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pääkirjoitus

Vain elämää
Slushin pääjärjestäjä Miki  

Kuusi ja modisti Fiona 
Timantti kertoivat syys-

kuun alussa Helsingin Sanomissa 
intohimoistaan, joihin kuuluu 
myös työ. 

Kumpikaan nuorista ei enää 
tunnistanut työn tarkkoja rajoja  
elämässään. Kuusi  tekee itseään 
kiinnostavia asioita innostavien 
ihmisten kanssa. Työtunteja ei 
eroteta vapaa-ajasta eikä niitä 
lasketa. Eletään.

Erään lehden toimittaja 
pysäytti minut saman aiheen 
ääreen heti lomien jälkeen. Hän 
kysyi, millä keinoin sain ajatuk-
seni pois töistäni. Hätkähdyttävä 
hiljainen hetki seurasi kysymystä. 

Mietin, miksi en ajattelisi töitä 
myös vapaa-ajallani.  

Suurin energianlähteeni elä-
mässä ovat ihmiset ja uutta 
luovat keskustelut. Haluan olla 
aidosti läsnä, en joutilaana tai 
toisista eristäytyneenä – myös 
töissä. Nautin, kun saavutamme 
yhteisiä onnistumisia asiakkai-
den, kumppanien ja kollegoiden 
kanssa.  

Minulle työn vastakohta on 
joutilaisuus, ei vapaa-aika. Eivätkä 
elämä ja työ eroa toisis taan, vaan 
limittyvät yhteen. Voin hyvin 
tehdä innostavia asioita ajasta ja 
paikasta riippu matta. 

Viestintävälineet mahdollis-
tavat sen, että voin keskustella 

kollegoiden, kumppaneiden ja 
asiakkaiden kanssa joustavasti 
puhelimitse, videoyhteyksillä, 
sosiaalisen median välityksellä 
milloin vain yhteisten peli-
sääntöjen puitteissa, joskus 
vapaa-aikanakin. Voin välttää 
ruuhkat silloin kuin niin haluan, 
mennä leffaan arkipäivänä tai 
pelata tyynin mielin tiistaina kier-
roksen golfia poikani kanssa.

Tuorein nuorisobarometri 
kertoo, että palkkaa ja uralla 
etenemistä tärkeämpänä nuo-
ret pitävät työn mielekkyyttä, 
kiinnostavuutta ja työyhteisöä. 
Jotta onnistumme luomaan 
johtamisella kaikille mielekkään 
yhteisön, on meidän oltava 

läsnä toisillemme, kohdattava 
kokonaisia ihmisiä haaveineen ja 
intohimoineen.

Uuden sukupolven työtä ei 
voi tehdä tai johtaa elämästä 
erillään. Näillä pohdinnoilla sekä 
lehdestä löytyvän etätyön  johta-
misen jutun (s. 24) siivittämänä 
haluan haastaa johtajat mietti-
mään, onko otollisempaa aikaa 
uudistaa työtä, tuottavuutta ja 
johtamista, kuin nyt?

Ari Rahkonen
Toimitusjohtaja,
Microsoft Oy
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Viimeistään nyt kannattaa siirtää 
sähköpostit pilveen!

Samalla saat käyttöösi Office 365:n mukana toimisto-ohjelmat ja videoneuvottelut. 
Tee työtä ajasta ja paikasta riippumatta, sopivalla päätelaitteella. Tartu ainutlaatuiseen 
tilaisuuteen nyt. Tarjous koskee uusia Office 365 -käyttöönottoja, joissa on vähintään 
150 käyttäjää. Palvelemme asiakkaitamme tilausjärjestyksessä. 

Tarkemmat ehdot ja tilauslomake löytyvät WWW-sivuiltamme 
www.innofactor.fi/office365

Innofactor tarjoaa Microsoftin Office 365 -palvelulle 
ilmaisen käyttöönoton 31.3.2015 asti.

Innofactor Oyj,  Keilaranta 9, 02150 Espoo, 
Vaihde 010 272 9000,  www.innofactor.com

circle7.indd   1 19.9.2014   14:16:20
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lyhyesti

Tiesitkö, että… 
…Office-tuoteperheen tuorein jäsen Office 365 Personal antaa va-
pauden työskennellä aidosti millä tahansa laitteella koulussa, kotona 
tai liikkeellä. Office 365 Personaliin voi yhdistää yhden PC- tai Mac-
tietokoneen sekä yhden tabletin – Surfacen ja nyt myös iPadin. 
  

Viestitkö  
toiveiden  
mukaan?
Circle poimi Suomalaisyritys-
ten viestintävälineet 2014 -tut-
kimuksen* tuloksista parhaat 
vinkit johtajien ja työntekijöiden 
arkeen.

Kohtaa kasvokkain 
ja pikaviestillä
77 prosenttia vastaajista oli 
sitä  mieltä, että sähköpos-
tia tulee  liikaa. Yli 60 prosent-
tia alle 40- vuotiaista vastaajista 
käytti pikaviesti miä jatkuvasti.

Suosi mobiilia
82 prosenttia vastaajista arveli  
mobiilin työnteon lisääntyvän 
seuraavien kahden vuoden 
aikana. 

Jaa kalenteri 
64 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että olisi hyvä, että kaik-
kien sähköiset kalenterit olisivat 
nähtävillä. 

Tue ja tee etätyötä
Yli neljännes vastaajista on 
sitä  mieltä, että olisi hyvä, jos 
yrityksessä tehtäisiin enemmän 
etätöitä.

Opettele uutta
78 prosenttia vastaajista arveli 
suurimmaksi viestintävälineiden 
ja -ohjelmistojen käytön ongel-
maksi ihmisten suuresti vaih-
televat valmiudet ja sen, että 
kaikkia ominaisuuksia ei osata 
käyttää (64 %). 

*Yritysten viestintävälineet 2014 -tutkimuk-
sen toteutti tutkimusyhtiö Evidens touko-
kuussa 2014 Microsoftin toimeksiannosta.  
Tutkimukseen vastasi 242 yli 50 hengen 
 organisaatiossa työskentelevää suomalais-
päättäjää.  

Surface Pro 3 – tabletti, 
joka korvaa kannettavasi
Surface-perheen uusin tablettitulokas, Surface Pro 3, tuli elokuus-
sa myyntiin Suomessa. Uusi Surface Pro 3 on ensimmäinen tehokas 
tabletti, joka aidosti korvaa pöytäkoneen. 

Yksi Surface Pro 3:n huomiota herättävä ominaisuus on kynä, joka 
tarjoaa ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen sekä siirtää samalla perin-
teiset muistilehtiöt historiaan. Uusi Surface-kynä takaa paineherkkyy-
tensä ansiosta normaalia kynänkäyttöä vastaavan kirjoitus- ja piirto-
tuntuman. Esimerkiksi Suomen miesten koripallomaajoukkueen Susi-
jengin pelikuviot suunniteltiin Bilbaossa Surface-laitteiden kynäilyn 
voimin.

”Tätä on odotettu, nyt voit kynäillä yhdellä laitteella, jossa on sekä  
kannettavan että tabletin ominaisuudet”, Microsoft Oy:n Windows 
liike toimintajohtaja Tom Toivonen sanoo.
Suomessa Surface Pro 3 on saatavilla Intel® Core™ i3, i5 ja i7 
-malleina  Microsoft Storesta ja valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.  
Tutustu lisää www.surface.com/business/overview. 

 Twiitin takana       
 @pekkasauri

Kouluja 
oppimis
teknologia
talkoisiin
Teknologian hyödyntäminen op-
pimiskäytössä on kuuma peruna 
monessa kunnassa. Oulu, Tampere, 
Vantaa, Helsinki, Salo, Turku ja Es-
poo aloittivat viime keväänä Micro-
softin kanssa tiiviin yhteistyön, jossa 
edistetään teknologian hyödyntä-
mistä oppimisessa. Yhteensä ensi 
vaiheessa on mukana sata koulua 
perus- ja lukioasteilta. Myös muita 
kiinnostuneita kuntia kutsutaan mu-
kaan yhteistyöhön ja keskusteluun. 

Microsoft investoi hankkeessa 
etenkin opettajien koulutukseen, 
neuvontaan ja koulutusmateriaalei-
hin, jotta opetuksessa hyödyttäisiin 
monipuolisesti teknologian mahdol-
lisuuksista. Samalla halutaan varmis-
taa, että olemassa olevaa teknolo-
giaa käytetään hyvin hyödyksi: esi-
merkiksi suomalaiskoulujen oppilaat 
saavat maksutta käyttöönsä Office- 
ohjelmistot, jos koulun opettajille on 
hankittu Office-lisenssi. Microsoft 
auttaa myös kuntia teknologiaym-
päristöjen suunnittelussa.

Hankkeen laajennetussa ohjaus-
ryhmässä ovat esimerkiksi Ope-
tushallitus, Kuntaliitto, OAJ, Hel-
singin yliopisto sekä yrityspuolel-
ta Otavan oppimateriaalit, Sanoma 
Learning,  Finnish Consulting Group, 
Innofactor,  Triba ja Neoxen. 

Suomalaiset yritykset ovat ottaneet viime vuonna rytinällä haltuun sosiaalisen 
median kanavia. Vuoden johtajanakin palkittu Helsingin apulaiskaupungin
johtaja Pekka Sauri on eräs tunnetuimmista somettajista. Miksi johtaja Twiitin 
takana uskoo digitaaliseen viestintään?

– Johtaminen on kommunikointia. Se on sitä erityisen vahvasti julkishallin
nossa, joka on osa demokratiaa. Toimiva kaupunki vaatii erilaisten intressien 
yhteensovittamista ja yhteensovittaminen tapahtuu vain vuorovaikutuksen, 
esimerkiksi Twitterin, avulla. 

Useilla organisaatioilla – Helsingilläkin – on omat digiviestijänsä. Myös 
markkinointi tuottaa kiinnostavaa sisältöä. Saurin mukaan tämä ei kuitenkaan 
yksin riitä.

 – On tosiaan sellainen käsitys viestinnästä, että palkattu ”someviestijä” hoi
taa. Minusta johtajan on myös viestittävä itse, sillä organisaation arvomaailma 
näyttäytyy johtajassa ja hänen toiminnassaan. Mitä enemmän ollaan mukana 
keskustelussa, sitä paremmin arvomaailma näyttäytyy ulos.

Saurin mukaan vuoropuhelu voi jopa nopeuttaa päätöksentekoa.
– Oma veikkaukseni on, että kun päätöksentekoprosessi avataan keskuste

lulle aikaisemmassa vaiheessa, nopeuttaa se prosessin loppupäätä. Tyypillisesti 
kohut syntyvät, kun päätöstä ruvetaan toteuttamaan ja yhteisö kuulee asiasta 
mielestään ensi kertaa vasta silloin.

Eikä kiireisen johtajan tarvitse varata sosiaaliseen mediaan paljon puhuttua 
lisäaikaa. Twitter on Saurilla mukana Lumiassaan koko ajan. 
Tällä palstalla esittelemme kiinnostavan henkilön twiitin takana.

Lahjoita Lastensairaalalle Lumialla 
Suomalaisten ponnistus uuden lastensairaalan rakentamiseksi kantoi hedelmää elo-
kuussa, kun sairaalan rakennustyöt päästiin aloittamaan. Keräyksen tarpeellisuus ei 
silti vähene: lastensairaalan rakentamiseen tarvitaan vielä lainarahaa 50 miljoonaa 
euroa. Lahjoittamista varten on nyt saatavilla yli miljoonaan suomalaiseen Windows 
Phone -puhelimeen oma Uusi Lastensairaala 2017 -älypuhelinsovellus. 

Microsoftin ja Luxuksen lahjoituksena toteutettu Uusi Lastensairaala 2017 -sovellus 
sisältää lahjoittamismahdollisuuden lisäksi myös mielenkiintoista sisältöä. Sovelluk-
sen kautta käyttäjä saa tiedot uutta lastensairaalaa koskevista kiinnostavista uutisista 
ja tapahtumista. Se tarjoaa ensimmäisenä uusimmat hankkeeseen liittyvät Live Aid 
-uutiset ja tunteikkaat julkkishaastattelut sekä yli puoli miljoonaa YouTube-latausta 
keränneen, toukokuussa julkaistun, Lohtu-videon. Lohtu-kappaleella esiintyvät artis-
tit nähdään myös kesäkuun 2015 megakonsertissa Helsingin Olympiastadionilla.
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SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä luotsaa Suomen suurinta 
vähittäiskauppaketjua kohti entistä monikanavaisempaa  
tulevaisuutta, jossa kuluttajaa palvellaan kivijalkakauppojen 
lisäksi monipuolisilla digipalveluilla ja -kanavilla. Hän uskoo 
digiajan menestyksen löytyvän samojen arvojen viitoitta-
mana kuin 110 vuotta sitten, ja markkinoinnin automaation 
korvaavan kylämyyjät. Minna Pinola Wilma Hurskainen

asiakkuus

Kuluttajan iholla 
verkossa ja 
kivijalassa 

SOK ja Microsoft haluavat olla

S
uomalainen vähittäiskaup-
pa on murroskohdassa 
globalisaation ja digiajan 
vaateiden puristaessa 
toimintamalleja uuteen 
muottiin. Suomalaisille 
tuttujen ketjujen lisäksi 
kuluttajien sydämistä ja 

ostopäätöksistä kilpailevat vahvat uudet 
pelaajat, Amazonin ja Zalandon kaltaiset 
voimakkaasti uusiin palveluihin ja mark-
kinointiin investoivat verkkojätit. Miten 
kisassa pärjää suomalainen osuuskauppa? 

Digitaalisuus on enemmän 
kuin verkkokauppa
Keskustelua on herättänyt suomalaisten  
kauppaketjujen hitaaksi mielletty lähtö 
verkkokaupan syövereihin. 

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä tote-
aa keskustelun keskittyneen toistaiseksi lii-
kaa verkkokauppoihin. ”Yrityksen näkö-

kulmasta digitaalisuus on paljon muutakin 
kuin kuluttajille eniten näkyvät verkkokau-
pat. Verkko kaupan ’takapihaa’ ovat lukuisat 
eri toiminnot, joissa olemme Suomessa pit-
källä: esimerkiksi tilaus- ja toiminnanohjaus-
järjestelmät, radiotaajuinen etätunnistus ja 
mobiilipalvelut”, Taavi Heikkilä listaa.

Ruoan verkkokaupan suosion kasvua on 
ennakoitu jo yli 10 vuotta, mutta sen osuus 
Suomessa on edelleen vasta kolme pro-
millea. Taavi Heikkilä arvioi taannoin ruo-
an verkkokaupan osuuden nousevan vuo-
sien jälkeen yli prosenttiin. ”Vaikka verkko-
kaupan suhteellinen painoarvo on pieni, 
aiomme olla valmiina, kun käänne kulutta-
jien käyttäytymisessä tapahtuu”, hän toteaa 
päättäväisesti.

”Suomi on edelleen kärkimaita logistiikka-
ratkaisuissa ja takahuoneen toimivuudessa 
– huonompia olemme erottumaan”, arvioi 
Microsoft Oy:n markkinointi- ja liiketoimin-
tajohtaja Anthony Gyursanszky.
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Kehityshankkeita eri 
puolilla Suomea
Digitaalisuusaste vaihtelee myös 
SOK:n eri liiketoiminta-alueiden välillä.  
Esimerkiksi   S-Pankin asiakaskohtaami-
sista suurin osa tapahtuu verkossa, vaik-
ka pankki palveleekin myös yli 1 000 
toimipisteessä ympäri Suomen. Myös 
hotellipuolen varaukset hoidetaan jo 
pitkälti netissä. Verkko-ostamisen sijaan 
markettikaupassa ja ABC-myymälöissä 
korostuvat ennen myymälää ja myymä-
lässä hyödynnettävät digipalvelut. 

Käynnissä on monenlaisia kiinnostavia  
kokeiluja, kuten Alepan Kauppakassi- 
palvelu, joka toi ensimmäisenä Suomes-
sa viivakoodeihin perustuvat mobiili-
seinät. Syksyn aikana SOK avaa myös 
yhteishankkeena brittiketju Marks & 
Spencerin kanssa verkkokaupan ja kivi-
jalkamyymälöitä. Testissä on myös uu-
denlaisia myymäläpäätteitä ja toimin-
tamalleja. Esimerkiksi Helsingin Kannel-
mäessä testataan uudenlaisia verkko-

” Suomi on edelleen 
kärkimaita logistiik ka
ratkaisuissa ja  
taka huoneen  
toimivuudessa.”  
Anthony Gyursanszky

asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Haluamme 
yhdistää digitaalisiin, monikanavaisiin pal-
veluihin vahvan paikallisen läsnäolomme ja 
asiakastuntemuksemme – rakentaa pilven 
kivijalan päälle.”

”Usein kun verkkokaupan kehittymisestä  
puhutaan, aletaan visioida helikopterikul-
jetuksia ja muita jopa vuosikymmenten 
päästä  konkretisoituvia asioita. Itse ajattelen, 
että trendit pitää tunnistaa, mutta oleellisin-
ta meille on olla käytännönläheisesti mu-
kana kuluttajan arjessa ja pysyä kuluttajien  
iholla myös muutoksissa”, Taavi Heikkilä 
summaa.

SMobiililla jo yli 
300 000 käyttäjää
S-ryhmän keväällä 2014 lanseeraama 
 S-Mobiili  -sovellus sai asiakkailta innokkaan 
vastaanoton. ”Puolessa vuodessa sovelluk-
sen on ladannut jo yli 300 000 ihmistä. Ih-
miset ovat olleet myös aktiivisia antamaan 
palautetta sekä jakamaan vertaistietoa”, 
Taavi Heikkilä iloitsee.

esimerkiksi 10 miljoonaa ihmistä ja met-
rossa ruokaostosten kanssa kulkeminen on 
hankalaa – tilausta on enemmän. Suomessa  
Helsingin alue tulee luontevasti olemaan 
ensimmäinen, jossa kriittistä massaa alkaa 
löytyä”, Heikkilä summaa.

Mobiilipalvelut  
korvaavat kylämyyjiä?
Microsoftin Anthony Gyursanszky uskoo 
mobiililaitteiden roolin kasvavan vähittäis-
kaupassa lähivuosina. ”Mobiililaitteet ovat 
loistava tapa henkilökohtaistaa palvelua. 
Monissa yrityksissä myös myyjät ovat hyö-
tyneet niistä monella tavalla, kun asiakas-
tieto on aiempaa paremmin käytössä”, 
Gyursanszky  arvioi. 

Myös Taavi Heikkilä uskoo mobiiliuden 
olevan jatkossa avainasemassa. ”Itsepalve-
lun lisääntyessä meidän on oltava eri tavoin 
läsnä ja tarjottava henkilökohtainen koke-
mus, vaikka asiakas ei aina saisikaan henki-
lökohtaista palvelua myyjältä. Mobiililaitteet 
korvaavat jatkossa kylämyyjiä, jotka tunsivat 

kaupasta tilatun ruoan noutopisteitä.
”Testaamme jatkuvasti millaisista 

palveluista,  esimerkiksi keräilystä tai jake-
lusta, asiakkaat haluavat maksaa jatkossa. 
Monikanavaisuus on strategiamme ytimes-
sä. Suomen maantieteellinen laajuus ja pie-
ni väestöpohja asettavat toki omat rajoit-
teensa. Lontoossa ruoan verkkokaupalle on 
enemmän tilausta, kun tiiviillä alueella asuu 

SOK etsii ja kehittää jatkuvasti erilaisia 
sovel luksia ja yhteistyökuvioita start-up- ja 
mobiiliyritysten kanssa. ”Hyvää pöhinää on 

Millainen on mobiili-
palvelujen rooli tule-
vaisuuden vähittäis-
tavarakaupassa, 
SOK:n pää johtaja 
Taavi Heikkilä?
”Itsepalvelun lisääntyessä meidän on 
oltava eri tavoin läsnä ja tarjottava 
henkilö kohtainen kokemus. Mobiili
laitteet korvaavat jatkossa kylämyyjiä, 
jotka tunsivat asiakkaiden yksilölliset 
tarpeet. Haluamme yhdistää digitaali
siin, monikanavaisiin palveluihin vahvan 
paikallisen läsnä olomme ja asiakastun
temuksemme – rakentaa pilven kivijalan 
päälle.”

käynnissä. Teknologiakompetenssi on myös 
kaikessa rekrytoinnissa meille entistä tärke-
ämpää”, Heikkilä toteaa arvoituksellisesti.  
”Ruokaa myyvien verkkokauppojen rooli  
ei tule olemaan suuri vielä hetkeen, mutta  
kukaan ei tiedä milloin käänne tapahtuu. 
 Aiomme olla valmiina.”

110vuotiaat arvot  
happotestissä
”Digitaalisuus ei muuta yritysten johtamisen 
perusteesejä tai asiakkaiden perus tarpeita, 
mutta on uudenlainen mahdollistaja. Monet  
liiketoiminnan johtamisen perus asiat säilyvät 
ennallaan”, Anthony Gyursanszky  toteaa. 
Keskustelu liiketoiminnan perusteesien pysy-
vyydestä saa Taavi Heikkilän hymyilemään. 
Hän kertoo johto ryhmänkin yllättyneen, kun 
yrityksen arvo jen toimivuutta muuttuvassa 
digiajassa arvioitiin.  ”110 vuotta sitten SOK:n 
arvoiksi määriteltiin saavutettavuus, saata-
vuus, helppous ja edullisuus. Totesimme, 
että nämähän ovat edelleen ihan samat!”, 
Heikkilä naurahtaa.  

” Testaamme jatkuvasti 
millaisista palveluista, 
esimerkiksi keräilystä  
tai jakelusta, asiak kaat 
haluavat mak saa jat
kossa. Monikanavai
suus on strategiamme 
ytimessä.” Taavi Heikkilä



Tietotyön tuottavuus puhuttaa. 
Erilaisten digitaalisten, liikkuvuutta 
tukevien työvälineiden ja teknologian 
käyttöönottoaste on Suomessa kor-
kea, mutta silti niistä ei ole pystytty 
saamaan irti toivottua tuottavuuden 
nousua. Miten tätä digitalisaatiota ja 
mobiiliteknologian integroitumista 
arkeen voisi täysimittaisesti hyödyn-
tää organisaatioissa? Ja mitä uusia 
keinoja mobiliteetti voi tarjota toi-
mintatapojen virtaviivaistamiseen?

Tietotyö asettaa uusia vaatimuksia 
kaikille organisaatioille koosta ja toimi-
alasta riippumatta. Verkot ovat nykyään 
kriittisin infrastruktuuri yrityksissä, sillä 
niiden varaan rakentuu koko organisaa-
tion tuottavuus. Viestintäkyvykkyys ja 
sitä tukeva teknologia ovat 2010-luvun 
keskeisiä kilpailutekijöitä. Henkilöstö 
vaatii nopeutta ja helppoutta, yritykset 
työn tuottavuutta ja tehokkuutta. 
Lisämausteena esineiden internet tuo 
pian kaikki meitä ympäröivät tavarat 

ja asiat mukaan samoihin verkkoihin. 
Kompleksisuus lisääntyy ja silloin yksin-
kertaistamisen taito ja kokonaisuuden 
hallinta nousevat arvoonsa.

”Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille 
koosta riippumatta hallittu kokonaisrat-
kaisu. Tästä yhtenä esimerkkinä on juuri 
julkistettu Sonera Sopiva Pro – eli yksi liit-
tymä käyttäjän kaikille laitteille. Se tekee 
arjesta niin paljon sujuvampaa ja tarjoaa 
ensi kertaa todellisen valinnan vapauden 
sekä riippumattomuuden ajasta ja 

ADVERTORIAALI

Mobiliteetti on parhaimmillaan 
kokonaisuutena 

paikasta. Uskomme, että kiireisessä 
maailmassa yksinkertaisuus ja helppous 
takaavat ehyen käyttäjäkokemuksen ja 
tukevat luonnollisesti myös tuottavuuden 
nousua”, sanoo Soneran yritysliiketoimin-
nasta vastaava johtaja Petri Niittymäki.

Mobiliteetin tuottavuuden 
salaisuus: toimintatavat 
ja prosessit
B2B-tarjoamasta vastaava Laura Valo-
järvi nostaa esiin kokonaisnäkemyksen 
merkityksen. Soneran kehittämä hallitun 
mobiliteetin konsepti, Business Mobi-
lity, auttaa organisaatioita kehittämään 
mobiliteetin käyttöä kokonaisvaltaisesti 
liiketoiminnoissaan.

”Usein mobiililaitekantaan on jo inves-
toitu, mutta silti tuottavuustavoitteet ovat 
jääneet saavuttamatta. Mobiililaitteet 

on nähty vain yhdeksi käyttöliittymäksi 
muiden joukossa, eikä toimintatapoja 
ole mietitty liikkuvuuden näkökulmasta. 
Hyötyjen irti saamiseksi prosesseja ja toi-
mintatapoja täytyy uudistaa. Toimimme 
tässä strategisena kumppanina ja tasa-
painoisen uudistamisen orkestroijana. 
Reseptimme on selkeä: asiantuntijamme 
tekevät asiakkaalle kartoituksen ja 
ehdotuksen siitä, miten liiketoiminta saa 
voimaa mobiiliteknologian ja uusien, 
läsnä työtä tukevien toimintatapojen fik-
sulla yhdistämisellä”, kiteyttää Valojärvi.

Mobiililaitteiden ja nopeiden yhteyk-
sien avulla organisaation työntekijöiden 
pääsy tietolähteisiin ja sovelluksiin ei riipu 
ajasta tai paikasta. Yhtenäiset tietoturva-
ratkaisut, laitehallinta ja skaalautuvuus 
sekä laitteiden elinkaaren hallinta luovat 
edellytykset toimintaympäristölle. Sonera 
pystyy palvelemaan edistyksellisillä 
mobiiliratkaisuillaan myös kansainvälisiä 
yrityksiä, joille toimivat viestintäyhteydet 
ovat liiketoimintakriittisiä 24/7. 

Tuore ylpeydenaihe:  
MobiiliLync!
Käytetäänkö teilläkin Lynciä? Microsoftin 
teknologiaan pohjautuva Lync-viestintä-
ratkaisu on jo vakiintunut, työyhteisöjen 
päivittäinen työkalu useissa organisaati-
oissa. Vuonna 2015 Lyncistä tulee täysi-

MAINOS

”Moni asiakas miettii 
miten saisi tuotta
vuutta ja tehokkuutta 
lisää. Mobiliteetti, sitä 
tukevat prosessit ja 
uudet toimintatavat 
tuovat niitä pöytään 
varmasti”, lupaavat 
Soneran yritys liike
toimintajohtaja Petri 
Niittymäki ja  Laura 
Valojärvi, joka vastaa 
B2Btarjoamasta.

Liiketoiminnan 
kehittäminen

Sonera  
Business  
Mobility

Liittymät ja 
laitteet

Laitteiden 
elinkaaren 

hallinta

Etähallinta

Käyttökokemus

Työn tuottavuus

Soneran hallittu kokonais
ratkaisu auttaa organisaatioita 
hyödyntämään mobiliteettia 
kokonaisvaltaisesti liiketoimin
noissaan.

verinen mobiilityökalu, kun TeliaSonera 
tuo markkinoille globaalistikin mitattuna 
ensimmäisten joukossa mobiiliverkkoon 
integroidun Lyncin, mikä mahdollistaa 
Lyncin kautta puhelinverkkoon soitetut 
puhelut.

Niittymäki on syystäkin innoissaan. 
”Vihdoin organisaatiot saavat kaiken ir-
ti Lyncistään kun jokainen pystyy täysi-
painoiseen läsnätyöskentelyyn moder-
nilla ja entistä käytettävämmällä Lyncillä. 
Laiteriippumattomuudesta tulee kerta-
heitolla totta, kun organisaation koko-
naisratkaisuun yhdistetään Sonera Sopiva  
Pro. Silloin käyttäjän kaikki laitteet ovat 
saman liittymän alla ja aina nopeimmas-
sa mahdollisessa verkossa, minkä myötä 
päästään aivan uudenlaiseen käyttäjäko-
kemukseen. Tuottavuus, kustannustehok-
kuus, turvallisuus, yksilöllisyys, mielekkyys, 
mukavuus – sanoisin, että tämä on tieto-
työn vallankumous.”

Sonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja tele-
viestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset 
ja yritykset voivat viestiä helposti, tehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti. Halu-
amme tarjota maailmanluokan asiakas-
kokemuksen ja laadukkaimmat verkot 
tehokkaalla kustannusrakenteella.  
Lue lisää aiheesta ja ota yhteyttä:  
www.sonera.fi/mobiliteetti
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J
ulkinen liikenne on tiukasti kil-
pailtua toimintaa, jossa on pie-
net katteet. Bussiliikenteessä 
polttoaine on yksi suurimmis-
ta kulueristä. Sen kulutukseen 
vaikuttavat muun muassa ajo-
tapa – nopeat kiihdytykset ja 

jarrutukset.
Helsingin Bussiliikenne Oy halusi saada 

käyttöönsä tarkempia tunnuslukuja ja ra-
portteja pystyäkseen pienentämään poltto-
ainekuluja. Kulutusta tahdottiin seurata 
 auto- , kuljettaja- ja linjakohtaisesti. Tiedot 
haluttiin kerätä niin, ettei kuljettajille aiheu-
du lisää työtä.

Yhtiö rakensi yhdessä CGI:n kanssa tieto-
varaston, johon autoihin asennetut antu-
rit ja datankeruulaite keräävät tietoa muun 
muassa G-voimista liikkeellelähdön ja jarru-
tuksen aikana. Autoista kerätty tieto tallen-
netaan Microsoft SQL Server -pohjaiseen 
tietovarastoon ja yhdistetään muuhun toi-
minnanohjaukseen. Laitteet keräävät tietoa 
autoista sekunnin välein, joten vuorokausit-
tain kertyvä tietomäärä on valtava.

”Kun kerättyä dataa ryhdyttiin jalosta-
maan, päästiin kiinni tilanteisiin ja paikkoihin, 
jossa polttoaineen kulutusta voidaan vähen-
tää. Myös kuljettajien väliset erot paljastui-
vat – polttoaineen kulutuksessa huomattiin 
jopa kymmenien prosenttien eroja kuljetta-
jien välillä”, tietovarastoidean isä, Helsingin  
Bussi liikenteen tekninen johtaja Michael 
Andersson kertoo.

Pullonkaulat kartalle
Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2011. 
Vähitellen kaikkiin lähes 400 bussiin asen-
nettiin datankeruulaitteet. Kuljettajille ryh-
dyttiin antamaan viikoittain tietoa ajotavan 
mittaustuloksista. 

Palautteen myötä kuljettajien ajotapa 
muuttui, ja ensimmäisen käyttövuoden ai-
kana polttoainekuluja saatiin pienennettyä 
viidellä prosentilla. Äkkijarrutukset ovat vä-
hentyneet, vakavia kolareita sattuu vähem-
män ja bussien huoltokustannukset ovat 
pienentyneet. HSL:n mittaama asiakastyyty-
väisyyskin on noussut.

”Aikaisemmin kuljettajien saama palau-
te liittyi lähinnä aikataulussa pysymiseen ja 
asiakaspalveluun. Nyt kuljettajat saavat pa-
lautetta myös ajotavastaan, mikä on nosta-
nut työtyytyväisyyttä”, Andersson iloitsee.

Kisailua kulutuslukemista
Nykyään ajotapaa ja polttoaineenkulutusta 
koskeva raportti toimitetaan kuljettajille jo-
ka toinen viikko. Anderssonin mukaan ra-
portin saapuminen näkyy jopa sosiaalisessa 
mediassa – kuljettavat kilpailevat pienim-

Oletko huomannut matkustamisen 
muuttuneen pehmeämmäksi tutulla 
bussireitillä? Mukavuuden takana voi 
piillä big data.

Big data tekee 
matkastasi  
turvallisemman

Hannele Borra Wilma Hurskainen ja Helsingin Bussiliikenne

big datamästä polttoaineen kulutuslukemasta.
”Jotta polttoaineen kulutus saadaan pidet-

tyä kurissa, täytyy seuranta pitää jatkuvas-
ti kuljettajien muistissa. Pienentämisen va-
raakin on vielä. Etsimme CGI:n kanssa ko-
ko ajan mahdollisuuksia hyödyntää olemas-
sa olevaa dataa niin, että löytäisimme uusia 
keinoja vaikuttaa ajotapaan, polttoaineen 
kulutukseen tai ajoneuvojen huoltotarpeen 
ennakoimiseen. Lisäksi tutkimme, mitä uu-
sia tunnuslukuja autoista voisi mitata”, An-
dersson kertoo.

Helsingin Bussiliikenne käyttää tietojen vi-
sualisointiin Report Serverin karttatoimintoa. 
Kartalta voi nähdä niin yksittäisen kuljetta-
jan erot verrokkiryhmään verrattuna kuin lii-
kenteelliset pullonkaulatkin. Tietoja esimer-
kiksi vaarallisista risteyksistä tai liian tiukoista 
aikatauluista voidaan tulevaisuudessa hyö-
dyntää myös liikennesuunnittelussa.

Hiljaa hyvä tulee
Tietovarastojen hyödyntämistä aloittavaa 
vertailutiedon hidas kertyminen voi tuskas-
tuttaa ja valtava tietomäärä hirvittää.

”Vaikka alussa voi tuntua typerältä näyt-
tää muutaman kuukauden lukuja, jostain on 
aloitettava. Kannattaa kerätä talteen mah-
dollisimman paljon dataa, koska alussa ei 
välttämättä voi nähdä, mitkä ovat tärkeim-
mät tunnusluvut tai mikä tieto muutaman 
vuoden päästä on arvokasta. Kun dataa on 
paljon, voi sitä vertailemalla löytää syy-seu-
raussuhteita, ennakoida tapahtumia ja en-
nen kaikkea muuttaa toimintatapoja”, An-
dersson sanoo.
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Kesällä Helsingin  
Bussiliikenteen 
 innovaatiosta kertoi 
kansainvälinen  
talouslehti Fortune 
Magazine.
Andersson kannustaa tietovaraston hyö-

dyntämistä miettiviä syömään norsun pieni-
nä palasina. ”Kannattaa rakentaa tietovaras-
toa palasina niin, että sitä voi tarpeen mu-
kaan kehittää. Käyttöliittymään ja ulkoasuun 
ei kannata alussa kiinnittää liikaa huomiota.”

Ainutlaatuinen ratkaisu on herättänyt kiin-
nostusta myös maailmalla. Michael Anders-
son on saanut kutsuja kansainvälisiin semi-
naareihin, kesällä Helsingin Bussiliikenteen 
innovaatiosta kertoi myös kansainvälinen 
talouslehti Fortune Magazine. 

Helsingin Bussiliikenne Oy liikennöi pääkaupungissa 
esimerkiksi poikittaislinjaa 550, johon asennettujen 
antureiden ja datankeruulaitteiden avulla Helsingin 
Bussiliikenne kerää tietoa ajosta ja seuraa polttoai-
neenkulutusta auto-, kuljettaja- ja linjakohtaisesti.
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Kumppanuus menestystekijäksi kilpailussa

Elämme keskellä hurjaa murrosta 
lähestulkoon kaikilla rintamilla ICT-
maailmassa. Pilvi yhdistää  ihmiset, 

datan, palvelut ja laitteet yhdeksi glo-
baaliksi kokonaisuudeksi.  Pilvessä 
pyörivän tallennetun datan määrä kas-
vaa 30 % joka vuosi. Viestintä on pian 
kaikenvälistä, kun mukaan tulevat 
laitteet eli teollinen internet. Kulutta-
jistuminen taas lataa uusia odotuksia 
yhtenevälle käyttäjäkokemukselle lait-
teesta riippumatta. 

Innovaatioiden voima 
syntyy yhdessä
”On selvää, että kukaan ei pysty yksin 
hallitsemaan tätä virtausta. Siksi näke-
myksellisyys ja uudet ratkaisut syntyvät 
monien toimijoiden yhteistyön kautta 
– ja liiketoiminta on silloin optimaa-
lisimmillaan ekosysteemipohjaista. 
Ekosysteemi voi toimia innovaatioiden 
konkretisoijana ja kanavana asiakkaille. 
Se on taatusti win-win -tilanne, johon 
kannattaa tarttua”, maalailee Innofactor 
Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio nykyti-
laa ja tulevaisuutta.

Innofactor Oy on erinomainen esi-
merkki strategisen kumppani liiketoiminnan 
toimivuudesta. Yhtiö on kasvattanut 
liikevaihtoaan vuosittain 43 %:lla ja 
Kauppalehti valitsikin sen pörssin menes-
tyneimmäksi yhtiöksi vuonna 2013. 
Innofactor keskittyy strategiansa mukaisesti 
sataprosenttisesti Microsoft-teknologialla 
toteutettuihin ratkaisuihin ja tekee aktii-
vista yhteistyötä Microsoftin kanssa sekä 
Suomessa että kansainvälisesti. 

”Visiomme on kirkas – elämme kump-
panuutta täysillä, jotta asiakkaamme 
saisivat maksimoitua Microsoft-
ratkaisujensa hyödyt”, kertoo Ensio.

Kumppaniekosysteemit liiketoiminnan ytimessä ovat juuri nyt tapetilla yhtenä olen-
naisena mahdollisuutena kasvun ja kansainvälistymisen haastavilla areenoilla. 
 Innofactor ja Microsoft ovat vuosien varrella luoneet kumppanuudestaan tulokselli-
sen ja loppuasiakkaita hyödyttävän toimintamallin. Millaista positiivista imua ekosys-
teemit voivat tuoda suomalaisyritysten toimintaan? Reija Lång Matti Rajala

kumppani

Vaikuttavia tekoja paremman 
Suomen puolesta
Sami Ensiolla ja Microsoftin kumppa-
nistrategiasta vastaavalla johtajalla, Lasse 
Gerdtillä, on yhteinen unelma: syn-
nyttää Suomeen ICT-alan ekosysteemi. 
”Meillä on kaikki eväät siihen, esimerkiksi 
mobiiliosaamisen saralla Nokia-klusterin 
ja Microsoft-ekosysteemin törmäyttämi-
nen voisi poikia vaikka mitä. Ja Suomesta 
löytyy huima määrä innovatiivisia ICT-
alan yrityksiä, joille ekosysteemissä 
toimiminen voisi avata uusia ovia maa-
ilmalle. Samoin yliopistot ja muut 
kansallisen tason toimijat ovat keski-
össä. Nyt pitäisi ajatella isosti ja unohtaa 
raja-aidat. Kaikki se, mitä täällä tehdään, 
pitäisi ajatella maailmanluokan ratkai-
suna, koska joku tekee näin kuitenkin. 
Ajatellaan vaikkapa teollista internetiä 
– voisiko suomalainen ICT-sektori ottaa 
sen kunnolla haltuun – kärkikaartissa?” 
haastavat ekosysteemikumppanit Ensio 
ja Gerdt yhteen ääneen. 

Kyse on kasvusta ja 
kansainvälistymisestä
Microsoftin kumppaniekosysteemi 
tarjoaa suomalaisyrityksille toimi-
via kanavia kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. 
Kumppaniohjelmaan kuuluu 
globaalisti 430 000 ja Suo-
messa lähes 2 000 yritystä. 

”Suomessa Microsoftin  
kumppaniekosysteemi 
työllistää yli 17 000 henkilöä eli 
sillä on selkeä ja merkittävä asema 
kasvun ja innovaatioiden dynamona”, 
kertoo Gerdt. Kumppaniohjelma tar-
joaa yrityksille valmiin kansainvälisen 
verkoston, uusinta teknologiatietoutta, 

kehitystyökaluja, koulutusta sekä rahallista 
tukea liiketoiminnan kehittämiseksi. 

”Meillä on nyt seitsemän yritystason 
Microsoft Gold -kompetenssia ja yli 500 
yksilötason Microsoft-sertifikaattia. Ne 
takaavat huipputason osaamisen asia-
kasprojektien toteuttamisesta asiakkaan 
liiketoimintaa tukevien järjestelmien kat-
tavampaan uudistamiseen”, täsmentää 
Ensio.

Keskiössä konkreettiset 
asiakashyödyt
Ension mukaan Innofactorilla on selkeä 
rooli Microsoft-ekosysteemi-kumppanina. 
”Meidän tehtävämme on saada koko 
Microsoftin tarjoomasta paras irti asiak-
kaamme liiketoiminnan tueksi – yhden 
luukun periaatteella. Me yksinkertais-
tamme ja lokalisoimme, teemme asiat 
helpommaksi ymmärtää omalla kielellä. 
Kumppaniverkosto on rikkaus, jos siihen 
osaa itse rohkeasti tarttua ja löytää uusia 
yhteistyötahoja innovatiivisten tarjoomien 
kehittämiseen. Uskon, että Innofactorin 
tavoin moni suomalainen yritys voi 
menestyä Microsoft-ekosysteemin kump-
panina.”  
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Innofactorin toimitusjohtaja 
Sami Ensio (oik.) ja Microsoftin 
kumppani strategiasta vastaava 
johtaja Lasse Gerdt haluavat 
nähdä  Suomen ICTsektorin 
lentävän korkealle – kansainväli
seen menestykseen. 

”Meillä on kaikki eväät kasvuun,  
aktiivinen ekosysteemi kantaa  
pitkälle”, toteavat Ensio ja Gerdt.
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niihin   vahvasti liittyvä sosiaalinen media  
ovat jo muuttaneet ihmisten keskinäistä  
sekä   ihmisten ja organisaatioiden  välistä 
yhteyden pitoa. Ilmiö tunkee jo väistämättä 
myös perinteisiin, puhtaasti liiketoiminnallisiin 
prosesseihin ja sitä kautta myös ERP- eli toi-
minnanohjausjärjestelmiin. Asiakaskunnas-
samme tämä näkyy kasvavana  tarpeena  
mobiilille data-analytiikalle ja moderneille  
ERP-sovelluksille.  Päätöksen tekijät tarvit-
sevat näitä ajasta  ja paikasta riippumatta”,  
toteaa teknologia yhtiö Avanaden AX-
toiminnanohjaus järjestelmistä vastaava 
 johtaja Heikki  Rakkolainen.

 
Tehosta ja hallitse koko arvoketjua
Organisaation näkökulmasta digitalisoitu-
minen näkyy erityisesti arvoketjuissa. Vielä  
pari kymmentä vuotta sitten yritykset toteut-
tivat suuren osan arvoketjun toiminnoista 
itse.  Sittemmin on ryhdytty erikoistumaan 
ja keskittymään siihen, missä ollaan hyviä, 
ja ydintoimintojen ulkopuoliset  prosessit on 
ulkoistettu. Erikoistuminen on johtanut yhä 

Kaikki liiketoiminta 
digitalisoituu huimaa 
vauhtia. Ilmiön taustalla 
on mobiililaitteiden ja 
-palveluiden voimakas 
yleistyminen.  
Keskellä digitaalista 
murrosta 
toimitusketjun hallinta 
ja siihen kytkeytyvä 
toiminnanohjaus 
nousevat arvoon 
arvaamattomaan.

Jos ihminen ei 
mene ERP:n 
luo, ERP menee 
ihmisen luo

Tomi Ertovaara Wilma Hurskainen

voimak kaampaan yritysten väliseen verkos-
toitumiseen. Sen seurauksena  verkoston eli 
koko toimitusketjun hallinta on noussut liike-
toiminnan ytimeen.

 ”Nyt digitalisoituminen ja pilvipalvelut vie-
vät tämän liiketoiminnallisen keskittymisen ja 
verkostoitumisen aimo harppauksen pidem-
mälle”, Rakkolainen kertoo. ”Yhdistämällä 
data- analytiikka, toiminnanohjausjärjestelmä 
ja siihen liittyvät palvelut yritys voi hankkia 
toimintansa mukaisen kokonaisratkaisun.” 

 Globalisoituminen on johtanut yhä 
nopeam piin muutoksiin yritysten toiminta-
ympäristössä. Esimerkkinä mainittakoon  
 Venäjän elokuussa 2014 asettama elintarvik-
keiden tuontikielto länsimaista. Tuontikiel-
lon seurauksena toimitusketjuun oli saatava 
 nopeasti uusia toimijoita, jottei elintarvikkeita 
jäisi  myymättä. Kun toimitus ketjussa tapah-
tuu yllättäviä muutoksia, ei uusia IT-hankkeita  
ehditä käynnistää, vaan järjestelmien on 
 oltava nopeasti muutettavissa.

 ”Toiminnan laajuutta ja siihen liittyviä 
kustan nuksia on voitava tarvittaessa skaa-

Yksikään liiketoiminta-alue ei voi väis-
tää digi talisoitumista. Kaikkien yritys-
ten toimialasta riippumatta kannattaa 

viimeistään nyt suhtautua ilmiöön vakavasti. 
Konsultointiyhtiö Accenturen tammikuussa 
2014 julkaiseman Kaikki liiketoiminta on digi-
taalista -selvityksen tulokset yllättivät monet 
sen osalta, kuinka merkittävänä menestyksen 
edellytyksenä perinteisetkin toimialat näkevät 
digitaalisuuden jo nyt. Kaikista tutkimukseen 
vastanneista yrityksistä 76 prosenttia kertoi 
digitaalisuuden jo muuttaneen niiden tuote- 
ja palvelu valikoimaa.

 
Mobiili tuo tekemisen lähelle
Digitalisoituminen on maailmanlaajuinen 
 ilmiö, joka on muuttanut ihmisten käyt-
täytymistä ja vuorovaikutustapoja perus-
tavanlaatuisesti. Yhä useampi käyttää päi-
vittäin älypuhelimia, tabletteja tai muita 
internetiin kytkettyjä päätelaitteita. Mobiili-
laitteet ovat meille luontevia, mukana kul-
kevia toimintaympäristöjä. 

 ”Digitalisoituminen, mobiliteetti  ja 

”Digitalisoituminen tunkee jo 
perinteisiin liiketoiminnallisiin 
prosesseihin ja sitä kautta myös 
ERP eli toiminnanohjaus

  järjestelmiin.”   
Heikki Rakkolainen, johtaja,   

AXtoiminnanohjausjärjestelmät,  

Avanade

lata nopeasti, ilman huolta hukkainvestoin-
neista. Digitaaliselta alustalta pilvipalveluna 
toteutettu  toiminnanohjausjärjestelmä jous-
taa perinteisiä monoliittisia järjestelmiä nope-
ammin”, Rakkolainen muistuttaa.

 
Tieto jalostuu siinä missä tavarakin
Kolmas tärkeä näkökulma digitaalisessa mur-
roksessa on tiedon toimitusketju (data supply  
chain). Perinteisesti toimitusketjussa liikkuu 
 aineel lista omaisuutta. ”Vastaavasti tiedon 
toimitusketjussa liikkuu valtava määrä ai-
neetonta tietoa, joka prosessissa rikastuu ja 
jalos tuu. Monen verkkokaupan liiketoimin-
ta perustuu puhtaasti tiedon välittämiseen 
asiak kaan ja tavarantoimittajan välillä korva-
usta vastaan, kun taas varsinaisen tavaran lii-
kuttaminen tapahtuu muualla arvoketjussa”, 
sanoo Rakkolainen. ”Tämän hallitsemiseen 
tarvitaan pilvi palvelupohjaista integrointia 
verkoston eri toimijoiden välillä ja analytiik-
kaa. Arvoketjussa rikastuneella informaatiolla 
voidaan luoda uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia.” 

Delta Air Lines matkus
tamoissa asiakaspalvelu 
nojaa 19 000 Lumiaan

 
Yhdysvaltalaisella Delta Air Lines 
-lentoyhtiöllä on malliesimerkki 
uuden laisesta asiakaspalvelun 
toteutuksesta. Yhtiön lennoilla 
käytetään Windows Phone 8 
-laitteisiin perustuvaa myyntialus-
taa, joka parantaa lennonaikaista 
asiakaspalvelua ja tehostaa 
ostoprosessia. Ratkaisun ovat toi-
mittaneet Avanade, Microsoft, 
Nokia ja teleoperaattori AT&T.

 Yli 19 000 Deltan matkustamo-
työntekijää on varustettu Nokia 
Lumia  820 -älypuhelimilla. Puhe-
limissa on Avanaden räätälöimä 
mobiili myyntikäyttöliittymä, joka 
tukeutuu Microsoft Dynamics for 
Retail -alustaan. 

 Mobiili myyntiratkaisu auttaa 
 Deltaa ennen kaikkea parantamaan 
asiakaspalvelua. Lisäksi se kasvattaa 
yhtiön liiketoimintamahdollisuuksia 
sekä lentohenkilöstön tuottavuutta 
kokoamalla yhteen lennonaikaiset 
tiedot, myyntitapahtumat ja proses sit. 

Avanade
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Talousjohdon ohjelmassa esitellään tuo-
reita tutkimustuloksia taloushallinnon ja 
liiketoiminnan yhteistyöstä sekä kansain-
välisiä trendejä ulkois tuksista. Case-pu-
heenvuorossa pohditaan taloushallinnon 
kehityskulkua. Lisäksi saat ajateltavaa ta-
lousjohtamisen suunnanmuutoksesta.

IT-johdon ohjelman case-puheenvuoro 
avaa IT-yksikön uutta roolia sekä ketjua 
loppuasiakkaasta palvelutoimit tajaan. 
Luvassa myös mielenkiintoinen esitys 
jatkuvien   palvelusuhteiden menestys-
tekijöistä sekä debatti suomalaisesta toi-
mintaympäristöstä ja globaalista työn-
jaon muutoksesta.

KEYNOTE 
Jörgen Oom 
Winning together 
– How to motivate 
for excellence

TERVETULOA! 

Paranna 
työPistettäsi 
naPin 
Painalluksella

Jos työpisteesi on meluisa, ihmiset ympärilläsi ovat innostuneita 
ja touhukkaita, me ymmärrämme tilanteesi. Teet töitä avoimessa 
dynaamisessa toimistossa ja niin paljon kuin pidätkin ympäröivästä 
energiasta, vaikeuttavat jatkuvat häiriötekijät keskittymistäsi.

Kuvittele kaikkien häiriötekijöiden häviävän napin painalluksella. 
Astu omaan keskittymistilaasi Jabra EvolveTM sankaluureilla ja nauti:

       Äänieristyksestä silloin kun sinä sitä tarvitset

  Keskusteluista silloin kun sinä tahdot
 
OTA sElvÄÄ KuinKA yKsi nAppi vOi MuuTTAA TyöpisTEEsi! 
Mene jabra.coM/evolve tai jabra business 
solutions Finland, juha Pieviläinen: 
+358 44 530 9007 tai jPievilainen@jabra.coM

1

 2

aktiivinen vastamelu

Kuulokkeiden aktiivinen 
kehittynyt äänitekniikka 

vähentää sähköisten 
laitteiden melua, esim 

ilmastointi ja pC:t.

Kuulokkeet on erityisesti 
suunniteltu eristämään 

avokonttoreiden yleisintä melua: 
ihmisen puhetta.

Ollessasi varattu, aktivoi 
kumpaankin kuulokkeeseen 

punainen valo kertomaan 
kollegoillesi milloin 

olet varattu.

Käyttämällä kolmea 
tekniikkaa yhtäaikaa 

olet vapaa luomaa oman 
keskittymistilasi.

Passiivinen ääneneristys varattu valo oma henkilökohtainen keskittymistilasi

+ +



MAINOS

Isku on perinteinen suomalainen 
perhe yritys, joka suunnittelee, val-
mistaa ja markkinoi kalusteita ja 
sisustusratkaisuja koteihin, keittiöi-
hin, kouluihin, toimistoihin ja julkisiin 
tiloihin. Iskussa on keskitytty stra-
tegiseen uusiutumiseen, jonka 
seurauksena on lähdetty tavoitte-
lemaan nykyaikaista liiketoiminnan 
ohjausta. Yhteistyökumppaniksi vali-
koitui Efima, jonka avulla onnistuttiin 
todistamaan, että epäyhtenäiset pro-
sessit voidaan samaan aikaan sekä 
kehittää yhte neviksi että ulkoistaa. 

Isku on kehittänyt nykyaikaista liike-
toiminnan ohjausta menestyksekkäästi 
taloushallinnon prosesseista ja järjes-
telmistä lähtien. Aiemmin haasteena 
oli, että eri operatiivisilla ja lokaa-
leilla yhtiöillä oli erilaiset järjestelmät, 
joka vaikeutti yhteisen tiedon löytä-
mistä. Prosessien yhtenäistäminen on 
Iskussa tarkoittanut käytännössä sitä, 
että eri liiketoimintayhtiöissä toimi-
taan yhdenmukaisilla järjestelmillä ja 
toimintaprosesseilla. Yhtenäistämisen 
seurauksena raportoinnista on saatu 
läpinäkyvämpää ja luotettavampaa.  

”Aiemmasta yhtiörakenteesta ja järjes-
telmäarkkitehtuurista johtuen prosessit ja 
järjestelmät olivat epäyhtenäisiä. Talous-
hallinnon prosessien kuntoon laittaminen 
oli tärkeää, koska mikäli perusta ei ole 
kunnossa järjestelmineen ja prosessei-

neen, on turha puhua tuotannon tai 
myynnin digitalisoitumishaasteeseen vas-
taamisesta”, kertoo talousjohtaja Asko 
Dahlbom. 

Ulkoistus vai kehittäminen?
Iskussa pohdinnan kohteena oli, miten 
prosesseja voitaisiin kehittää ulkoistet-
tavaksi päivittäisen toiminnan ohessa. 
Ensi sijaisen tärkeää oli löytää kump-
pani, joka auttoi viemään kehitystyötä 
jatkuvasti eteenpäin. Kumppaniksi 
taloushallinnon kehittämiseen löytyi 
Efima, joka piti prosessien kehittämistä 
ja ulkoistusta mahdollisena tiiviin yhteis-
työn avulla. ”Efiman toimintatapaan 
kuuluu, että taloushallinnon kokonai-
suutta katsotaan laaja-alaisesti aina 
toimittajiin ja myyntiin saakka. Hyviin 
tuloksiin päästään ainostaan tiiviin ja 
avoimen yhteistyön avulla”, toteaa 
Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen. 

Yhdessä Efiman kanssa Isku loi pro-
sessit, joista Efima hoitaa tietyt osiot 
samalla tavalla ja yhtenevin järjestelmin.
Ulkoistettavia prosesseja on myös kehi-
tetty ulkoistuksen yhteydessä, koska 
se mahdollistaa organisoinnista tehtä-
vien päätösten muuttamisen tilanteen 
mukaan. Ulkoistusta voidaan tarvittaessa 
jatkaa tai prosessi voidaan ottaa takaisin 
itse hoidettavaksi. Samalla saadaan käyt-
töön varamiesresursointi.

Microsoft Dynamics AX -järjestelmän 
tueksi Isku hankki Efimalta palveluna 

sovellukset matka- ja ostolaskuproses-
seille, joita kehitettiin ja yhtenäistettiin 
samanaikaisesti. Tämän seurauksena 
työn tekemisen tavat ovat yhtenäistyneet 
eri henkilöiden välillä. 

Tuloksena parempaa 
liiketoimintaa
Tärkein hyöty digitaalisesta taloushal-
linnosta ja toiminnan kehittämisestä on 
siitä saatava tuki liiketoiminnalle. ”Se 
mahdollistaa liiketoiminnan, myynnin, 
tuotannon ja hankintatoimen tehok-
kaan tekemisen. Oleellista on kuitenkin 
ymmärtää, että digitalisoiminen ja lii-
ketoimintaprosessien kehittäminen 
kulkevat käsi kädessä. Pelkkä proses-
sin tai toiminnon digitalisointi johtaa 
osaoptimointiin. On huomioitava koko 
toimintaprosessi, joka liikkuu koko orga-
nisaation läpi ja yli organisaatiorajojen”, 
painottaa Dahlbom.  

Digitaalisesta taloushallinnosta ja pro-
sessien kehittämisestä saatavat hyödyt 
voidaan laskea euroina taloushallinnossa, 
mutta myös koko organisaatiotasolla. 
Rutiinitöiden tehostuessa resursseja 
voidaan kohdentaa liiketoiminnalle lisä-
arvoa tuottavaan työhön. Seuraavaksi 
Iskun tavoitteena on yhdistää myynnin 
ja tuotannon järjestelmät samaan tarkoi-
tuksenmukaiseen kokonaisuuteen, jonka 
seurauksena myyjien työkaluja voidaan 
tehostaa. 

Digitaalisuus ja kehittäminen 
kulkevat käsi kädessä

Vinkit taloushallinnon 
digitalisointiin: 
• Älä keskity pelkkään tiedon siirtoon, vaan 

myös tiedon sisällön hyödyntämiseen
• Johda kehitystä kokonaisuutena: huomioi 

kaikki prosessit, järjestelmät ja sidosryhmät 
• Jätä ovet auki kehitykselle: tulevaisuudessa 

robotiikka korvaa  ison osan rutiineista

Lähde: Digitaalinen taloushallinto, Sanna Lahti & Tero Salminen

”Hyviin tuloksiin pääs
tään ainostaan tiiviin 
ja avoimen yhteistyön 
avulla”, toteavat Iskun 
talousjohtaja Asko 
Dahlbom (vas.) ja 
Efiman toimitusjohtaja 
Tero Salminen.
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Työ muuttuu, pysyykö johtaminen kyydissä?  
Circle haastoi Kansallisen Etätyöpäivän 
 järjestäjät pohtimaan etätyön teesejä. 

Aija Kaijärvi Karoliina Paatos 

etätyö

Etätyötä tekee vähintään viikoittain 
10 % ja satunnaisesti 28 % palkan
saajista*. Mutta mikä on tilanne etä
työn edelläkävijä organisaatioissa?

Sanna: ”Microsoftilla on haluttu 
täydellinen autonomia fyysisen 
työpaikan suhteen. Enää kukaan 

ei esimerkiksi ilmoita erikseen te-
kevänsä etäpäivän, olemme yhtä joustavasti  
läsnä vaikkapa Lyncin kautta. Toki uuden 
kulttuurin luomiseksi on tehty paljon työtä 
ja tehdään edelleen.”

Marko: ”Mutkattoman työn mal-
li otettiin DNA:lla käyttöön pari 
vuotta sitten. Keskeiset tavoitteet 

olivat  hyvinvoinnin sekä tuotta-
vuuden lisääminen ja mittausten mukaan 
molemmat ovat parantuneet. Nykyisin jo 
noin puolet tekee säännöllisesti etätyötä ja 
sen piiriin pyritään tuomaan yhä uusia, epä-
tyypillisiäkin tehtäviä. ” 

Seppo: ”TTL on tutkimusorgani-
saatio ja niissä etätyö on ollut 
luontaista jo pitkään. Sitä varten  

on laadittu selkeät säännöt ja 
jokai sen etätyötä tekevän kanssa tehdään 
kirjallinen sopimus.”

Miten johtamisen trendit, kuten palve
lu ja valmentava johtaminen sekä yk
silökeskeisyys istuvat uuden, ajasta ja 
paikasta vapaan työn johtamiseen?
Seppo: ”Hajautetun tai etätyön kannalta 
keskeistä on kyky johtaa verkostoja. Ongel-
mat, tuotteet ja palvelut, joita rakennetaan 
tai ratkaistaan ovat niin monimutkaisia, et-

tä yksittäiset aivot eivät enää riitä. Johtajan 
täytyy toki olla kiinni substanssissa, mutta 
hänen kuuluu johtaa prosessia sekä raken-
taa ja ylläpitää verkostojen vuorovaikutusta 
ja toimintaa.”
Sanna: ”Samaa mieltä. Globalisaatio, tiedon 
lisääntyminen ja teknologian kehittyminen 
ovat johtaneet siihen, että tieto on verkos-
toissa, eikä nykyjohtajan voi olettaa hallit-
sevan asiantuntija-alaistensa tietomäärää. 
Johtajasta tulee mahdollistaja, jonka tehtävä 
on valtuuttaa, valmentaa ja osallistaa.”
Marko: ”Lisäisin listalle myös siirtymisen 
työhyvinvoinnin johtamisesta kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin johtamiseen. Työn 
vapau tumisen myötä näitäkään ei voi enää 
erottaa niin vahvasti toisistaan.”

Vapaa työ tekee johtamisesta haas
teellisempaa, eikä sen etuja saavu
teta ilman  viisaita tavoite ja tulos
mittareita. Onko näin?
Sanna: ”Kyllä, mutta haaste koskee jokaista, ei 
vain johtajia. Roolista ja asemasta riippumat-
ta jokaisen pitää pystyä johtamaan itseään ja 
manageeraamaan omaa työtään ihan eri ta-
valla. Siihen kuuluvat kokonaisuuksien dele-
gointi, selkeät tavoitteet ja mittarit.”
Seppo: ”On totta, että etätyö vaatii uuden-
laista johtamista ja etenkin kykyä johtaa itse-
ään. Koko hommahan perustuu luottamuk-
seen, siihen, ettei tarvitse miettiä mitä kukakin 
tekee missäkin, vaan tuloksenteko on sisä-
syntyistä ja tavoitteellisuus ohjaa työtä.”
Marko: ”Voiko tässä käydäkin niin, että työn 
vapautuminen vie meitä luonnostaan kohti  

yrittäjähenkisyyttä? Meillä on yrittäjän   tapaan 
vastuu ja tehtävä, mutta samaan  aikaan va-
paus tehdä se omalla tavallamme.”

Kun työtilat ja teknologia suunnitel
laan oikein, etätyö muuttuu läsnä työksi, 
jossa tiimien kokoontuminen on yh
tä miellyttävää virtuaalisesti ja kasvok
kain. Miten teillä?
Marko: ”Kun puhutaan tietotyöstä, ei paikka  
eikä toivottavasti aikakaan ole enää olennai-
sia tekijöitä. Silti on hienoa nähdä yrityksiä, 
jotka panostavat siihen, että toimistolle olisi 
kivaa tulla! Itse uskon, että toimistoista  tulee 
kohtaamispaikkoja, joilla on tärkeä merkitys 
työntekijän hyvinvoinnille.” 
Sanna: ”Vaikka erilaisten työvälineiden,  kuten 
SharePointin, OneNoten ja Lyncin monipuo-
linen käyttö on meillä luontevaa, voisimme 
mekin saada niistä vielä enemmänkin hyö-
tyä irti. Läsnätyössä kyse ei ole teknologises-
ta haasteesta, vaan toiminta tapojen muutta-
misesta.”
Seppo: ”Erilaiset virtuaaliset työpöydät ja 
Lync mahdollistavat nykyisin hienosti paitsi  
yhteydenpidon myös dokumenttien yhteisen  
käsittelyn. Ergonomian suhteen on sen si-
jaan vielä tehtävää, sillä esi merkiksi  alle puo-
lella kotona etä työtä säännöllisesti tekevistä 
on kunnollinen työpiste. Fasiliteetti keskustelu 
onkin tärkeää  ja mobiilin työn  tekeminen pi-
täisi ottaa paremmin  huomioon myös julkis-
ten tilojen, kuten liikenne välineiden suunnit-
telussa.” 

*Työolobarometri 2013

Taipuuko johtaminen  
uuden, joustavan  
työn haasteisiin?

Vuoden etätyöjohtajan reseptinä  
luottamus ja vuorovaikutus

Vuoden etätyöjohtajaksi 2014 valittu palvelupäällikkö Tiina Tapanainen vakuu-
tusyhtiö LähiTapiolan Korvausyksiköstä on vienyt etätyötä ennakkoluulottomas-
ti eteenpäin perinteisessä asiakaspalvelutyössä. Tapanainen sanoo onnistuneen 
etäjohtamisen reseptin koostuvan luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta. 

”Luottamus syntyy kuin itsestään, kun on hyvä työyhteisö, selkeät pelisäännöt 
ja tavoitteet. Avainasemassa on työntekijän ja esimiehen toimiva vuorovaikutus – 
mistä tahansa on voitava puhua. Etätyö on selvästi lisännyt työniloa tiimissämme 
sekä tuonut erinomaisia tuloksia työssä jaksamisen suhteen.”

Ensimmäisen Vuoden etätyöjohtajan valitsi suomalaisten ehdottamien yli 50 
henkilön joukosta Työterveyslaitoksen, Johtamisen kehittämisverkoston, Akavan, 
Microsoftin ja DNA:n edustajista koostuva raati. Etätyöjohtajan valinnalla noste-
taan esiin etätyön ja hajautetuissa organisaatioissa työskentelemisen luomaa tar-
vetta uudenlaiseen johtajuuteen. www.etatyopaiva.fi

             Etätyö, 

läsnätyö, 
hajautettu työ, 

monipaikkatyö
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Työterveyslaitoksen 
erikoistutkija Seppo 
Tuomivaara (vas.)
sekä uuden työn 
kulttuuria käytännös
sä rakentaneet henki
löstöjohtajat, DNA:n 
Marko Rissanen ja 
Microsoftin Sanna 
Lindner painottavat 
kykyä johtaa verkos
toja.



Viime helmikuussa yhdys-
valtalainen mediayhtiö NBC 
toimitti ja suoratoisti Sotšin 
talviolympia laisten kaikki 98 
laji kilpailua internetissä. Kisoista 
tuotettiin yli 1 000 lähetys-
tuntia suoratoistona miljoonille 
katsojille. Lähetykset näkyivät 
ja ovat edelleen katsottavissa 
eri pääte laitteilla ja käyttö-
järjestelmillä, mukaan lukien 
iOS, Android, Windows Phone, 
Windows 8 ja Windows RT.

 Esimerkiksi miesten jääkiekon 
Yhdysvallat-Kanada-semifinaalia 
katsoi samanaikaisesti suo-
rana verkosta yli 2,1 miljoonaa 
katsojaa. Katsojamäärän usko-
taan olevan kaikkien aikojen 
suurin  live-suoratoistojen osalta 
Yhdys valloissa. Ilman tehokkaita 
pilvipalveluita tälläisiin lukuihin – 
ja sujuvaan katseltavuuteen – ei 
olisi ylletty. 

Lähetyksien takana oli Micro-
soft Azure, eli pilvialusta, jolla 
voi turvallisesti rakentaa, ottaa 
käyttöön ja hallita sovelluksia 

ja palveluita Microsoftin data-
keskuksista käsin. Kun ratkaisut 
ostettiin palveluna pilvestä, vaa-
dittavaa kapasiteettia voitiin 
laajentaa ja supistaa kysynnän 
ja tarpeen mukaan – katsojat 
pystyivät nauttimaan urheilu-
hetkistä saumattomasti miltä 
tahansa päätelaitteelta mistä 
päin maailmaa tahansa.

 Ilman Microsoft Azure -pal-
veluja NBC-yhtiön olisi pitänyt 
itse investoida tarvittavaan 
koodaus-, verkko- ja tallennus-
tekniikkaan kilpailujen ajaksi. 
Tekniikalle ei kuitenkaan olisi 
ollut juurikaan käyttöä kiso-
jen jälkeen. Tämän lisäksi 
Sotšissa ja jalkapallon MM-
kisoissa Windows  Azure Media 
Services  -palvelu mahdollisti 
live- sekä on-demand-videoi-
den käsittelyn, koodaamisen ja 
tallentamisen.

Talviolympialaisten suora-
toiston toteutukseen osallistui 
useita Microsoftin kumppaneita. 
Kumppanuuksien avulla esi-

merkiksi suoratoisto vietiin yli 
kahteenkymmeneen eri maa-
han, muun muassa Baltiaan, 
Kanadaan, Japaniin ja Latinalai-
seen Amerikkaan.

Vain esimakua 
tulevaisuuden 
 lähetystekniikasta
Myös viime kesän jalkapallon 
MM-kilpailuissa Brasiliassa hyö-
dynnettiin samaa Azure Media 
Services -palvelua lähetettä-
essä otteluita verkon yli reiluun 
kymmeneen maahan Pohjois-, 
Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä 
Aasiassa.

 Microsoftin kokemukset 
talvi olympialaisista ja jalka-
pallon MM-kisoista ovat 
esimakua median käytöstä tule-
vaisuudessa.  Ajan mittaan 
merkittävä osa kaikista videoi-
duista lähetys sisällöistä, ellei 
jopa kaikki, tulee liikkumaan 
internetiä pitkin perinteisten 
lähetysverkkojen sijaan. 

Urheiluviihdettä uudessa 
ulottuvuudessa
Katsoitko Sotšin talviolympialaisia puhelimesta, tabletilta tai 
netti-TV:stä suoratoistona? Entä jalkapallon MM-kisoja?  
Tiesitkö, että Messin ja Selänteen mestaroinnin kotiolo-
huoneissamme mahdollisti Microsoft Azure -pilviteknologia?

Tomi Ertovaara Microsoft

Azure
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Vintor palvelee
asiakkaitaan korkealla 

ammattitaidollaja
asiakkaille sopivimmilla 

yhteis työmalleilla, 
kuten yrityksen ICT-
tarpeetkattavana

kokonaispalveluna.

”Kumppanit ovat keskeisessä roolissa Microsoftin ekosysteemissä. Vintorilla on vahva asiantunte-
mus- ja kouluttautumistausta, ja siksi he ovat Suomen ensimmäinen  Microsoft Lync Voice Premier 
Support -sertifikaatin saanut yritys.”

–SaritaKamppinen,PartnerDevelopmentManager,MicrosoftOy

VINTOROY|Itsehallintokuja6|02600Espoo|Tel.+35898861151|info@vintor.fi|www.vintor.fi

UNIFIED 
COMMUNICATIONS
JA VIDEO

VERKOT JA 
TIETOTURVA

CLOUD INFRA & 
ENTERPRISE
MOBILITY

KONSULTAATIO SUUNNITTELU 
JA TOTEUTUS

YLLÄPITO

Haluaisitko kumppaniksesi Suomen parhaiten
sertifioidunLync-osaajan?

Asiantuntijoillammeonpitkäkokemusviestintään,yritysverkkoihin,tietoliikenteeseenja-tek-
niikkaan liittyvistä strategia-, suunnittelu-, toteutus- ja ongelmien ratkaisuprojekteista. Toi-
mintamallimmeperustuuhenkilöstömmehuippuosaamisenjatkuvaankehittämiseenjapal-
veluidemmeräätälöintiinasiakaskohtaisiksipalvelupaketeiksi.

KOMMUNIKAATIO-ASIANTUNTIJA
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Hannele Borra Wilma Hurskainen

digita-
lisaatio

Kuntien pitää pystyä ohjaamaan pa-
remmin omaa toimintaansa sekä 
saada välineitä tiedolla johtami-

seen. ”Meidän tavoitteenamme on aut-
taa kuntia digitalisoimaan ja kokoamaan 
yhteen sirpaleista tietoa, ja tehdä näin 
palvelu prosessit läpinäkyviksi”, kunnille 
räätälöityjä palveluita tarjoavan KuntaPron 
toimitusjohtaja Mika Kantola  kertoo.

Säästöjä ja uusia 
toimintatapoja Porissa
Porin kaupunki on edelläkävijä uusi-
en järjes telmien käyttöönotossa. Hiljat-
tain käyttöön otettiin Microsoft Dynamics  
AX -ohjelmistosta rakennettu toiminnan-
ohjaukseen soveltuva KuntaPron Kuntax- 
järjestelmä.  

”Alustavan arvion mukaan voimme  lisätä 
toiminnan tehokkuutta jopa 10 henkilö-
työvuodella pelkästään vaihtamalla jär-
jestelmää ja hyödyntämällä sen auto-

matiikkaa. Lisäksi järjestelmän odotetaan 
toiminnanohjausominaisuuksien myötä 
tuovan uusia toimintatapoja”,  Porin kau-
pungin talous suunnittelupäällikkö Tuomas  
 Hatanpää kertoo.

Kuntaxin ytimenä on tehokas taloushal-
linto, ja seuraavaksi laajennutaan palvelu-
jen ohjaukseen. 

”Ensimmäisenä on tarkoitus tehdä 
kehitys työtä teknisen kunnossapidon ja 
vesilaitosten tarpeisiin. Nämä ominaisuu-
det pyritään saamaan käyttöön ensi vuo-
den lopulla”, Kantola tarkentaa.

Pienetkin kiinni 
digitalisaation syrjään
Kuntiin on vuosien varrella kertynyt valta-
va määrä erilaisia järjestelmiä, joista toi-
minnanohjausjärjestelmät ovat monesti 
jääneet raportoinnin ja ostolaskujen pyö-
rittämisen tasolle. Seuraavaksi tarvitaan 
räätälöityjä, mutta valmiita ratkaisuja. 

”Pientenkin kuntien pitää päästä kiinni 
valmiiseen, kuntien tarpeisiin räätälöityyn 
kokonaisuuteen ja saada käyttöönsä nyky-
aikaiset ja kehittyvät järjestelmät. Kunnissa 
tämä tuo kustannussäästöjä, kun hallinto-
kulut pienenevät ja tarve investoida tieto-
järjestelmiin vähenee”, Kantola summaa.

Uudista ennen yhdistymistä
Mahdolliset liitokset ja rakennemuutok-
set saattavat jarruttaa uudistushaluja. Mi-
ka Kantolan mukaan järjestelmäuudistuk-
sia ei kannata pantata mahdollisia kunta-
liitoksia odotellessa.

”Valmiiksi karsitut järjestelmät ja yhtenäi-
set ratkaisut helpottavat työtä myös kuntia 
yhteen liitettäessä. Seuraava tuottavuus-
hyppy syntyy digitalisaation yhdistämises-
tä automaation. Siksi on tärkeää, että kun-
nissa on valmiudet ja rakenteet hyödyntää 
teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.” 

Palveluiden ohjauksesta 
tuottavuutta kuntiin
Kunnissa mietitään, miten digitaalisaatiota voidaan 
hyödyntää tuottavuuden kasvattamisessa. Tehos-
tusta haetaan kuntien tarpeisiin suunnitelluilla tieto-
järjestelmillä ja keskitetyillä hallintopalveluilla.
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Kuntien tuottavuutta rakentavat 
Juha Koskinen (vas.), Esa Sairanen 
ja Mika Kantola.

YHDESSÄ
ASKELEEN
EDELLÄ.
1000 digialaista laiaa itsensä 100% likoon 
joka päivä, joa suomalaiset saavat vero-
ilmoituksensa verkosta, lähikaupan myyjä 
palkkansa, asentaja ajantasaiset tuotetie-
dot, urakoitsija tarvikkeensa ja päätöksen-
tekijät tarvitsemansa datan ajallaan. Joka 
päivä.

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palvelu-
yritys, joka luo menestystarinoita yhdistä-
mällä arjen vaatimukset ja Microso-tekno-
logiat. Rakennamme tietotekniikkaa, joka 
vie maatamme eteenpäin.
Yhdessä.

Menestystarinoita osoieessa:
www.digia.com
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Orimattilassa kotihoidon asiak-
kaat saattavat hämmästellä 
puhelinta näpräävää hoitajaa. 

Kyse ei ole chattailystä, vaan hoitajan 
työtä ohjaavasta ja helpottavasta työ-
välineestä.

Aiemmin hoitajat hakivat joka aamu 
toimistolta päivän käyntejä koskevat 
paperit ja avaimet. Nyt Tiedon Life-
care Kotihoito -mobiilisovellus kertoo, 
missä järjestyksessä asiakkaiden luona 
käydään ja minkälaista apua kukin 
asiakas  tarvitsee.

”Kun menemme asiakkaan luo, klik-
kaamme itsemme puhelimella sisään 
ja lähtiessä taas ulos”, lähihoitajat 
Anneli Tolmunen ja Carola Helin 
kertovat. Klikkauksilla käyntiajat tilas-
toituvat suoraan taustajärjestelmään, 
mikä vähentää hoitajien työtä toimis-
tolla. 

Kotihoidon Optimointi -Windows-
sovellus helpottaa töiden jakamista 
mahdollisimman tasaisesti työn-

tekijöille ja niin, että asiakkaat saavat 
mahdollisimman oikea-aikaista ja 
 tarvitsemaansa palvelua. 

Töiden paremman jakautumisen 
ansiosta aamuvuoron käynnit hoi-
tuvat nyt 12 hoitajan voimin, ennen 
hoitajia tarvittiin 16. Aikaa pystytään 
viettämään entistä enemmän asiak-
kaan luona. Myös potilasturvallisuus 
paranee, kun jatkossa sovelluksesta 
tarkistetaan ajantasaiset lääkkeet ja 
laboratoriotulokset.

Tarvitseeko kollega apua?
Hoitajat ovat ottaneet uudet työ-
välineet hyvin vastaan ja sovellus 
on koettu selkeäksi ja helppokäyt-
töiseksi. Orimattilassa käytössä on 
Nokia Lumia 925 -älypuhelimet, 
mutta sovellus toimii myös Windows 
8 -tableteissa. 

”Valmiiksi suunniteltu käyntijärjestys  
ja kunkin asiakkaan tarvitsema apu 
näkyvät helposti puhelimen ruudulta. 

Lifecare-ohjelman kalenteritoiminnon 
avulla voimme tarkistaa, missä vai-
heessa kollega on tekemässä käyntejä, 
jolloin voimme etenkin iltavuorossa 
mennä auttaman kollegaa. Myös 
omaisten tiedot ovat aina saatavilla”, 
Carola Helin kiittelee.

Syksyn aikana tiedot asiakkaan  
luona tehtävistä töistä ja toimen-
piteistä ryhdytään kirjaamaan 
sovellukseen suoraan asiakkaan luona. 
Palvelu keskus Aavan tietojärjestelmä-
päällikkö Ari Painilaisen mukaan 
suunnitelmissa on ottaa käyttöön 
myös sähkölukot.  ”Silloin hoitajien ei 
tarvitse mennä avaintenkaan takia toi-
mistolle, jolloin  aikaa vapautuu entistä 
enemmän asiakastyöhön”, Painilainen  
sanoo.

Klik – päivän asiakkaat on hoidettu 
ja hoitaja voi kääntää auton kotia 
kohti. 

Hannele Borra ja Jenny Paulamäki Wilma Hurskainen

Klik – rouva 
Virtanen on 
saanut aamu
lääkkeensä

sovellukset

Sanonta maito miehen tiellä 
pitää kuvaa hyvin Valion 
maito autokuljettajien arkea. 

Autot ovat tiellä 21 tuntia vuorokau-
dessa ja keräävät 1,9 miljardia litraa 
maitoa vuodessa. Autojen siirtä-
minen mobiiliaikaan on tehostanut 
Valion koko liiketoimintaprosessia ja 
tuonut mukanaan merkittävät vuosi-
säästöt.

Maitoautonkuljettaja napsauttaa  
vuoron  alussa tabletin päälle. Ruu-
dulle ilmestyvät päivän reitti, 
kartta tiedot  sekä mahdollisuus 
reaali aikaiseen yhteydenpitoon 
tiloille ja poikkeama raporttien teke-
miseen. Maitoa kerättäessä tiedot 
maidon määrästä, lämpötilasta sekä 
otetusta näytteestä tallentuvat table-
tin kautta reaaliaikaisesti Valion 
taustajärjestelmiin.

Sovellus on KAMU. Euroopan 
kehittynein maidonkeruujärjestelmä, 
jota Valio on kehittänyt kumppanei-
densa Tiedon ja Parker Hannifinin 
kanssa viimeisen kolmen vuoden 
ajan. Koska sopivaa valmista jär-
jestelmää ei löytynyt, Valio lähti 
kehittämään omaa Windows 8 
-sovellustaan.

Vuoden alusta käytössä ollut sovel-
lus on nopeuttanut tiedonkulkua, 
kun kuljettaja voi viestiä reaaliaikai-
sesti maidon tuottajalle sekä Valion 
tuotantolaitokselle poikkeamista ja 
ongelmatilanteista. Lisäksi puhelin-
liikenne ja manuaaliset kirjoitustyöt 
ovat vähentyneet, jolloin kuljettajat 
voivat keskittyä työssään laadun-
valvontaan ja itse keräilytapahtumaan. 
Myös reittisuunnitteluun on tullut lisää 
tehoa.

”Aiemmin raportointi tehtiin vasta 
reitin päätyttyä. Reaaliaikainen ja säh-
köinen raportointi paitsi helpottaa 
kuljettajien työtä, myös tuo meille 
vuosittain jopa 100 000 euron säästöt. 
Kokonaissäästöt ovat noin 200 000 
euroa vuodessa”, kertoo Valion kehi-
tyspäällikkö Petteri Tahvanainen.

Käyttäjien  
mukainen järjestelmä
Projekti toteutettiin nopealla aikatau-
lulla sen erikoisuudesta ja laajuudesta 
huolimatta. Mukana kehitystyössä 
oli kuljettajia, meijereiden yhteys-
henkilöitä sekä toimihenkilöitä. 
Koulutukseen panostettiin paljon.

”Aluksi meillä oli ajossa kahdeksan 

pilottiautoa, jonka jälkeen oli ajossa 
olevien autojen vuoro. Tällä hetkellä 
noin 40 autoa käyttää uutta järjestel-
mää, ja vuoden loppuun mennessä 
tavoitteena on siirtää mobiiliin kaikki 
sata maitoautoa, joita ajaa yhteensä 
450 kuljettajaa”, Tahvanainen kertoo.

Kuljettajat ovat olleet muutokseen 
tyytyväisiä.

”Sovellus on helppokäyttöinen ja 
toimiva, ja on helpottanut työtämme 
sekä parantanut samalla työtyytyväi-
syyttä. Monipuolisella tabletilla voi 
työasioiden hoitamisen lisäksi katsoa 
sähköpostit sekä lukea tauoilla päivän 
uutiset. Olemme saaneet monipuo-
lisen kamun”, kertoo kuljettaja Jukka 
Alahäivälä. 

Maitoa mobiilisti
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Elisa nappasi arvostetun tunnustuksen itselleen, kun kahdeksatta 
kertaa myönnetty Microsoftin vuoden kumppani -maininta jaettiin 
toukokuussa. Erityisesti pilvipalveluihin ja mobiiliin panostava yritys 
uskoo liiketoiminnassaan asiakaslähtöisyyteen sekä erinomaiseen 
laatuun ja osaamiseen.

V
uoden 2014 
Suomen 
Microsoft-
kumppani 
on tietolii-
kenne-, ICT- 
ja online- 

palveluyritys Elisa Oyj, joka 
 tarjoaa tuottavuutta parantavia 
ICT-palveluja kotimarkkinoilla  
sekä tietoliikenneyhteydet ja 
videopalvelut kansainvälisesti.  
Elisan johtava rooli pilvipohjais-
ten ICT-palvelujen tarjoajana  
ja yhtenä merkittävimmistä 
Windows Phone -puhelinten 
jälleen myyjistä Suomessa vai-
kutti valintaan.

”Elisa yhdessä omistamansa 
IT-palvelutalo Appelsiinin kans-
sa on yksi meidän maailman-
laajuisesti menestyneimmis-
tä Office 365 -kumppaneista.  
Se on kasvattanut Office 365 
 -palvelun tunnettuutta merkit-

tävästi tavoittaen organisaati-
oita mikroyrityksistä julkishallin-
toon ja kansainvälisiin yrityksiin”, 
perustelee Microsoftin toimitus-
johtaja Ari Rahkonen.

Liiketoiminta 
digitalisoituu
Tulevaisuudessa digitalisoitu-
minen sekä pilvipalvelut vaikut-
tavat entistä enemmän yritys-
ten arkeen. Pilvi muuttaa tavat 
hankkia ja käyttää tietotekniik-
kaa. Palvelut pitää pystyä osta-
maan nopeasti ja helposti, mikä 
muuttaa myös tietohallinnon 
roolia. Elisan tavoite on auttaa 
ja tukea asiakkaitaan suurten 
muutosten kourissa.

”Elämä digitalisoituu ja yhteis-
kunta muuttuu vauhdilla. Muu-
tos ravisuttaa myös liiketoi-
mintamalleja. Pilvipalveluiden 
myötä pienemmätkin yritykset 
voivat hyödyntää liiketoimin-

nassaan IT-ratkaisuja ja kilpailla 
alueilla, joissa IT:n rooli on suu-
ri. Elisalla haluamme rakentaa 
digitaalista yhteiskuntaa ja pi-
tää suomalaisyritykset kehityk-
sen kärjessä tarjoamalla liike-
toimintaratkaisuja pilvestä. Saa-
mamme tunnustus kertoo, että 
olemme oikealla tiellä”, tote-
aa Elisa Yritysasiakkaat -liiketoi-
minnasta vastaava johtaja Timo 
Katajisto.

Merkittävimmät 
tunnustukset taskussa
Maininta on mieleinen 15 vuot-
ta Microsoftin kanssa yhteistyö-
tä tehneelle yritykselle.

”Microsoftin vuoden kumppa-
ni on toinen merkittävistä tun-
nustuksista, jonka suomalai-
nen IT-yritys voi saada. Vuoden 
Tivi- yrityksen palkinnon saimme 
Appelsiinilla vuonna 2010, joten 
nyt meillä on molemmat plak-

karissa. Tämä on tunnustus pit-
kästä ja määrätietoisesta yhteis-
työstä”, iloitsee Appelsiinin toi-
mitusjohtaja Janne Lipiäinen.

Elisan mukaan onnistuneen 
kumppanuuden ydin on se, 
 että kaksi merkittävää osaajaa 
pystyvät lisäämään arvoa asiak-
kailleen tuomalla toistensa par-
haita puolia esiin.

”Monen asian voi tehdä joko  
itse tai kumppaneiden avulla.  
Elisalla olemme panostaneet 
mobiiliympäristön kehittämi-
seen sekä pilvipalveluihin, joten 
yhteistyömme Microsoftin  
kanssa  on ollut luontevaa. 
Asiak kaalle vahva yhteistyö 
 näkyy  siinä, että pystymme 
tarjoamaan Microsoftin koko-
naisratkaisua aina kotimaisista 
konesaliratkaisuista infratuot-
teisiin ja mobiilisovelluksiin 
saakka”,  Katajisto summaa. 

kumppani

Jenny Paulamäki Wilma Hurskainen

KETTERÄSTI PILVEEN - 
KUMPPANUUDESTA 
VOIMAA

Elisa Oyj:n Timo  Katajisto 
(oik.) iloitsee yhdessä 
Appelsiini Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Janne 
Lipiäisen kanssa saamastaan 
Microsoftin vuoden 
kumppani maininnasta.
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Edward Snowdenin paljastus-
ten myötä valtioiden harjoittaman 
verkko tiedustelun laajuus on valjen-

nut suurelle yleisölle. Keskustelua käydään 
Atlantin molemmin puolin. USA:ssa puhu-
taan kansalaisten ja valtion suhteesta: millä 
perusteilla valtio pääsee käsiksi kansalaisten 
tietoihin. Euroopassa keskustelu pyörii EU:n 
tietosuoja-asetuksen ympärillä: millä tavoin 
suojellaan yritysten hallussa olevia kuluttajan 
tietoja. Molemmissa keskusteluissa on viime 
kädessä kysymys samasta asiasta, yksilön 
oikeudesta omistaa ja hallita omia tietojaan. 

Tämä keskustelu on tärkeää ja sitä pitää 
käydä. Pilvipalveluiden käytön lisääntyessä  
tietotekniikkapalveluiden markkina muut-
tuu ratkaisevasti. Ja pilvipalveluiden käyttö 
lisääntyy. Siihen on sekä yksittäisten orga-
ni saatioiden että yhteiskunnan kannalta 
painavat taloudelliset syyt. Euroopan 
unioni  arvioi, että pilvipalveluiden käy-
tön lisäämisellä voidaan luoda Eurooppaan 
2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa ja EU:n 
bruttokansan tuotetta voidaan kasvattaa 
160 miljardilla eurolla vuoteen 2020 men-
nessä. Toteuttaminen vaatii pilvipalveluihin 
liittyvien säännösten ja normien yhtenäistä-
mistä, jotta EU:n digitaalinen sisämarkkina 
saadaan tältäkin osin toimivaksi.

EU:n pilvistrategiassa on tunnistettu keskei-
seksi välitavoitteeksi luottamuksen lisää minen 
pilvipalveluita kohtaan. Verkko neut  ra-
liteetti ja viranomaisten verkkovalvonnan 
rajoittaminen ovat tärkeitä periaatteita, joi-

den toteuttaminen rakentaa luottamusta  
 internetiin ja pilvipalveluihin. Valtion hallinnon 
tulisi työskennellä yhteisrintamassa näiden 
periaattei den edistämiseksi ja pilvipalvelui-
den pelisääntöjen yhden mukaistamiseksi 
Euroopassa ja Suomessa. Euroopan unio-
nin toimenpiteet digitaalisen sisämarkkinan 
luomisessa hyödyttävät yrityksiä ja kulut-
tajia. Pilvipalve luiden hinnat laskevat, kun 
voidaan toimia suuremmassa markkinassa 
yhdenmukaisin säännöin.

EU:n ja jäsenmaiden tietosuojavaltuutet-
tujen ryhmä (Artikla 29 tietosuojatyöryhmä) 
tekee neuvoa-antavana elimenä tärkeää  
työtä tietosuojasäännösten tulkinnassa ja 
käytäntöjen yhtenäistämisessä. Työryhmän  
viime keväänä julkaiseman lausunnon 
mukaan Microsoftin yrityksille suunnattujen  
pilvi palve luiden sopimusehdot täyttävät EU:n 
tietosuojasäännösten vaatimukset. Microsoft 
on tähän mennessä ainoa pilvipalveluiden 
tuottaja, joka on tällaisen lausunnon saanut.

Standardi ISO/IEC 27018 Henkilötietojen 
suojaamisen toimintamalleista pilvipalve-
luissa julkaistiin kesän aikana. Standardi 
täydentää tietoturvallisuusstandardeja 
27001 ja 27002 henkilötietojen käsittelyn 
osalta. 

Standardin vaatimuksia toteuttava pilvipal-
velun tuottaja muun muassa 
- auttaa asiakasta järjestämään henkilötietoi-

hin kohdistuvien pyyntöjen toteuttamisen,
- julkaisee tiedot tietojen sijainti- ja käsitte-

lymaista ja alihankkijoista,

- informoi asiakasta tietomurroista sovi-
tussa ajassa ja auttaa asiakasta asiakkaan 
informointivelvollisuuksien hoitamisessa,

- informoi asiakasta viranomaisten tieto-
pyynnöistä ja

- hankkii säännöllisesti palvelulleen valtuu-
tetun kolmannen osapuolen arvioinnin ja 
luovuttaa arviointilausunnon asiak kaalle.

EU:n tietosuoja-asetus yhtenäistää henkilö-
tietojen käsittelyä Euroopan unionin alueella. 
Se tuo kaikille organisaatioille uusia vaati-
muksia. Vastuuta henkilötietojen käsittelystä 
ei voi siirtää. Osan asetuksen vaatimista 
toimenpiteistä voi toteuttaa vain organisaa-
tio itse. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten 
toteuttamista voi kuitenkin helpottaa käyttä-
mällä ISO 27018 sertifioituja pilvipalveluja.

Microsoftin tavoitteena on saada yri-
tyksille tarjottaville pilvipalveluille ISO 
27018 sertifiointi seuraavalla vuosittaisella 
auditointi kierroksella. Mehän auditoimme 
pilvipalvelut vuosittain, emmekä kolmen 
vuoden välein, mikä on sertifioinneissa 
minimivaatimuksena. Toivomme siis voi-
vamme tarjota ISO 27001 ja ISO 27018 
sertifioituja pilvipalveluita asiakkaillemme 
kesään 2015 mennessä. Nämä sertifioinnit 
palvelevat osaltaan tavoitettamme täyttää 
EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ase-
tuksen tullessa voimaan. 

Aki Siponen
Teknologiajohtaja
Microsoft Oy

Pilvi suojaa yksityisyyttä paremmin

kolumni Aki Siponen Microsoft
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Yli 500 suomalaista yritystä löytää etsimänsä tiedon välittömästi.
Tule kuulemaan miten he sen tekevät! 

27.11.2014 Microsoft, Keilaranta 7, Espoo
M-FILES INSPIRATION DAY -SEMINAARI

Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu osoitteessa: 
dms.m-files.com/inspiration-day



Yritys ilman 
toimivaa ICT-ratkaisua 

on kuin kala ilman vettä.

Patjanen on kokonaisvaltainen ict-palveluratkaisu, joka sisältää kaiken, mitä liiketoimintasi 
ja it-infrasi tarvitsee. Oma Isoworks-palvelupäällikkösi ja alasi liiketoiminnan tarpeet tunteva 
asiantuntijamme rakentavat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan kokonaisuuden valmiista 
moduuleista, joita on testattu käytännössä jo vuosia.

Isoworks Oy kuuluu Fujitsu-konserniin ja tarjoaa keskisuurille yrityksille laadukkaita,
kustannustehokkaita ja joustavia ict-palvelukokonaisuuksia.

Tutustu Patjanen-palveluun osoitteessa www.isoworks.fi
ja ota yhteyttä myynti@isoworks.fi tai p. 020 559 5817
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