja Almamedia OyjMarko Turpeinen, HIIT ja Almamedia Oyj
Mobile Content CommunitiesMobile Content Communities

 Kim Viljanen, HIITKim Viljanen, HIIT
Intelligent Web ServicesIntelligent Web Services



Kahvitauko 14:30-15:00Kahvitauko 14:30-15:00



Ohjelma 15:00-16:00Ohjelma 15:00-16:00

 Eija Airio, TaYEija Airio, TaY
Käsiteperustainen tiedonhakuKäsiteperustainen tiedonhaku

 Petri Karttunen, Puheentunnistus OyPetri Karttunen, Puheentunnistus Oy
Suomenkielinen puheentunnistus jaSuomenkielinen puheentunnistus ja
tekstistä puheeksi -sovellus käyttööntekstistä puheeksi -sovellus käyttöön

 Kalle Kilpi, BL Business Logics OyKalle Kilpi, BL Business Logics Oy
VisualWorkbook –projektiVisualWorkbook –projekti

 Jonas Kronlund, Elisa OyjJonas Kronlund, Elisa Oyj
IP Datacast - televisiopalvelut kännykkäänIP Datacast - televisiopalvelut kännykkään

 Marjasinikka VäänänenMarjasinikka Väänänen
Journalistinen tiedonhaku ja semanttinen web Journalistinen tiedonhaku ja semanttinen web 
(hankeaie)(hankeaie)

 Miten Fenix-ohjelmaa pitäisi suunnata?Miten Fenix-ohjelmaa pitäisi suunnata?
LoppukeskusteluLoppukeskustelu



Symposion lopuksiSymposion lopuksi

 Kerätään ajatukset kokoonKerätään ajatukset kokoon
 Miten aiheryhmämme voisi edesauttaaMiten aiheryhmämme voisi edesauttaa

 Käynnistyneitä hankkeita?Käynnistyneitä hankkeita?
 Synnyttää uusia hankeaikeita?Synnyttää uusia hankeaikeita?

 Onko aiheryhmällä viestiä Fenix-ohjelmalle?Onko aiheryhmällä viestiä Fenix-ohjelmalle?
 Paikalla Tekesin ja Fenix-ohjelman edustajiaPaikalla Tekesin ja Fenix-ohjelman edustajia

 Ajatuksia aiheryhmätoiminnan jatkoksi?Ajatuksia aiheryhmätoiminnan jatkoksi?



Co-Operation Issues in FinlandCo-Operation Issues in Finland
 Various ”XML projects” initiatedVarious ”XML projects” initiated

 XML vs. RDF: do people understand the difference?XML vs. RDF: do people understand the difference?
 When Semantic Web technologies should be used?When Semantic Web technologies should be used?

 eGovernment applicationseGovernment applications
 Semantic portals (e.g., Suomi.fi etc.)Semantic portals (e.g., Suomi.fi etc.)
 Semantic Web ServicesSemantic Web Services

 eHealth applicationseHealth applications
 Huge area: In UK a 20 Huge area: In UK a 20 billionbillion € project / 5 yrs! € project / 5 yrs!

 eCulture applicationseCulture applications
 Netherlands: over 10M€ national programme?Netherlands: over 10M€ national programme?

 eBusiness applicationseBusiness applications
 Ireland DERI, EU IPs, … several 10M€Ireland DERI, EU IPs, … several 10M€

 PANEL: WHAT SHOULD BE DONE IN FINLAND?PANEL: WHAT SHOULD BE DONE IN FINLAND?



Päivän päätteeksiPäivän päätteeksi

 Heurekan ”Helppoa elämää”Heurekan ”Helppoa elämää”
 Opastettu kierrosOpastettu kierros

 Tekoälytutkimuksen päivät 20 vTekoälytutkimuksen päivät 20 v
juhlagaalajuhlagaala
 Ravintola VernissaRavintola Vernissa
 (Ilmoittautuneille; maksullinen)(Ilmoittautuneille; maksullinen)




