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Suomen Asiakastieto Oy 

• Yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä 

myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiö 

– Tiedontuottaja, joka kerää, yhdistelee ja analysoi yritystietoja 

• Case: jämpti tieto tulee usein jälkijunassa 

– Miten hallita ja yhdistellä ”pehmeää” tietoa esim. uutislähteistä 



Kysymys 

• Miten tietystä yrityksestä uutisoidaan? 

– Mistä yrityksistä uutisoidaan näin? 



Materiaali 

• Yrityksiä 

– Avainhenkilöitä, tunnuslukuja, toimiala 

• Uutisia 

– Asiasanoitettu automaattisesti LIITOn käsitteillä 
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Materiaali 

• Yrityksiä 

– Avainhenkilöitä, tunnuslukuja, toimiala 

• Uutisia 

– Asiasanoitettu automaattisesti LIITOn käsitteillä 

• Kategorioita, joihin liittyy käsitteitä LIITOsta  
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Kysymys 

• Miten tietystä yrityksestä uutisoidaan? 

– Mistä yrityksistä uutisoidaan näin? 

 

– ”Näin” = Uutiskategoriat 





Ongelma 

• Ontologiset käsitteet yksinään eivät riitä kattavasti 

kuvailemaan kategorioita 

– Yhdistelmät sen sijaan saattaisivat toimia 



SPARQL 

• PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX at-meta: <http://www.yso.fi/onto/at-meta/> 

 

SELECT ?uutinen 

WHERE  

  { ?uutinen rdf:type at-meta:UutinenConcept . 

    ?uutinen at-meta:annotaatio <http://www.yso.fi/onto/liito/p5232> . 

    ?uutinen at-meta:annotaatio <http://www.yso.fi/onto/liito/p3322> . 

  } 

• Valitaan kaikki uutiset (tyyppi UutinenConcept), jotka on 

annotoitu poliisilla (p5232) ja konkurssilla (p3322) 

 





Uutinen Aihe Kategoria Yritys Toimiala 

Laajempi 
toimiala 

• Voidaan luoda halutut yhteydet ”lennosta” 

– ”minkä laajemman toimialan yritykset liittyvät tämän kategorian uutisiin” 

• Yksinkertaisella kyselykielellä mielivaltaisen monimutkaisia 
yhteyksiä 

– Kun yhteys on luotu, se voidaan tallettaa ja ajaa uudelleen, jos data 
muuttuu 

• Voidaan myös muodostaa päättelysääntöjä loogisilla operaattoreilla 

– ”Jos yrityksestä uutisoidaan näin ja näin, niin lisää sille tämä ominaisuus” 



Yhdistely datasettien välillä 

• Siltaus Dbpedian yrityksiin 

• Muihin uutislähteisiin 

• Jne. 
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★★★★★★★ 



Kiitos!            Kysymyksiä? 


