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Integroit ideone ottel ja OCS ratkais takaa

Teemat
• Integroitu videoneuvottelu- ja OCS -ratkaisu takaa 

paikasta riippumattoman yhteistyön yli maanrajojen

• Organisaation puolittuneet matkakulut näkyvät myös 
kasvaneena työmotivaationakasvaneena työmotivaationa

• Kustannustehokas ratkaisu on myös vihreämpi tapa toimia• Kustannustehokas ratkaisu on myös vihreämpi tapa toimia
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Sisältö
Ta sta• Tausta

• Tavoitteet
T t t• Toteutus

• Hyödyt
J tk t• Jatkot

• Opetukset
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"Videoneuvottelua ja rikastuttavaa j
kommunikointia" -projekti pähkinänkuoressa

Konkreettisia ja mitatta ia h öt jä• Konkreettisia ja mitattavia hyötyjä 
päivästä yksi lähtien
• Raha ja AikaRaha ja Aika

• Laadullisia ja työhygieniaan 
liittyvää kehitystäy y
• Teho ja Tuska

• Vihreät arvot ja kestävä kehitys 
osana yrityksen arvoja ja 
käytännön toimintaa

• Lyhyt takaisinmaksuaika
• IT –osasto saanut kiitosta
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Tikk rila kas an t rit sostojen ka tta ja paikallis s on

Tausta
• Tikkurila kasvanut yritysostojen kautta ja paikallisuus on 

osa yhtiön vahvuuksia ja kulttuuria
• Merkittävä yritysosto v 2005 Venäjältä lisäsi tarvetta• Merkittävä yritysosto v. 2005 Venäjältä lisäsi tarvetta 

päivittäisen kommunikaatioon ja yhteistyöhön
• Konsernitoimintojen tunnistaminen ja rakentaminenKonsernitoimintojen tunnistaminen ja rakentaminen 

yhteisiksi prosesseiksi ja toiminnoiksi toi 
matriisiorganisaation Tikkurilaan – yhteisen ERP:n
käyttöönotto alkoi v. 2005

• Tikkurilan yritysvastuuohjelmassa ympäristö ja kestävä 
toiminta, sekä ympäristöystävälliset tuotteet tärkeitä 
tekijöitä
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Tikkurila lyhyesti
• Tikkurila on johtava maaliyhtiö Suomessa Ruotsissa ja Venäjällä• Tikkurila on johtava maaliyhtiö Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä 

sekä yksi alansa johtavista Baltian maissa. Tikkurila tarjoaa 
merkkituotteita ja asiantuntijapalveluita kuluttajille, ammattimaalareille 
j t lli ill i kk ill i 40 V lik i k l tja teollisille asiakkaille noin 40 maassa. Valikoimaan kuuluvat 
kauppa- ja rakennusmaalit sekä puu- ja metalliteollisuusmaalit. 

• Vuoden 2008 liikevaihto 648 milj. euroa, EBIT 59 milj. euroa
• Liiketoiminta-alueet: Deco (81%) ja Industrial Coatings (19%)
• Kemira Oyj:n 100%-sesti omistama
• Johtava asema kauppa ja rakennusmaaleissa• Johtava asema kauppa- ja rakennusmaaleissa 

• Suomessa nro 1
• Ruotsissa nro 1

Venäjällä nro 1
Itä-Eurooppa

18 %

Länsi-Eurooppa
7 %

Suomi
18 %

• Venäjällä nro 1
• Puolassa nro 4

Ruotsi
22 %22 %

Venäjä ja IVY
35 %
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Tikkurilan toimipaikat

FinlandFinland

SwedenSweden

EstoniaEstoniaGermanyGermany

RussiaRussia

PolandPoland

UkraineUkraine

EstoniaEstonia

KazahkstanKazahkstan

UkraineUkraine

Tuotantoyksiköitä 7 maassa 
ChinaChina

Tuotanto, myynti, varasto
Myynti, varasto

Omia myyntiyhtiöitä  lisäksi  11 maassa

Lä ä li 40Läsnä yli 40 maassa
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Milloin olosuhteet ovat suotuisat 
etäneuvotteluille?

Oikeita henkilökohtaisia tapaamisia ei kor aa mikään• Oikeita henkilökohtaisia tapaamisia ei korvaa mikään, 
mutta etäneuvottelut tulevat todennäköisesti onnistumaan
• Osallistujat ovat tavanneet aiemminOsallistujat ovat tavanneet aiemmin
• Kokoukselle on selkeä agenda ja tavoite
• Tapaamisessa ei ole odotettavissa isoja ristiriitoja
• Osallistujat ovat aiemmin osallistuneet/ johtaneet etäneuvottelua
• Agendalla on normaaleja työasioita

O lli t j j k Di i tii j j ll i tä tt l• Osallistujajoukossa on Diginatiiveja, jolloin etäneuvottelu on 
luonnollinen tapa hoitaa asioita työkavereiden kanssa
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Tavoitteet: Tikkurila group Videoconference g p
system

Project Objectives Project Deliverables
Ease communication and co-operation internally (also Kemira). 

Decrease traveling costs in cash and time.

Project Objectives

Benefits and Costs

1) Enhance communication and co-operation inside company:
• Easier to book meetings, less “meetings”?
• Faster decision making
• Get expertise more involve in group level

Project Deliverables

Benefits
• Save 10% of Tikkurila direct traveling costs ~ x00 000 € annually
• Utilize telecom network also voice/ video, no extra cost for VC
• Speed up the process to implement Tikkurila group wide infra 

(network, software, workstation)

• Organization synergies and coordination
2) Cost cutting & savings

• Savings in traveling expenses, time and meeting 
arrangements

• Increase productivity
Costs
• Central integration set up ~x5 000€
• Per site 8 000€ – 17 000€ + set up fee x 900€
• Annual maintenance fee ~10% of purchase prize

p y
3) Enhance remote work
4) Safety and environmental issues

• Implement Tandberg VC system into Vantaa, Lövholmen, 
Debiza, St Petersburg (Finncolor, Teks). Others later?

• Extend Tikkurila group infra to cover remote sites/ users

Action Plan Integration with Tandberg 
Management suite

IPg p
• Communicate new “meeting policy” to employees

• Positive feedback out of trial 

Key Notes and Issues
Remote users 
Microsoft LCS

Kemira Site
IP
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• Will the system be used?
Microsoft LCS

Tikkurila Site



Videoneuvottelu Tikkurilassa
• Ympäristö• Ympäristö

• Perusinvestointi v. 2006
• Tandberg videoneuvottelulaiteita viidelle 

toimipaikalle, neljä maata p , j
• Keskitetty laitehallinta ja siltaratkaisu
• Ylläpitosopimus

• Microsoft LCS käyttöönotto v. 2006 – (EA 
i k )sopimuksessa)

• Microsoft LCS ja Tandberg integraatio v. 2007
• Uusia toimipaikkoja v.2007

Li äl itt it V t ll j Pi t ii 2007 2008• Lisälaitteita Vantaalle ja Pietariin 2007, 2008
• Ympäristön modernisointi syksy 2009

• Käyttömäärät 2009
• Videoneuvotteluja H1 n. 700 kpl (Tandberg)
• OCS käyttäjiä elokuussa n. 800 kpl (2300 

työasemaa)
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Palvelun käyttöönotto ja laajentaminen
• "Sissimarkkinointi"• Sissimarkkinointi

• Uskottiin että hyvä asia leviää itsestään
• Ihmiset muuttavat käyttäytymistään vapaaehtoisesti mikäli oman "viivan alle" jää riittävästi – Itselle! 
• Sosiaalinen paine

• Aktiivista lobbausta ruohonjuuritasolla – "osastojen kipinämikot"

• Tiimikohtaisia opastuksia
• Viikkopalaverit, kahvittelut
• Tärkeät sisäiset kohderyhmät erikoiskäsittelyyn - johdon sihteerit

• YhteisesittelytilaisuuksiaYhteisesittelytilaisuuksia
• Sisäiset viestintäkanavat: Intranet, tiedotteita, lehti
• Yleisiä demotilaisuuksia

• Intranetissä tiedotteita käytöstä, laajentumisesta ja saavutetuista 
hyödyistähyödyistä

• "Open Day" –tapahtuma
• Lippulaivatapahtuma asian edistämiseksi!
• Avoin tilaisuus yhtiön ruokalassa lounasaikaan, mukana myös Tandberg ja Microsoft
• Tikkurilan edistyneet käyttäjät (ei IT) näyttivät työkavereilleen, kuinka ratkaisut toimivat työympäristössä
• Sirkushuveja

• Käyttöohjeet ja muu tukimateriaali
• Sitoutuneet esimiehet ja ilosanoman levittäjät avainasemassaSitoutuneet esimiehet ja ilosanoman levittäjät avainasemassa
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Kommentteja Tikkurilalaisilta 1/2
Konserninlaajuisen• Konserninlaajuisen 
sävytyskonetiimin jäsen
• "Helpottaa ja nopeuttaaHelpottaa ja nopeuttaa 

kommunikointia, on aina mukavampi 
kommunikoida ”kasvokkain”. Palaverit 
hoituvat pienissä ryhmissä eri p y
organisaatioiden välillä edullisesti ja 
tehokkaasti. Saman asian esittäminen 
sähköpostilla on hidasta ja työlästä, 
verrattuna videoneuvotteluun ja 
OCS:iin. Nämä vehkeet säästää aikaa 
ja aika on rahaa". 
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Kommentteja Tikkurilalaisilta 2/2

• The change in work...
• Immediate understanding who's in office and who not (provided they use OCS).
• For discussing with colleagues using OCS, practically no further use of the landline- or mobile 

phonephone.
• It allows quick communication, even with multiple persons at same time (talking-writing or 

writing-writing).
• It allows for having a video conference, although meeting "Live" delivers a better result.
• OCS is only suitable for having a quick chat not for meetings that lasts several hoursOCS is only suitable for having a quick chat, not for meetings that lasts several hours.

• Positive aspects...
• Thanks to OCS, telephone bill is much lower compared to the era before OCS.
• You can see who's Online, e.g. available (green), busy (red), away (yellow), etc.
• The webcam is really nice and supports the "non-verbal" aspect of the communication process.
• Sound quality of the OCS is often better than with landline- or mobile phone; sometimes it 

sounds like the person is in the same room.
R d d d f t li ti t f k h t ki d• Reduced need for traveling → more time to focus on work → shorter working days.

• In short: it's simple, it's efficient, it's easy, it's a great tool!
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Säästöjä numeroina
• Kokonaiskustannus ulkomaanmatkalla n 600 -1000€Kokonaiskustannus ulkomaanmatkalla n. 600 1000€

• Lento, hotelli, taksi/ vuokra-auto, ruokailu, päivärahat + 
ajankäyttö

• Ulkomaanmatkat ovat vähentyneet merkittävästi viime y
aikoina
• 1-6/ 2008 n. 1000 kpl
• 1-6/ 2009 n. 500 kpl

2009 H1 Tikk il id tt 700• 2009 H1 Tikkurilassa on pidetty n. 700 
videoneuvottelupalaveria
• Konsernin sisäisen yhteistyön lisääntymisen ja toimintojen 

integroinnin seurauksena matkustamisen olisi pitänytintegroinnin seurauksena matkustamisen olisi pitänyt 
lisääntyä

• Olemme säästäneet 500 matkaa, mutta kuinka montaa 
matkaa olemme onnistuneet välttämään?

T t k hit k l i T kh l j h t l• Tuotekehityksen palaveri Tukholmassa, johon tulee 
osallistujia neljästä Tikkurilan tutkimuskeskuksesta

• 754 l polttoainetta
• 1946 kg CO2 päästöjä1946 kg CO2 päästöjä
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Säästöt ja Hyödyt 1/2j y y
Tikkurilalle yhtiönä

Lentomatk staminen on ähent n t merkittä ästi säästö• Lentomatkustaminen on vähentynyt merkittävästi, säästö 
yli 300 000€ per H1

• Autoilu on varmasti vähentynyt tietyissä toiminnoissa• Autoilu on varmasti vähentynyt tietyissä toiminnoissa
• Luonto kiittää ja kuormitus on aiempaa pienempi

• 500 kg Co2 per matka (500 kpl) -> 250 000 kg Co2• 500 kg Co2 per matka (500 kpl) -> 250 000 kg Co2

• Puhelinlaskut ovat pienentyneet  henkilöillä, jotka ovat 
aktiivisesti yhteydessä kollegoihin talon sisällä – "satasillaaktiivisesti yhteydessä kollegoihin talon sisällä satasilla 
kuussa"

• Positiivista kehitystä turvallisuudessa ja liiketoiminnan  y j
jatkuvuudessa - yhtiön avainhenkilöt ovat yleensä eniten 
matkustavia ja heidät kannattaa pitää ennemmin maassa 
k i il j i ti tkuin ilmassa, ja poissa ratista
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Säästöt ja Hyödyt 2/2j y y
Tikkurilalaisille henkilökohtaisesti
• Palavereiden sopiminen on helpottunut merkittävästiPalavereiden sopiminen on helpottunut merkittävästi
• Palavereita on pidetty enemmän ja ihmiset ovat tavanneet toisiaan 

useammin
• Yhteistyön lisääntynyt ja tehokkuus kasvanutYhteistyön lisääntynyt ja tehokkuus kasvanut
• Säännölliset palaverit ovat mahdollisia ulkomaisten kollegoiden kanssa

• Yhteisiä esityksiä / dokumentteja voidaan jakaa ja työstää olematta 
fyysisesti samassa tilassayy

• Henkilökohtaisen ajan lisääntyminen - työmatkat tehdään 
pääsääntöisesti omalla ajalla ja univelkojen kuittaaminen varmasti 
omalla ajalla

• Matkustaminen käy työstä ja siihen sisältyy riskejä ja stressiä
• Lentomatkailusta on viime vuosina karsiutunut viimeisetkin glamourin rippeet
• Matkustaminen lisää stressiä ja väsyttää

K ll id t it tt t t h li h l ll• Kollegoiden tavoitettavuus on parantunut – puhelimeen on helppo olla 
vastaamatta, mutta pikaviesti on toinen juttu

• Vempeleistä kiinnostuneet ovat saaneet lisää tavaraa reppuun -
weppikamerat ja kuulokkeetweppikamerat ja kuulokkeet
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Tulevaisuuden Visio ja Suunnitelmat
• Visio• Visio

• Loppukäyttäjän vapauttaminen laitteesta ja tiedonsiirtokanavasta
• Onko minulla saatavilla sopiva laite ottaakseni yhteyttä kollegaan tai tuttuun?
• Mitä verkkoja on tarjolla ja olenko sen kanssa yhteensopiva?Mitä verkkoja on tarjolla ja olenko sen kanssa yhteensopiva?

• Organisaatioiden välinen kitka tulee pienentymään ja yhtiön ulkopuoliset 
sidosryhmät tulevat osaksi jokapäiväistä kommunikointiympäristöä 

• (BWC/ BWS – Business with Customer / Business with Supplier)

• Tikkurilan suunnitelmat ja mahdollisuudet
• Videokonferenssi- ja viestintärajapinnan avaaminen ulkoisille sidosryhmille

• Asiakkaat (keskusliikkeet, jakelijat) ja toimittajat
• Loppuasiakaspalvelu monikanavaiseksi (Tikkurilan maalilinja) 

• Maalausneuvontaan pikaviestintä ja videoneuvotteluyhteys - "Kuuma linja"
• Puhelimella mukaan videoneuvotteluihin; Tikkurilan puhelinvaihde 

integroidaan osaksi videokonferenssiympäristöäintegroidaan osaksi videokonferenssiympäristöä
• Mobiliteetti – matkapuhelimet ja OCS 
• Tandberg ja Microsoft integraation lujittaminen, virtuaalineuvotteluhuoneiden 

käytön luotettavuuden lisääminenkäytön luotettavuuden lisääminen
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Kannattaa ottaa huomioon omassa 
hankkeessa

Etsi htiöön sopi a lanseera stapa• Etsi yhtiöön sopiva lanseeraustapa
• Kyseessä on ihmisten käyttäytymisen muutos ja joillakin 

ensireaktiossa saattaa olla hieman peruskitkaa jaensireaktiossa saattaa olla hieman peruskitkaa ja 
ennakkoluuloja
• "Jarkko, I promise you this never going to be a success story in , p y g g y

xxx"

• Perusinfrastruktuuri pitää olla kunnossa
• Loppukäyttäjät tarvitsevat tukea alussa ja käytön aikana
• Hyvät asiat tulee harvoin jos koskaan IT porukalta

• Löydä oikeat asian edistäjät linjaorganisaatiosta

• Tuotteista!
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