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Suomessa avattava Huawein Digital Finance and Security Innovation
Lab -innovaatiokeskus ratkoo rahoitusalan kansainvälisiä haasteita

 
Huawein uuden innovaatiokeskuksen päämääränä on luoda ratkaisuja digitaalisten rahoitus- ja
pankkipalvelujen kokemiin haasteisiin.

Huawein alueellisen Ecosystem Development -liiketoiminnan ja yhtiön Suomessa sijaitsevan
tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen välisen ainutlaatuisen yhteistyön myötä Helsingissä avautuu
Digital Finance and Security Innovation Lab (Fin²Sec) -keskus. Syyskuussa avautuva innovaatiokeskus
on suunniteltu vastaamaan digitaaliseen tarjontaan keskittyvien pankki-, rahoitus- ja
maksupalvelujen tarpeeseen Euroopassa. Huawein tavoitteena on tehdä yhteistyötä monien alan
toimijoiden kanssa ja kiihdyttää näin alan kehitystä sekä täyttää asiakkaiden muuttuvat tarpeet.

Helsinkiin sijoitetun keskuksen on määrä toimia hautomona, jossa ideoita ja ohjelmia voidaan
käsitellä ja kehittää. Huawei luo näin teknologista perustaa, jonka avulla yhtiö voi osaltaan muovata
uusia, parempia standardeja alalle sekä kehittää palveluja ja tuotteita vastaamaan tämän päivän
tarpeisiin. Lisäksi keskus tukee rahoituspalvelualaa innovatiivisilla teknologiaratkaisuilla, jotka
parantavat asiakkaiden palvelukokemusta ja sitoutuvuutta. Ydintavoitteena on siis tuoda kaikkien



kuluttajien sekä organisaatioiden saataville turvallisia digitaalisia pankki- ja rahoituspalveluja sekä
maksuprosessien parannuksia.

Osana Digital Finance and Security Innovation Lab -keskuksen valmistelua Huawei tekee tiivistä
yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Yhtiö on yksi Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity -instituutin
lahjoittajista. Huawei on lisäksi kutsunut eurooppalaisia pankkeja, FinTech-organisaatioita ja alan
yhdistyksiä mukaan yhteistyöhön. Kaikkien näiden tahojen ammattitaito ja tulevaisuuden
suunnitelmat sekä tieto kunkin tahon kohtaamista haasteista ovat uuden innovaatiokeskuksen
toiminnan keskiössä.

“Ellemme vahvista talouteen liittyviä ekosysteemejä yhteistyössä, tulemme jatkossakin kokemaan
haasteita turvallisten digitaalisten palvelujen ja tuotteiden toimittamisessa käyttäjille. Palvelujen
pariin pääsyn tulisi olla vaivatonta niin kokeneille sähköisten tuotteiden käyttäjille kuin
digitalisaatioon tottumattomille. Uuden innovaatiokeskuksemme tarkoituksena on – uusien
konseptien synnyttämisen lisäksi – jakaa kokemuksia toimijoiden kesken. Lisäksi haluamme tukea
menestyksekkäitä aloitteita ja uusia liiketoimintamalleja, joita toivottavasti voidaan edelleen
hyödyntää läpi rahoitus-, pankki- ja maksupalvelualan”, toteaa innovaatiokeskuksen suunnittelijoihin
lukeutuva Adam Rybusiewicz, Director of Financial Vertical Eco-Development and Partnerships for
CEE, Nordics and Turkey, Huawei Consumer Business Group.

Vastaavat Huawein aiemmin käynnistämät projektit ovat johtaneet merkittäviin uusiin innovaatioihin,
joista yksi on Huawein Digital Car Key -toiminto. Kyseessä on NFC:hen pohjautuva sovellus, joka sallii
kuljettajan lukita tai avata autonsa ovet sekä käynnistää autonsa älypuhelimen avulla .1

"Huawein Suomen tutkimus- ja tuotekehityskeskukset ovat työskennelleet kuluttajalaitteiden
tietoturvan parissa lähes vuosikymmenen ajan. Tämän työn seurauksena syntyneet laitteistoon
tukeutuvat luotetut ympäristöt luovat tänä päivänä perustan monille kriittisille sovelluksille, kuten
Huawei Paylle, WeChat Paylle sekä Huawei-puhelinten autonavain- ja tunnistautumisratkaisuille.
Olemme innoissamme voidessamme jakaa kokemuksiamme ja osaamisemme laitteiden tietoturvan
parissa Fin2Sec-ekosysteemin ja yliopistokumppaniemme kanssa", kertoo Huaweilla
kuluttajalaitteiden palvelualustojen turvallisuustutkimuksesta vastaava tri. Jan-Erik Ekberg, Head of
Helsinki System Security Lab (HSSL).

Avajaistapahtuma

Huawein Digital Finance and Security Innovation Lab -keskuksen avajaistapahtuma järjestetään
Helsingissä 28. syyskuuta. Vieraat kutsutaan kuulemaan esityksiä aamulla ja sen jälkeen tutustumaan
innovaatiokeskukseen.

Koko päivän kestävässä tapahtumassa Huawei ja muut osallistuvat tahot määrittelevät rahoitusalan
tärkeimpiä tietoturva- ja yksityisyyshaasteita sekä jakavat alan viimeisimmät kuulumiset liittyen
digitaalisiin pankki- ja maksupalveluihin. Pankki- ja rahoitusalan osallistujat tulevat myös
korostamaan kuluttajan näkökulmasta avainasemassa olevia kipupisteitä, joiden ratkomiseen
Fin²Sec-keskus pureutuu yhteistyötahojensa kanssa.

Lisätietoa Digital Finance & Security Innovation Lab -keskuksesta saat sähköpostitse osoitteesta:
fin2seclab@huawei.com

1 https://consumer.huawei.com/uk/support/article/en-gb00929431/
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Lisätiedot:

Joonas Nurmela, Huawei Technologies Oy, kuluttajaliiketoiminta
Johtava PR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 044 750 0084, sähköposti: joonas.nurmela@huawei.com

Kuva- ja materiaalipyynnöt, tuotelainat:

Marjukka Naakka, Huawei Technologies Oy, kuluttajaliiketoiminta
PR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 050 526 2954, sähköposti: marjukka.naakka@huawei.com

Niko Haikala, OSG Viestintä
Account Manager
Puh. 040 585 0264, sähköposti: HuaweiPR@osg.fi

Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.

Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja
Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja
tuotekehityksen parissa.

Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli
30 vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.

Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/   

Huawei sosiaalisessa mediassa:         
Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileFi
Instagram: https://instagram.com/HuaweiMobileFi
Youtube: https://youtube.com/HuaweiMobileFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile
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