
nr
o 

1 
| 2

01
5

KONEen Kati Hagros:
  Asioiden internet on jo täällä

16 IoT luo uusia 

liiketoimintamalleja

20 Millainen on 

2100-luvun koulu? 

24 Microsoft Oy:n 

toimitusjohtaja Pekka 

Horo ja avaimet uuteen 

tuottavuuteen





Microsoft Circle nro 1/2015     3

pääkirjoitus

Teknologiasta tuli johtamisen perustaito

T
yöskentelin me-
dian murroksen 
alku vuosina lä-
hellä media-alaa. 
 Digitaalisuus tuli 

ja muutti median kulutuksen 
ja mediatilan ostamisen no-
peasti ja pysyvästi. Media ja 
sen ympärille syntynyt media-, 
viestintä- ja mainostoimistojen 
ekosysteemi miettivät kiivaasti, 
miten muuttua ennen kuin 
joku vie bisneksen alta. Moni  
nimitti digitaalisen median, 
markkinoinnin ja liiketoiminnan 
muutos johtajia. Sen jälkeen 

sama on tapahtunut isommas-
sa mittakaavassa. Digitaalisuus 
on läpi leikannut monet yritys-
ten ja organisaatioiden toimin-
not lähes kaikilla toimialoilla.

Samalla teknologiasta on tul-
lut johtamisen perustaito. Sii-
nä missä johtajan tulee halli-
ta talou den perusteet, täytyy 
 hänen osata niin tehostaa kuin 
kasvattaa liiketoimintaa tekno-
logian keinoin. Taitava tekno-
logian hyödyntäjä voi saavut-
taa niin säästöjä kuin kasvua. 
Etenkin yli Suomen rajojen 
 tapahtuvalle kasvulle nopein 

moottoritie on digitaalinen. Li-
säksi on olemassa uhka, että jo-
ku muu, yllättäväkin taho tu-
lee ja kaappaa liiketoiminnastasi  
siivun. 

Ajan hermolla oleva johtaja  
palkkaa tiimiinsä uudistushalui-
sia teknologia-ammattilaisia. 
Sellainen muutosagentti on 
myös tässä lehdessä haastateltu  
KONEen Kati Hagros. Hän ja 
Microsoftin liiketoimintajohtaja  
Henriikka Åkerman pohtivat 
asioiden internetin synnyttä-
mää uutta mahdollisuutta. Ar-
vioiden mukaan Suomeen voi 

syntyä vuoteen 2020 mennes-
sä yli 1,4 miljardin arvosta uut-
ta, asioiden internetin mahdol-
listamaa liiketoimintaa. On siis 
1,4 miljardia hyvää syytä lu-
kea tästä lehdestä,  mitä Internet 
of Things -rintamalla tapahtuu  
jo nyt.

Valoisin terveisin,

Jaana Vuori
Markkinointiviestintäjohtaja, 
Microsoft Oy
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lyhyesti

Tiesitkö, että… 
…Windows 10 tekee eri laitteiden käytöstä henkilökohtaisempaa, 
ja se sisältää monia uusia ominaisuuksia. Universaalit Windows 
10  -sovellukset ja kosketusnäytöille tarkoitetut Office-sovellukset 
 tarjoavat saman kokemuksen kaikilla laitteilla.
  

Windows 10:  
uusi Windows-sukupolvi
Windows 10 tekee eri laitteiden 
käytöstä henkilökohtaisempaa. Win-
dows 10 on jatkuvasti kehittyvä pal-
velu, joka pitää käyttö kokemuksen 
ajan tasalla. Ensimmäisen vuoden 
aikana päivittävät Windows 7 ja 8.1 
sekä Windows Phone 8.1  -asiakkaat 
saavat sen ilmaiseksi.

Uusi käyttöjärjestelmä sisältää mo-
nia uusia ominaisuuksia. Universaalit  
 Windows 10 -sovellukset ja kos-
ketusnäytöille tarkoitetut Office- 
sovellukset tarjoavat saman koke-
muksen kaikilla laitteilla.

Microsoft Cortana, henkilökohtai-
nen digitaalinen assistentti, saapuu  

PC:lle ja tabletille Windows 10:n 
myötä.

Project Spartan -selaimella voi teh-
dä omia huomioita verkkosivuihin ja 
jakaa niitä. Se tarjoaa mukautetun 
lukutavan sekä integraation Corta-
nan kanssa.

Pelejä voi striimata Xbox Onelta 
Windows 10:lle ja pelata moninpele-
jä ystävien kanssa eri alustojen välillä.

Windows 10 on ensimmäinen 
holo grafinen tietojenkäsittelyalusta. 
Microsoft HoloLens on ensimmäinen 
holografinen tietokone, joka ei tar-
vitse kaapeleita, puhelinta tai yhteyt-
tä tietokoneeseen. 
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 Twiitin takana       
 @pekkavau

Tervetuloa 
Skype for 
Business
Microsoft julkisti marraskuussa 2014 
Skype for Business -ratkaisun, joka 
tulee käyttäjien saataville vuoden 
2015 alkupuoliskolla. Skype for 
 Business uudistaa yrityskäytössä 
suositun Lyncin yhdistäen Skypestä 
tutun ja turvallisen käyttäjäkoke-
muksen sekä Lyncistä tutut yritys-
tason viestinnänratkaisut, tietotur-
van sekä vaatimustenmukaisuuden 
ja hallittavuuden.

Uusi Skype for Business on Micro-
softin voimannäyte entistä yhte-
näisemmän teknologian puolesta, 
 minkä tarkoituksena on antaa kai-
kille käyttäjille takaisin sitä, mitä he 
kaikista eniten kaipaavat eli aikaa. 
Uusi palvelu tulee muuttamaan ih-
misten yhteydenpidon ylittämällä 
yritysten ja organisaatioiden rajat – 
ja jatkossa asiakkaita ja kumppanei-
ta voi tavoittaa entistä helpommin, 
missä ja milloin vain. 

Skype for Business tarjoaa aivan 
uuden ja helppokäyttöisen käyttäjä-
kokemuksen, uuden palvelinohjel-
man sekä uusia päivityksiä Office 
365 -palveluun. 

Finnair on aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä. Yritys käyttää Twitteriä 
osana asiakaspalveluaan, ja henkilökunnalle on annettu Twitter-koulutusta. 
Ahkera twiittaaja on myös Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo. Hen-
kilökohtaiset mieltymykset, kuten matkustaminen ja vaikkapa ruoka näky-
vät myös Twitterissä.  

– Työroolia ja henkilökohtaisia mielipiteitä ei voi oikein erottaa. Useimmil-
la twiiteilläni on jokin yhteys työhöni – twiitti voi olla vaikka Suomeen tai 
 johonkin muuhun matkakohteeseen liittyvää. 

Somen käyttöönotto ja viestiminen sosiaalisessa mediassa merkitsevät 
suurta kulttuurimuutosta suomalaisissa organisaatioissa. Vauramo kannus-
taa lähtemään rohkeasti mukaan sinne, missä asiakkaat ja henkilöstö ovat. 

– Yritykselle on erittäin tärkeää luoda läsnäolo someen. Meillä poikkeus-
tilanteet on osaltaan saatu hoidettua somen avulla. Toinen hieno esimerkki 
yritysten somen hyödyntämisestä on pankkien asiakaspalvelu palvelunesto-
hyökkäyksen aikana. 

Vauramon mukaan Twitteriä varten ei erityisesti tarvitse järjestää aikaa, sil-
lä yksi twiitti vie vain muutaman sekunnin. Twitteriä hän pitää erinomaisena 
kanavana uutisten seurantaan. 

Omista twiiteistä mieleen on jäänyt twiitti, jossa hän sanoi toivovansa ko-
ko sydämestään, että Finnair pääsee säästötavoitteiden mukaisiin sopimuk-
siin henkilökunnan kanssa. 

– Pääsimme sopimuksiin. Tämä twiitti nosti myös seuraajieni määrää useil-
la sadoilla. 
Tällä palstalla esittelemme kiinnostavan henkilön twiitin takana.

Kaikki irti kynäilystä
Microsoftin Surface Pro 3 -laite nivoo yhteen tabletin ja täysverisen kannettavan 
tietokoneen ominaisuudet. Lisäksi Surface Pro 3 -laitteen suurimpiin vahvuuksiin 
kuuluu Surface-kynä. 

Uusi kynä päivittää vuosisatoja vanhan kynäilyn taidon 2010-luvulle. Surface- 
kynä on integroitu OneNote-muistikirjaohjelman kanssa, joten kaikki tärkeät  

 tiedot, ideat ja numerot voi kirjoittaa suoraan pilvipalveluun. Näin muistiin-
panoihin voi palata myöhemmin millä tahansa laitteella. 

Surface-kynä palvelee sekä perinteisiä tietotyöläisiä että luovia kynäilijöi-
tä. Kynää voi käyttää missä tahansa käsinkirjoitusta tukevassa sovelluksessa 

kuten Wordissa, PowerPointissa, piirto-ohjelmissa ja Adoben Photoshop- ja 
Illustrator-ohjelmissa. 
Tutustu lisää www.microsoft.com/surface/fi-fi/business/overview.

Pekka Vauramo @pekkavau - Mar 23
@FinnairSuomi Toivon sydämestäni, että saamme sovittua neuvotteluissa. 
Teemme kaikkemme kannattavuuden eteen. Se pitää työt Suomessa.
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”Asioiden internet (The Internet of Things, IoT) tulee 
radikaalisti muuttamaan valmistavaa ja huoltavaa teol-
lisuutta. Tämä tulisi nähdä mahdollisuutena. Uskon, 
että kun sinulla on tuote, tuotteeseen liittyvä data ja 
tuote verkottuneena johonkin ekosysteemiin, on tule-
vaisuudessa verkottuneen ekosysteemin arvo monilla 
toimialoilla paljon suurempi kuin itse tuotteen”, sanoo 
Koneen palveluliiketoiminnan digitalisaatiosta vastaa-
va johtaja Kati Hagros. Janne Saarinen Wilma Hurskainen

liikkumisratkaisuja, joissa tieto- ja viestintä-
teknologian rooli on entistä keskeisempi.  
Vuoden alusta yhtiön palveluliiketoiminnan 
digitalisaatiostrategiasta on vastannut Kati 
Hagros, joka toimi aiemmin Koneen  tieto-
hallintojohtajana. Viime vuonna Hagros  
palkittiin vuoden tietohallintojohtajana 
Suomessa.

”Digitalisaatio ei ole Koneelle uusi asia, 
vaan esimerkiksi hissien etämonitorointia  
on tehty jo pitkään. Meillä on myös oma 
People  Flow Intelligence -tuoteperhe, jossa 
hyödynnetään ja kehitetään älykkäitä ratkai-
suja”, kertoo Kati Hagros.

Asioiden internet on jo täällä
Ajan mittaan kaikki verkottuu ja myös esi-
neistä tulee yhä älykkäämpiä. Jo tänään 
esimerkiksi kaikki Koneen uudet hissit on 

S
audi-Arabian Mekka 
houkuttelee vuosittain 
miljoonia pyhiinvaeltajia. 
Matkailijoiden jatkuva 
virta on pakottanut 
kaupungin kasvamaan 
ylöspäin. Historiallisen 
kaupungin keskelle 
nousi vuonna 2012 

maailman korkein hotelli, joka näkyy kym-
menien kilometrien päähän autiomaahan. 
Viisi kertaa päivässä Mekan kuninkaallisen 
kellotornihotellin 75 000 vierasta siirtyy alas 
moskeijaan rukoilemaan. Tehtävään on val-
jastettu 318 Koneen hissiä ja liukuporrasta 
sekä huoltopalvelut, jotka takaavat ihmisten 
järjestäytyneen liikkumisen paikasta toiseen. 

Kaikkialla maailmassa kaupungistumi-
nen ja väestönkasvu edellyttävät älykkäitä 
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mahdollista yhdistää internetiin. Teol-
lisuuden toimijat puhuvat teollisesta 
inter netistä, laajemmin kyse on esinei-
den tai asioiden internetistä.

”Kyse on evoluutiosta. Digitalisaation  
ensimmäisessä aallossa tulivat PC:t ja 
auto maatio. Toisessa vaiheessa internet 
verkotti tiedon, ja nyt olemme verkotta-
massa fyysistä maailmaa. Tästä on kyse 
asioiden internetissä”, näkee Hagros.

Microsoftin pilvialustaratkaisuista  ja  esi-
nei den internetiin liittyvästä liike toimin nas  ta 
vastaava Henriikka Åker manin  mu  kaan 
seuraavakin aalto on jo näkyvissä. 

”Sosiaalinen tieto ihmisistä on kaikkein 
rikkainta tietoa. Kun yhdistetään mark-
kina-analyysit, ihmisiltä kerätty tieto ja 
esineiden välittämä tieto, voidaan löy-
tää täysin uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia. Tällöin voidaan puhua jo kaiken 
internetistä.”

mukaan oleellisinta on kuitenkin kerätyn 
tiedon hyödyntäminen.

”Projektin lähtökohtana tulisi olla yrityk-
sen asiakkaat ja tuotteet. Esimerkiksi teol-
lisuusyritysten tulee pohtia, mitä niiden 
tuotteista voitaisiin tietää lisää ja minkä ar-
voista tuo tieto olisi yritykselle, asiakkaille 
tai jollekin muulle. Perinteiset kumppanuu-
det ja arvoketjut saattavat muuttua. Mei-
dän tuottamamme data ja ymmärrys voivat 
osoittautua arvokkaaksi jollekin toimijalle, 
jonka kanssa emme aiemmin ole olleet mis-
sään tekemisissä”, pohtii Hagros.

Sekä Hagros että Åkerman näkevät, että 
suomalaisissa yrityksissä on kyllä tunnistettu 
trendi ja osaamistakin ratkaisujen suunnitte-
luun löytyy, mutta soveltaminen on jäänyt 
vielä puolitiehen. Käytännössä kehitys on 
tarkoittanut palveluiden viemistä verkkoon, 
ja teollisuudessa esimerkiksi etämonitoroin-
tia. Toteutetut ratkaisut eivät ole kuitenkaan 

Vaikka kaiken internetiin on vielä matkaa, 
tulisi kaikkien liiketoimintojen seurata näitä 
muutostrendejä ja pohtia niiden mahdolli-
sia vaikutuksia omaan toimintaansa. Hagros 
vertaa tulevaa murrosta media- ja musiikki-
teollisuuden muutokseen internetin yleis-
tyessä: aiemmat arvo verkostot muuttuivat 
peruuttamattomasti ja fiksut toimijat hyväk-
syivät ajoissa sen, että omia perinteisiä lii-
ketoimintoja oli pakko kannibalisoida. Vas-
taavia muutoksia tullaan näkemään kaikilla 
toimialoilla.

Vauhtiin rohkeasti kokeillen
Lohdullista on, että suomalaiset organi-
saatiot ehtivät vielä mukaan asioiden 
internetiin. Aikaa ei ole kuitenkaan hukat-
tavaksi. Liikkeelle kannattaa lähteä tiedon 
keräämisestä olemassa olevista laitteista 
tai asioista ja tämän tiedon analysoinnis-
ta. Teknologia on jo olemassa. Hagrosin 

” Digitalisaatio pitäisi ymmärtää tuotekehitys-
asiana. Panostetaan projekteihin, joiden 
lopputuloksesta ei ole varmuutta.” Kati Hagros
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” Rohkeus innovaatioiden ja digitalisaation 
yhdistämiselle on puuttunut. Kannustaisin 
yrityksiä kokeiluihin.” Henriikka Åkerman

Microsoft Azure –  
markkinoiden nopein tapa 
päästä IoT-maailmaan

Microsoftin Internet of Things -ratkaisu 
pohjautuu turvalliseen ja skaalautuvaan 
Azure-pilvipalvelualustaan. Azuren IoT-
palvelut kattavat kaiken, mitä asioiden 
 internetin hyödyntämiseen tarvitaan: 
laitteista ja sensoreista tulevan datan 
keräämisen sekä datan tallentamisen ja 
analy soinnin. Palvelu sisältää myös Big Data 
ja Machine Learning -palvelut sekä mah-
dollisuuden hyödyntää kokonaisuuden syn-
nyttämää ymmärrystä mobiilisovelluk silla 
missä tahansa päätelaitteessa. Helposti ja 
pienellä alkuinvestoinnilla käyttöön otettava 
Microsoftin IoT-tarjooma mahdollistaa 
nopeat kokeilut, joiden avulla nähdään, 
millaista hyötyä kerätystä ja analysoidusta 
tietämyksestä voi olla liiketoiminnalle tai 
prosessin kehittämiselle. Nopeat kokeilut 
auttavat asiakasta luomaan uusia liike-
toimintamalleja ja arvoketjuja, parantamaan 
toiminnan laatua ja tuottavuutta sekä inno-
voimaan uusia palvelukokemuksia.

ole olleet erityisen kunnianhimoisia tai sel-
laisia, joilla olisi pystytty luomaan täysin uut-
ta liiketoimintaa.

”Mielestäni rohkeus innovaatioiden ja 
digi talisaation yhdistämiselle on puuttu-
nut. Ei olla pyritty tekemään jotakin ihan 
uutta. Kannustaisin yrityksiä kokeiluihin. 
Kokeilu  itsessään ei välttämättä mullista 
liiketoimin taa, mutta saattaa antaa avaimia 
tulevien  haasteiden ratkaisemiseen”, tote-
aa Åkerman. 

Digitalisaatio edellyttää 
tuotekehitysajattelua
Hagros on pohtinut työssään paljon liike-
toimintajohdon roolia digitalisaatiossa. ICT-
ymmärryksen pitäisi olla tänään johdon 
peruskompetenssi. Koodaamaan ei tarvitse 
opetella, mutta tieto- ja viestintätekno-
logian yleissivistyksen tulisi olla riittävällä 
tasolla. Tätä kautta yrityksissä uskallettaisiin 
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mahdollisesti myös investoida enemmän 
liiketoiminnan digitalisointiin. 

”Mielestäni digitalisaatio pitäisi ymmär-
tää tuotekehitysasiana. Tuotekehityksen 
para digmaan kuuluu, että lähdetään ko-
keilemaan asioita ja panostetaan projek-
teihin, joiden lopputuloksesta ei ole var-
muutta. Digi talisaatiohankkeet pitäisi 
saa da samaan asemaan”, sanoo Hagros  
ja jatkaa:

”Uusia innovaatioita ei synny, jos yri-
tyksessä haetaan vain välitöntä liike-
toimintahyötyä. Tuloksen optimointi ei 
useinkaan johda uuden liiketoiminta-
mallin syntymiseen, sillä joissakin ta-
pauk   sissa muutos voi edellyttää mu-
siikki-  ja viihdeteollisuuden tapaan 
oman liiketoiminnan kannibalisointia.”

Hagrosin mukaan minimissään johdon 
tulisi varmistaa, että yrityksellä on aina-
kin joku hyvä digitalisointialoite käynnis-
sä, se on resursoitu oikein ja tiimillä on 
hyvät toiminta mahdollisuudet. Toinen 
tärkeä asia on markkinoiden seuranta  
ja tietynlainen vaino harhaisuus: On-
ko olemassa joku taho, joka voi alkaa 
hyödyn tää meidän laitteistamme saata-
vaa dataa?

Katse laajempiin 
ekosysteemeihin
Verkottuneet ekosysteemit tulevat ole-
maan entistä tärkeämpiä myös teollisuu-
dessa. Esimerkiksi Kone on kiinnostunut 
kokonaisvaltaisesti kiinteistöihin liitty-
västä tiedosta, mikä voi tarjota yhtiölle 

uuden laisia liiketoiminta- ja yhteistyö-
mahdollisuuksia. Suuryrityksiltä muutos 
edellyttää entistä avoimempaa ja verkot-
tuneempaa toimintatapaa, johon liittyy 
esimerkiksi startup- yhteistyö ja erilaiset 
kumppanuudet. Hagros kannustaa ajat-
telemaan riittävän isosti.

”Ajatellaan vaikka digitalisaation mah-
dollisuuksia kiinteistöjen energiansääs-
tössä tai liikenteessä. Käytännössä voi-
simme poistaa ruuhkat maailmasta. 
Hienointa mega trendeissä on, että niihin 
liittyvillä innovaatioilla voidaan pelastaa 
koko maailma”, visioi Hagros.

Jos yhtiö pystyy liikuttamaan yhtä aikaa 
75 000 ihmistä Mekassa, mikään ei liene 
mahdotonta. 

” Ajatellaan vaikka digitalisaation mahdollisuuksia kiinteis-
töjen energiansäästössä tai liikenteessä. Jos yhtiö pystyy 
liikuttamaan yhtä aikaa 75 000 ihmistä Mekassa, mikään 
ei liene mahdotonta.” Kati Hagros
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ABB kerää dataa valmistamistaan 
sähkömoottorien pyörimisno-
peutta ja vääntömomenttia 

säätelevistä taajuusmuuttajista huollon 
etätukipalvelua varten. Data kerä-
tään ABB:n käyttämälle Microsoftin 
Azure-pilvipalvelualustalle. 

Yritys aloitti big data -pilottinsa syksyllä 
2012, ja toukokuussa 2014 päästiin lan-
seeraamaan valmis etätukipalvelu asiak-
kaille. Hankkeessa apuna oli Softabili-
ty. Datan ansiosta vikatilanteista saadaan 
tietää mahdollisimman nopeasti. Asia-
kas saa myös aiempaa paremman kuvan 
laitteistoista, niiden kunnosta sekä siitä, 
kuinka optimaalisesti niitä käytetään. 

Seuraava kiinnostuksen kohde on en-
nakoiva huolto sekä optimointi mah dol-
lisuudet ja palvelut, joilla luodaan lisäarvoa 
asiakkaalle. 

”Vielä emme voi puhua ennakoivasta 
kunnossapidosta, mutta sitä kohti olem-
me vahvasti menossa”, painottaa ABB:n 
palvelu tuotepäällikkö Jaana Kivelä.

Kasa bittejä ei riitä
ABB:n taajuusmuuttajia on maailmalla 
miljoonia, mutta murto-osassa niistä 
on datan keräämisen mahdollistava 
kommunikaatiomoduuli. Kaikki asiakkaat 
eivät suhtaudu myötämielisesti datan 
keräämiseen. 

”Joillakin asiakkailla saattaa olla esteenä 
sisäinen politiikka, joka estää tiedon luo-
vuttamisen yrityksen ulkopuolelle. Toinen 
haaste on se, miten saada data siirrettyä 
asiakkaalta eteenpäin”, Kivelä toteaa.

ABB:lla nähdään teollisen internetin val-
tavat mahdollisuudet. ”Meillä on eri liike-
toimintayksiköissämme meneillään usei-
ta asioiden internetiin liittyviä projekteja, 
joilla pystymme luomaan lisäarvoa asiak-
kaillemme. Pelkkä kasa bittejä ei hyödytä 
ketään, vaan meidän on saatava käyttö-
kelpoista informaatiota, jota voimme hyö-
dyntää asiakkaan hyväksi.” 

ABB:n loikka kohti 
asioiden internetiä

Globaali automaatio- ja sähkövoimatekniikan teollisuuskonserni ABB panostaa 
voimakkaasti ratkaisuihin, jotka vievät kohti asioiden internetiä. Tästä esimerk-
kinä on ABB:n taajuusmuuttajien etätukipalvelu, joka on jo käytössä ympäri 
maailmaa. 

Yli 100 maassa toimivalla teollisuuskonserni 
ABB:lla on eri liiketoimintayksiköissään 
meneillään useita asioiden internetiin liittyviä 
projekteja.

Tarja Parkkila ABB

iot
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Liiketoimintalähtöistä protoilua
Microsoftin palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Mikko Pulkkinen rohkaisee 
 yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään asioiden internetiä.  Kysyimme  Mikolta 
kevään kuumimmat IoT-kysymykset. Reija Lång Wilma Hurskainen

iot

Miksi IoT kiinnostaa juuri nyt? ”Kaikki 
hakevat kilpailukykyä, tehokkuutta ja uusia 
innovaatioita mahdollistamaan uutta liike-
toimintaa. Olennaiset teknologiset asiat 
ovat kypsiä nyt, esim. Machine-to-Machine 
ja Machine Learning sekä pilvipalvelut – 
siksi liiketoimintaa tukevat IoT-ratkaisut ja 
palvelut kokevat nousun tänä vuonna.”

Miksi juuri Microsoft Azure ja IoT ovat 
paras yhdistelmä? ”Azure on Microsoftin 
turvallinen ja skaalautuva pilvipalvelualusta. 
Azuren palvelut kattavat kaiken, mitä IoT-
ratkaisuun tarvitaan – lähtien sensoreiden 
keräämästä datasta, jatkuen datan tallen-
tamiseen ja analysointiin ja päätyen loppu-
tulosten hyödyntämiseen liiketoiminnassa. 
Teemme toteutuksissa kumppaniverkos-
tomme kanssa tiivistä yhteistyötä.” 

Mitä Microsoft konsultointi- ja Premier-
tukipalvelut käytännössä tekevät? 
”Meitä on globaalisti yli 20 000 osaajaa. 
Tarjoamme strategista näkemystä ja 
korkealuokkaista teknologiatuntemusta 
asiakkaan toimintaa uudentavien ratkai-
sujen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. 
Premier-tukipalvelujen avulla pienennäm-
me ratkaisuihin liittyviä riskejä ja pidämme 
asiakkaiden ja kumppaneiden palvelu tason 
ja käytettävyyden korkeana.” 

Mitä protoilu tarkoittaa IoT-maailmassa? 
”Autamme asiakasta tekemään nopeita uu-
sia lähtöjä IoT-maailmassa, jotta asiakkaalla 
on matala kynnys lähteä kokeilemaan, mitä 
uutta IoT tuo. Meidän lähestyminen on 
”Internet of Your Things” – aloita siitä, mikä 
merkitsee bisneksellesi eniten ja hyödynnä 
olemassa olevia ”asioita” kytkemällä ne 
Azuren IoT-palveluihin.”

Kerro joku esimerkki Microsoftin raken-
tamista IoT-ratkaisuista? ”Ruotsalainen 
astmanhoitoon erikoistunut Aerocrine 
AB käyttää Azureen pohjautuvaa IoT-
ratkaisua keräämään potilailta etänä dataa 
heidän lääkeannostuksensa vaikuttavuu-
desta. Dataa analysoimalla yritys pystyy 
kehittämään potilaiden hoitovastetta ja 
parantamaan elämänlaatua. Saksassa vir-
voitusjuomateollisuuden pakkausprosessiin 
erikoistunut Krones AG pystyy ennakoivaan 
huoltotoimintaan sensoreiden keräämään 
dataan perustuen – parantaen laatua ja 
käytettävyyttä.”

Mitä hyötyä IoT:sta on organisaatioille? 
”IoT on tärkeää strategista liiketoiminnan 
kehittämistä. IoT luo uusia liiketoiminta-
malleja ja arvoketjuja, nostaa tuottavuutta 
ja tehokkuutta sekä mahdollistaa täysin 
uudenlaisia palvelukokemuksia aina laadun 
kehittämiseen asti. Edes mielikuvitus ei ole 
kehitykselle rajana.”

www.internetofyourthings.com 



”Meidän lähestyminen on ’Internet of Your Things’ 
– aloita siitä, mikä merkitsee bisneksellesi eniten  
ja  hyödynnä olemassa olevia asioita.”  
Mikko Pulkkinen, johtaja, Microsoft palveluliiketoiminta
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Esimerkiksi laivanvarustamot voivat kerätä 
verkon yli tarkkaa tietoa merillä liiken-
nöivien alustensa osien käyttötunneista ja 
kunnosta, jolloin huoltoihin ja korjauksiin 
voidaan varautua ennakoivasti jo heti seu-
raavassa satamassa. 

”Vaikka usein puhutaan myös teollisesta 
internetistä, se on terminä hieman suppea, 
sillä teknologiaa voi soveltaa perinteisen 
teollisuuden lisäksi millä tahansa toimialalla. 
Tärkeintä on se, että tietoa saadaan ja hyö-
dynnetään tehokkaammin ja nopeammin 
kuin koskaan”, Terho tiivistää. 

Potilaiden etämittaus 
parantaa hoidon tasoa
Me kuluttajat hyödymme esineiden inter-
netistä jo nyt monin eri tavoin. Yksi pitkälle 
edennyt esimerkki on terveydenhuollossa 
tehtävä potilaan etämittaus, joka mahdol-
listaa potilaan terveydentilan seuraamisen 
etänä ja nopeuttaa usein diagnoosin tekoa 
merkittävästi.

Tiedon reaaliaikainen 
saatavuus ja analysointi 
ovat esineiden internetin 
merkittävimmät edut. 
Siitä hyötyvät kaikki 
toimialat, mutta 
ennen kaikkea ihmiset.
Elisa tarjoaa jo useita 
IoT-teknologiaa 
hyödyntäviä palveluita 
ja auttaa asiakkaita IoT-
pohjaisten palveluiden 
kehittämisessä. 

Esineiden  
internet on  
ihmisten  
internet

Tomi Ertovaara Elisa ja Wilma Hurskainen

M
iksi jääkaappiin ja olo-
huoneen lamppuihin 
tarvitaan tietokone? 
Miksi liikennevalot tar-
vitsevat nettiyhteyden? 

Muun muassa tällaisia kysymyksiä käsiteltiin 
Elisan järjestämissä lasten digikouluissa 
viime syksynä. Samat kysymykset ovat 
kuitenkin erittäin olennaisia myös jokaiselle 
aikuiselle, sillä esineiden internet, Internet 
of Things, on yksi aikamme suurimpia 
teknologiatrendejä. 

Strategisesti relevanttia 
tietoa heti saatavilla
”Esineiden internet ei suinkaan tarkoita vain 
laitteiden liittämistä verkkoon. Pohjimmil-
taan kyse on siitä, että voimme ke rätä lait-
teista ja maailmastamme valtaisat määrät 
dataa, josta voidaan analysoinnin keinoin 
saada reaaliaikaista ja relevanttia tietoa. 
Ja johon sitten reagoidaan”, määrittelee 
Elisan IoT-liiketoiminnan vetäjä Kari Terho. 
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Elisa on yhteistyössä HUS:n Porvoon   
 sairaalan kanssa kehittänyt ja pilotoinut  
Windows Phone -sovelluksen  Elisa Etä-
mittaus , jonka avulla potilas voi  kotonaan 
suorittaa terveydentilansa seurantaan tai 
diagnoosin tekemiseen tarvittavia mittauk-
sia itsenäisesti. 

Sovellus muistuttaa potilasta mittauksista, 
varmistaa tulosten oikeellisuuden ja lähet-
tää mittaustulokset sekä mahdolliset ympä-
ristötekijöiden tiedot hoitohenkilökunnalle 
analy soitavaksi, reaaliaikaisesti. Näin välte-
tään manuaalisen kirjaamisen virheet ja 
säästetään hoitohenkilökunnan työaikaa.

Alemmat kustannukset, 
parempi palvelu 
Esimerkiksi astman diagnosointiin tarvitta-
via uloshengityksen huippuvirtausta kuvaa-
via PEF-mittauksia voi tehdä luotettavasti 
potilaan itsensä toimesta. Mittalaite kytke-
tään älypuhelinsovellukseen langattomasti 
Bluetooth-yhteydellä. Etämittaus-sovellusta 

on kokeiltu astman hoidossa Porvoon sai-
raalan lisäksi Kuusamon kaupungissa.

”Etämittaus-palvelulla saadaan kerral-
la  luotettavat tulokset, säästetään hoito-
henkilö kunnan työaikaa ja mahdollistetaan 
turvallinen varhainen kotiutus sekä kotiseu-
ranta akuutin astmakohtauksen jälkeen”, 
kertoo HUS Porvoon sairaalan ylilääkäri 
Sirkku Vilkman.

”Terveydenhuoltoala kohtaa 
lähitule vai suudessa suuria haas-
teita, kun palvelut   pitää tuottaa 
entistä kustannustehokkaam min. 
Oivaltavat IT-ratkaisut ovat yk-
si mah dollisuus haastei-
den ratkaisemiseen si-
ten, että palvelun laatu 
säilyy tai jopa paranee 
samalla”, sanoo johta-
ja Tuomas Mäkynen 
Elisa Appelsiinista.

Elisan Etämit-
taus palkittiin 

Elisa

Teknologia teollisuus ry:n järjestämässä Suo-
men Paras Mobiilipalvelu 2014 -kilpailussa 
”Paras yrityksen tehokkuutta parantava pal-
velu” -sarjan voittajana. Lisäksi sovellus yl-
si kolmannelle sijalle kilpailun ”Teollinen 
 internet” -sarjassa. 

”Voimme kerätä laitteista valtaisat 
määrät dataa, josta voidaan analy-
soinnin keinoin saada reaaliaikaista 
ja relevanttia tietoa”, kertoo Elisan 
IoT-liiketoiminnan vetäjä Kari 
Terho. 
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Microsoft mukana 
visioimassa 2100-luvun 
koulua
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”Yhdessä kuntien ja suomalais-
ten sekä kansainvälisten asian-
tuntijoiden kanssa kiteytämme 
visiota siitä, miltä näyttää 
tulevaisuuden koulu, ja miten 
se eroaa teollisen aikakauden 
koulusta. Kyse on tulevaisuuden 
työelämän ja kansalaistaitojen 
opettelusta”, toteaa johtaja 
Kati Tiainen, Microsoftin digi-
taalisen oppimisen strategian 
EMEA-tiimistä.

Toukokuussa 2014 käynnis-
tetty Learning Transformati-
on -ohjelma aloitettiin seitse-
män kunnan kanssa – mukana 
ovat Oulu, Tampere, Vantaa, 
Helsinki, Salo, Turku ja Espoo. 
Yhteistyössä pohditaan oppi-
misen tavoitteita ja opettajan 
roolia, tarkastellaan tietoyhteis-
kunnan muutoksen vaikutuk-
sia oppimiseen sekä paranne-
taan edellytyksiä ensi vuonna 

voimaan astuvan perusopetuk-
sen opetussuunnitelman sekä 
sähköisen ylioppilastutkinnon 
toteuttamiselle. 

Visiotyön pohjalta rakennet-
tava opettajien ja koulun johta-
jien kehitys ohjelma tähtää sii-
hen, että kouluilla on valmiudet 
kehittää oppilaiden viestintäval-
miuksia, kykyä ottaa vastuuta 
oppimisesta sekä tiedon kriittis-
tä tarkastelua.

peruskoulu

Tulevaisuuden työelämä tarvitsee yhteistyö- ja viestintätaitoisia 
osaajia, jotka osaavat rakentaa tietoa kriittisesti. Microsoftin Learning 
Transformation  -ohjel malla pyritään antamaan oppilaille tulevaisuuden 
taidot jo tänään.

Microsoft Circle nro 1/2015     21

Tarja Parkkila Antti J. Leinonen
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Oppilaille 2100-luvun taidot
Yli-Iin koulun rehtori Jukka Miettu nen 
tähdentää ohjelman tukevan  uuden ope-
tussuunnitelman oppi mis käsitystä, joka ko-
rostaa  oppilaan roolia aktiivisena toimijana 
ja oppimista vuorovaikutuksena.

”Uudessa opetussuunnitelmassa  työelä-
män taidot nähdään perusopetuksen ta-
voitteina, ja oppiminen on yhteistoimin-
nallista. Olennaista on paitsi löytää tietoa, 
myös jäsentää ja rakentaa sitä kriittisesti.”

Oulun aluerehtori Lucina Väärä län mu-
kaan yhteiskunnan muutoksia ei ole kunnol-
la huomioitu koulumaailmassa. 

”Tarvitsemme julkisen ja yksityisen tahon 
kumppanuushankkeita, sillä yritykset tarvitsevat 
uudenlaisia osaajia ja osaamista. Voimme yhdessä 
rakentaa tulevaisuuden osaamista.” Kati Tiainen, Microsoft

”Opetuksessa pitäisi ottaa huo mioon  las-
ten digitaalinen elinympäristö. Oppilailla on 
älypuhelin koko ajan kädessä. Tämän muu-
toksen on näyttävä myös koulumaailmassa.”

”Microsoftin yhteistyöohjelma pohjautuu 
maailmanlaajuisiin näkemyksiin siitä, mihin 
suuntaan koulua tulisi pedagogisesti kehittää 
ja millaisia ovat tulevaisuuden osaajat, joita 
meidän pitäisi kouluissamme kasvattaa.”

Koulut Suomessa painivat samojen haas-
teiden edessä kuin muuallakin, ja näitä 
haasteita koulut pääsevät ratkomaan kan-
sainvälisessä New Pedagogies for Deep 
Learning -verkostossa. 

Mittava investointi
Microsoftille kyse on miljoonaluokan in-
vestoinnista kolmen vuoden aikana. Kati 
Tiaisen mukaan yritysten, kuntien ja muiden 
toimijoiden yhteistyöllä voidaan vastata 
haasteeseen, jonka kutistuvat budjetit ja 
oppi misympäristöjen sekä opetuksen kehit-
tämisen tarve muodostavat. 

”Tarvitsemme julkisen ja yksityisen tahon 
kumppanuushankkeita, sillä yritykset tar-
vitsevat uudenlaisia osaajia ja osaamista. 
Voimme yhdessä rakentaa tulevaisuuden 
osaamista.” 

Yli-Iin koulun rehtori Jukka Miettusen mukaan olennaista on paitsi löytää tietoa, 
myös jäsentää ja rakentaa sitä kriittisesti.
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Toimitusjohtaja
Pekka Horo avaa ovia

Yhteisöllisen 
tuottavuuden 
aikakaudelle
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Tuore toimitusjohtaja
Pekka Horo avaa ovia

Yhteisöllisen 
tuottavuuden 
aikakaudelle

”Parhaimmillaan 
teknologia oppii 
älykkäästi ennakoi-
maan käyttäjänsä 
tarpeet eri tilanteissa. 
Tavoitteena on koko-
naisuus, joka toimii 
ihmisen näkökulmas-
ta mahdollisimman 
luontevasti.”
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Pekka Horo aloitti Microsoft Oy:n toimitusjohtajana vuoden 
alussa. Uusi toimitusjohtaja rohkaisee suomalaisia yhteisölli-
seen tuottavuuteen. Sari Siikasalmi Wilma Hurskainen 

A
iemmin Pekka Horo 
on työskennellyt 
Microsoft Devices 
Groupin älypuhelin-

yksikön johtotehtävissä sekä 
erilaisissa strategian ja liiketoi-
minnan kehitykseen keskitty-
vissä johtotehtävissä Nokialla, 
myös Pohjois-Amerikassa.

Nyt uudessa tehtävässään 
hän keskittyy Microsoftin uuden 
strategian toteuttamiseen Suo-
messa paikallisten asiakkaiden 
ja kumppaneiden kanssa. 

”Meille on tärkeintä tarjota  
 asiakkaillemme yhteisöllisen 
tuottavuuden ratkaisuja mobii-
li-   ja pilvivetoisessa maailmas-
sa. Meitä ohjaa halu auttaa ih-
misiä työssä ja vapaa-ajalla sekä 
voittaa ihmisille aikaa takaisin – 
ja kehitämme jatkuvasti tekno-
logiaamme ja palveluitamme  
tähän suuntaan. Esimerkiksi 
Surface Pro 3 -tietokone kynä-
ominaisuuksineen tehostaa yh-
teisöllistä ja pilvipalveluihin ra-
kentuvaa tuottavuutta.”

Tuottavuuden avaimet
Muuttuvien työtapojen ja uusien 
innovaatioiden ristiaallokossa 
tuottavuuden menestystekijät 
luokitellaan nyt Microsoftilla 
neljään alueeseen. Uusi tuotta-
vuus on yhteisöllistä, liikkuvaa, 
älykästä ja luontevaa.

”Yksinäisestä puurtamises-
ta siirrytään nyt yhteisölli-
seen tuottavuuteen. Ihmisillä 
on oltava työkalut, joilla voi-
daan hoitaa yhteisiä asioi-
ta liikkuvasti ilman sidosta fyy-
siseen paikkaan. Tuottavuutta 

lisää esimerkiksi se, että palave-
riesitystä tai muistiota voidaan 
muokata yhdessä heti koko-
uksen aikana. Yhtälailla Office 
Delve nostaa automaattisesti 
esille muiden työtovereiden ja-
kamia dokumentteja tai tieto-
ja, ja Skype Translator Preview 
pystyy pilviteknologian avulla  
tulkkaamaan eri kieliä Skype- 
puhelun aikana. Näin aikaa 
säästyy asioiden edistämiselle 
ja vuorovaikutukselle.”

Pekka Horon mukaan siirrym-
me ajan ja paikan rajoitteista 
maailmaan, jossa jokainen laite 
voi olla henkilökohtainen. 

”Seuraava askel on se, että 
voimme tarjota käyttäjälle sa-
man henkilökohtaisen käyttö-
kokemuksen kaikilla laitteilla. 
Tämä on myös Windows 10:n 
päämäärä. Parhaimmillaan tek-
nologia oppii älykkäästi enna-
koimaan käyttäjänsä tarpeet eri 
tilanteissa. Tavoitteena on ko-
konaisuus, joka toimii ihmisen 
näkökulmasta mahdollisimman 
luontevasti.”

Suomi hyvässä 
vauhdissa
Suomessa ollaan Horon mu-
kaan jo hyvässä vauhdissa 
yhteisöllisen tuottavuuden ta-
voittelemisessa, kun katsotaan 
esimerkiksi pilvipalveluiden 
käyttöönottoa.

”Eurostatin vertailussa Suomi 
on Euroopan johtava maa 
pilvipalvelujen hyödyntämisessä 
yrityksissä. Office 365 -pilvipal-
velullamme on vastaavasti jo yli 
miljoona suomalaista käyttäjää.”  

 Horo kannustaa yrityksiä ja 
julkishallintoa edelleen eteen-
päin digitaalisten ratkaisujen 
käyttöönotossa. Suurista kau-
pungeista suuntaa näyttää 
Vantaa, joka aikoo edesauttaa 
uudenlaista tuottavuutta mo-
dernisoimalla kymmentuhat-
päisen virkamieskunnan työn-
teon kulttuuria. Vantaa siirtyy 
Elisan ylläpitämään Microsoft 
Office 365 -pilvipalveluun an-
taakseen työntekijöilleen uusia 
mahdollisuuksia työvälineiden-
sä ja työskentelytapojensa 
valitsemiseen.

Kaikki lähtee 
kulttuurista
Horon mukaan yhteisöllinen 
tuottavuus kiteytyy lopulta 
työkulttuuriin ja johtamiseen. 

”Ihmisten ajatuksille ja pa-
lautteille pitää olla avoin. Esi-
merkiksi oman työyhteisömme 
läsnätyö-kulttuurin kehittämis-
työssä niinkin yksinkertainen 
asia kuin Yammerin äänestys-
toiminto antaa jokaiselle mah-
dollisuuden helposti vaikuttaa 
omaan työympäristöön. Rat-
kaisut ovat välillä hyvinkin lä-
hellä”, Horo pohtii.

”Uskon, että tuloksellinen in-
novointi ja liiketoiminnan ke-
hittäminen tehdään jatkos-
sa yhä enemmän yhteistyössä 
paitsi henkilöstön myös asiak-
kaiden, kumppaneiden, ali-
hankkijoiden ja jopa kilpai-
lijoidenkin kanssa osana 
laajempaa ekosysteemiä.”

henkilö
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Reija Lång Wilma Hurskainen

Business Summit 2015 
Microsoftin parlamentissa hyvä 
pöhinä – vaaliteemoina IoT, 
tuottavuus ja digitalisointi

Microsoftin Business Summit 2015 kokosi Kaapelitehtaalle eri alojen vai-
kuttajia pohtimaan kevään polttavia business-puheenaiheita eli asioiden 
internetiä (IoT), muuttuvan työn mahdollistajia ja digitaalista liiketoi-
mintaa. Brittiparlamenttiteemaisessa tilaisuudessa keskustelut sinkoilivat 
hyvässä hengessä. Ja Twitter visersi ahkerasti teemasessioiden parhaita 
heittoja. Kerta kaikkiaan hyvä päivä!

”Digitalisointi ja 
niihin liittyvät 
caset kiinnos-
tavat – huo-
masin kutsusta 
L&T:n ja Alkon 
caset, jotka ha-
luan ehdottomasti 
kuulla. Peilaaminen 
muiden tekemisiin on 
tärkeää. Meillä Lindströmillä on ollut 
perusdigipalveluja jo pitkään – nyt 
on tulossa toinen murros, jossa 
haemme asiakasrajapintaan lisää 
digitaalisuutta”, kertoo Marjut Lainio 
Lindströmiltä.

Kemiran Timo-Pekka 
Räty ja UPM:n Turkka 

Keskinen olivat tulleet 
paikalle IoT-teeman 
houkuttelemina. 
”Hyvä kuulla, mihin 
maailma on menos-
sa ja mitä Micro-
softilla on tarjolla 
IoT-puolella. IoT:n 
hyödyntäminen on 

meille ajankohtainen 
ja kiinnostava aihe”, 

kertoo Räty. ”Uskon, että 
IoT:ssä on paljon mahdol-

lisuuksia. Pienin askelin vaan 
liikkeelle, eli lyhyet kokeilut ovat 

parhaita”, rohkaisee Keskinen.
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business
summit

DNA:n Marco Wass ja Janne Ke-
ränen liiketoimintapuolelta ja 

Tiina Moberg IT:stä hakivat 
yhdessä lisäulottuvuuksia ja 

teemoja omien asiakkai-
densa digitalisointihaas-
teiden taklaamiseen. 
”Kiinnostava ohjelma! 
Big datan, automa-
tisoinnin ja somen 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
ovat meillä tapetilla. 
Yritys- ja kuluttajamaa-

ilman konsolidointi jat-
kuu, se on meille selkeä 

businessmahdollisuus.”

Kaisa Ronkainen, Nordea 
Bank, Anne Kosonen, HK Scan 
ja Hanna Härmä, Nordea Henki-
vakuutus vannovat crossover-ajattelun 
nimiin. ”On hyvä kuunnella ristiin eri toi-
mialojen caseja – niistä saa eniten virtaa 
omaan toimintaan.” Naiset kommentoivat 
myös teesiä, jonka mukaan suomalais-
yritykset viilaavat prosessia loputtomiin 
ja unohtavat uuden innovoinnin. ”Niin, 
kyllä rohkeutta pitäisi olla enemmän”, he 
kuittaavat.

”Näen IoT:n mahdollisuutena parempaan 
tuottavuuteen. Kuuntelen päivän esityksiä 
sillä korvalla, miten IoT:tä voisi hyödyntää 
meillä teknisessä ylläpidossa ja valvontatoi-
minnassa. Tämä on sen verran uusi juttu, 
että on hyvä hakea esimerkkejä toteutuk-
sista. Se helpottaa mahdollisuuksien hah-
mottamista ja päätöksentekoa”, kiteyttää 

Ari Laaksonen 
Rajavartiolai-

tokselta.

”Pankkiliiketoiminta on jo pitkälle digitali-
soitu, mutta tuottavuusvälineet ovat meitä 

kiinnostava aihe, ja siihen ohjelmassa 
löytyy hyviä näkökulmia. Ja Microsoft 

HoloLens on jotain aivan uutta. 
Olemme aina seuranneet asiak-
kaiden käyttäytymistä – eli 
HoloLens voi olla hyvinkin osa 
pankkipalveluidenkin tulevai-
suutta”, hahmottelee OP:n 
Petri Imberg.
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Paljon matkustavat tietävät tunteen, 
kun kone on myöhässä ja pitäisi 
ennättää jatkolennolle. Tunnelmaa 

täydentää ryntäys lentokentän palvelu-
tiskille selvittämään uutta jatkolentoyh-
teyttä. Tai jospa sille omalle lennolle vielä 
ennättäisikin…

Harvoin ennättää, mutta jatkossa en-
nättää entistä useammin, kiitos Finnairin 
käyttöön ottaman Microsoftin Office 365 
-pilvipalvelun.

”Office 365 tehostaa työntekijöiden vä-
listä viestintää ja auttaa siten tekemään 

 Jukka Jänönen Miltton, Finavia

Finnair on ottanut Office 365 -pilvipalvelusta 
ilon irti monin tavoin:  paremmat edellytykset 
asiakas palveluun, sisäiseen viestintään ja 
 viestintään muiden lentoyhtiöiden kanssa. 
Samanaikainen 15 prosentin kustannussäästö 
kertoo, että fiksu säästää kehittämällä.

office
365

FINNAIR ON
PILVESSÄ 
KOTONAAN
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Henkilökunta on hoitanut asiaa puhelimit-
se asiakkaan odottaessa vieressä. Nyt Fin-
nairin henkilökunta voi ennakoida tilanteita 
ja käynnistää tarvittavat uudelleenjärjestelyt 
heti matkustajien noustessa ulos koneesta”, 
Hänninen kertoo.

Palvelu paranee, 
kustannukset laskevat
Palvelu kehittyy entisestään, kun tulevina  
vuosina henkilökunta voi esimerkiksi 
tablettien avulla kysyä maassa työskente-
leviltä kollegoilta vastauksia matkustajien 

kysymyksiin myös lentojen aikana.
Samalla kun työntekijöiden viestintätyö-

kalujen tarjonta mullistuu, Finnair aikoo saa-
vuttaa seuraavan kuuden vuoden aikana 
15 prosentin kustannussäästön verrattuna 
aiem piin, pelkän sähköpostin käytöstä syn-
tyneisiin kuluihin.

”Office 365:n käyttöönotto Finnairilla on 
esimerkki siitä, miten asiakkaiden palvelun 
ja työn tekemisen edellytykset voivat pa-
rantua, vaikka kustannukset laskisivat. Täy-
tyy vain löytää tapa, jolla asiat voi tehdä fik-
summin”, Hänninen alleviivaa. 

Finnair ja Office 365
Finnair on siirtänyt Office 365:n avulla kaiken sähköposti-
liikenteensä pilveen ja työntekijät ovat saaneet käyttöönsä 
mm. Lync-työkalun pikaviestintään ja videoneuvotteluihin, 
OneDriven tiedostojen jakamiseen, Yammer-yhteisöpalve-
lun sekä SharePoint-ympäristössä toimivat ryhmätyötilat. 
Lentäjät, lentoaseman työntekijät, mekaanikot ja toimisto-
työntekijät pääsevät nyt käsiksi viesteihin ja tärkeisiin tietoi-
hin myös kannettavilla laitteilla paikasta riippumatta. 

paremmin informoituja päätöksiä sekä rat-
kaisemaan ongelmia nopeammin”, Finnairin 
IT-arkkitehti Kari Hänninen kertoo.

Esimerkiksi huonon sään tai teknisten vi-
kojen aiheuttamissa myöhästymisissä ja 
muissa ongelmatilanteissa lentomatkusta-
jien reittimuutoksia on jouduttu hoitamaan 
aiemmin puhelimen välityksellä. Pikaviestin-
tä nopeuttaa asiakaspalvelua erityisesti näis-
sä kriittisissä tilanteissa.

”Palveluprosessi on perinteisesti alkanut 
asiakaspalvelupisteessä, johon matkustaja 
on lennolta tullessaan mennyt jonottamaan. 
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yammer

“Nykypäivän menestyvässä organisaatiossa 
tieto ei ole vain johdon tai esimiesten hal-
lussa, vaan se on parhaimmillaan tuoreena, 
tässä ja nyt, kaikkialla missä työtä tehdään. 
Jaettu tieto on tärkeä ja ali hyödynnetty voi-
mavara”, kiteyttää Alma Median viestintä-
johtaja Rauno Heinonen. 

Media-ala on käynyt viime vuosina lä-
pi voimakkaan muutosaallon, joka jatkuu 
edelleen. Sen tuloksena ketteryys, inno-
vointi, ajantasainen tieto ja nopea pää-
töksentekokyky ovat nousseet keskeisiksi 
menestystekijöiksi. 

”Koko organisaation osaamisen hyö-
dyntäminen ja jakaminen vaativat sisäises-
sä viestinnässä enemmän vuorovaikutusta 
ja yhteisöhenkeä. Meillä on vuosien varrel-
la syntynyt eri puolille organisaatiota hieno-
ja innovaatiokulttuurin taskuja, jotka on nyt 
myös Yammerin avulla liitetty yhteen. Kyse 
on tuottavuutta lisäävästä, hyvin soljuvasta 
dialogista”, kuvailee Heinonen. 

Aina pääsy tuoreimpaan 
tietoon 
Yhteisöllisyys lähtee ihmisistä, jotka halua-
vat vaikuttaa ja nähdä ajatustensa ja työnsä 
tulokset. Alma Median tiimityön modernis-
sa maailmassa pikaviestinnän väline Lync, 
sisäinen yhteisöpalvelu Yammer, sähköposti 
ja intranet muodostavat toisiaan tukevan 
päivittäisen työkalupakin niin toimistolla 
kuin etänäkin. 

“Linkittyminen lisää työn merkitykselli-
syyttä ja motivaatiota – työpäivästä tu-
lee antoisampi, kun voidaan olla vaivat-
tomasti yhteisten asioiden ääressä. Myös 
päätöksen teko nopeutuu, kun eri näkökul-
mat saadaan sujuvasti käsiteltyä tiimiläisten 
kesken”, sanoo Heinonen.

Yhteisöviestintä 
tarvitsee kasvot
Alma Media toteutti Yammerin käyttöön-
oton yhteisöllisiin tiedonhallintaratkaisuihin 
erikoistuneen kumppanin, Digital Illustrated 
Finlandin kanssa. 

”Kun Yammer otettiin meillä käyttöön, 
kannustimme kaikkia rohkeasti kokeilemaan 
ja osallistumaan – yhteisöähän ei synny jos 
ihmiset eivät koe itseään aidosti osaksi sitä. 
Meillä almalaisen dialogikulttuurin luonnis-
sa community managerin rooli oli äärettö-
män tärkeä. Hän antoi kasvot Yammerille 
ja koko yhteisöviestinnälle. Ihmisillä oli fiilis 
tulla mukaan”, toteaa Heinonen. 

 

Lisää avoimuutta, 
lisää nopeutta
Alma Mediassa tiedolla johtaminen on noussut 
strategian tukemisen  keskiöön. Se tarkoittaa 
käytännössä avointa ja nopeaa yhteisöllistä viestintää 
– eli innostuneita ja proaktiivisia ihmisiä sekä 
Yammeria. Reija Lång Karoliina Paatos
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”Yammerissa parasta on se, että Yammer 
tuo ihmiset yhteen, ajasta ja paikasta riip-
pumatta”, sanoo Alma  Median community 
manager Jane Toikka.
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”Meillä on jo 1 500 aktiivista Yammer-käyttäjää 
Suomessa – ja pian Yammer otetaan käyttöön 
myös ulkomaisissa toimipaikoissamme.”  
Rauno Heinonen, Alma Median viestintäjohtaja
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ajan-
kohtaiset
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Suurinäyttöinen Surface Hub hyödyntää Windows  
10:n lisäksi Skype  for Business- ja OneNote-so-
velluksia, ja tuo osallistujat yhteen paikasta riippu-
matta helpottaen ryhmä työskentelyä ja kokous ten 
pitämistä. Microsoft Surface Hub helpottaa yhteis-
työtä monipistekosketuksen, digitaalisen musteen, 
kameroiden, mikrofonien ja sensoreiden avulla.

 Kamera- ja mikrofonijärjestelmän avulla kaikki ko-
kouksen seuraajat voivat yhdessä muokata mate-
riaaleja ja nähdä toistensa toimenpiteet reaali-
ajassa. Surface Hub tukee myös sisällön jakamista 
sekä langattomasti että langallisesti. Surface Hub 
tulee saataville myöhemmin tänä vuonna. 

Windows Server 2003 
 -tuki päättyy 14.7. 

Microsoft lopettaa tukensa Windows Server 2003- 
ja Windows Server 2003 R2 -käyttöjärjestelmille 
14.7.2015. Tuotteiden perustuki päättyi jo 2010.

Microsoft kannustaa Windows Server 2003:a käyttäviä 
asiakkaitaan käynnistämään siirtymisen uudelle alus-
talle. Tarjolla on eri migraatiovaihtoehtoja, kuten uusin 
Windows Server -versio, Microsoft Azure -pilvialusta , 
hosting-kumppanit ja Office 365. Microsoftilta ja sen 
kumppaneilta saat työkaluja ja neuvoja modernisointiin.

Uudemmat ratkaisut tarjoavat tuoreimman teknolo-
gian hyödyt, kuten entisten manuaalisten prosessien 
automatisointimahdollisuuden, turvallisemman alustan 
ja täysin uusia palveluita. Lisäksi hybridi-infrastruktuu-
ri vähentää suoria kustannuksia tuottamalla palvelut 
siellä, missä se on vaatimusten mukaista ja kustannus-
tehokasta. 

Suomelle taas kultaa 
 tietoturvan kärkimaana 

Microsoftin puolivuosittain julkaistava 
SIR-raportti (Security Intelligence 
Report) kertoo Suomen pitävän 
edelleen ykköstilaa tietoturvan kärki-
maiden joukossa. Raportissa toiseksi 
sijoittui Japani ja kolmanneksi Norja.

Raportissa tietoturvaa mitataan ha-
vaittujen haittaohjelmatartuntojen 
osuudella raportoivista päätelaitteis-
ta. Viimeisin julkaistu raportti kat-
taa tulokset tammi-kesäkuulta 2014. 
Microsoft on vuodesta 2007 alkaen  
julkaissut laajan kyberrikollisuutta ja 
-turvallisuutta käsittelevän raportin, 
jonka tietoturvakatsaukset kertovat 
ajankohtaisista tietoturvauhista. 

Uusi Microsoft Surface Hub 
tuo tehoa kokouksiin



Digia 
Suomalainen 
Microsoft-kumppani, 
jolle integraatiot ovat 
intohimo.

Varmistamme puolestasi, että tieto 

kulkee taukoamatta eri lähteistä 

yritysten ja järjestelmien käyttöön. 

Turvallisesti ja luvatusti. Joka päivä.

 

Digia on suomalainen tuhannen 

osaajan ohjelmisto- ja palveluyritys, 

joka auttaa alansa johtavia toimijoita 

palveluiden kehittämisessä, 

toiminnan ohjaamisessa ja tiedon 

hyödyntämisessä kotona ja 

kansainvälisesti.  

digia.com/hyodynna

Digia_Circle_ilmoitus_final.indd   1 27.2.2015   11.13



34     Microsoft Circle nro 1/2015     

A
siakkailla on enemmän valtaa 
ja mahdollisuutta käyttää sitä 
enemmän kuin koskaan aikai-
semmin. Suomessa on myyty jo 

yli kaksi miljoonaa tablettia maahan, jossa 
on noin 2,5 miljoonaa omakotitaloa. Älyko-
dista tuli hetkessä totta.

Teknologia integroituu arkeemme. Sisäl-
töjen ja palvelujen käyttö mobilisoituu, 
ja palveluita käytetään ahkerasti. Kulut-
taja kokeilee ja oppii nopeasti optimoi-
maan  itselleen sopivia palveluita. Tavaroita 
oste taan verkosta, vaihtoehtoja tutki-
taan ja tietoa  markkinasta janotaan niin 
yrityksil tä kuin toisilta kuluttajiltakin. Kau-
pan viimeisestä  mailista on tullut tärkein ja 
 ensimmäinen. Jos et ole vahvasti mukana 
verkossa, et välttämättä ole mukana kau-
passa riippumatta siitä, ostaako kuluttaja 
 kivijalasta vai verkosta. Digiaikana kuluttajan 
osto nälkää on vaikea ja vaativaa tyydyttää.

Menestyvät yritykset voimaannuttavat 
asiak kaat asioimaan missä, miten ja millä  
 tavalla haluavat. Kaiken keskiössä on niin 
asiakkaan kuin yritysten hallussa oleva tie-
to asiakkaan tarpeista, käyttäytymisestä ja 
ostohistoriasta. Markkinoinnista, myynnis-
tä ja asiakaspalvelusta kasvaa saumaton 
asiakaskokemus. Kauppaa tehdään yhdes-
sä silloin ja siten, kun se kuluttajalle on 
kätevintä.

Markkinoinnille muutos tarkoittaa mur-
rosta markkinointiviestinnästä vuorovaiku-
tukseen eri kohderyhmien kanssa kiinnosta-
vien sisältöjen avulla. Asiakasta ei työllistetä 
informaatiolla tai tuotetiedolla, vaan tietoa  
kuratoidaan kiinnostavassa ja elävässä  muo-
dossa asiakkaan tilanteita ymmärtämäl-
lä. Markkinoinnista tulee vihdoin palve lua 
videoi den, chattien, foorumeiden ja sisältö-
palveluiden muodossa.

Myynnin tehtäväksi kasvaa synnyttää ja 
 jalostaa asiakkuuksia. Myynnin keskeisek-
si menestystekijäksi nousee asiakastiedon 
 kerääminen ja yhdistäminen eri tilanteissa 
paremman palvelukokemuksen luomisek-
si. Myyjä tietää mitä asiakas toivoo, on osta-
nut aiemmin ja osaa selvittää, miten ja mis-
sä asiakas haluaisi asioida. Tulevaisuuden 
asiakas kokemus syntyy yhdistämällä auto-
maatiota, itsepalvelua, henkilökohtaista pal-
velua ja yhdistelevää ratkaisukykyä.

Asiakaspalvelusta tulee kustannusten 
 sijaan yritysten keskeinen liiketoiminto. Asia-
kaspalvelussa asiakastieto, palvelu kokemus 
ja lisämyynti muodostavat merkit tävän asi-
akkuuksien kehittämiseen tähtää vän funk-
tion. Kaikkien toimialojen tulisi  oppia myy-
mään lisää huoltotilanteiden kautta, oppia 
ymmärtämään lisämyynnin mahdollisuuksia 
ja palvella asiakasta uusia ratkaisukokonai-
suuksia kehittäen.

Yhteisöllisyys on megatrendi, joka yhdis-
tää yrityksiä ja kuluttajia toisiinsa. Tarvitaan 
rohkeutta avoimeen dialogiin sosiaalisis-
sa medi oissa, avokeittiökulttuuria asioiden 
jakamiseen ja kehittämiseen asiakkaiden 
kanssa sekä avoimuutta yhteisten tavoittei-
den saavuttamiseksi. Verkostoista tulee yri-
tyksille voimavara, joka liimaa asiakkaita pal-
veluiden käyttäjiksi ja kehittäjiksi. Avoimet 
verkostot kehittyvät kaikista nopeimmin, sillä 
heillä on asiakkaiden antama valta puolel-
laan. Digiaikana tahdin määräävät käyttäjät 
ja voittajia ovat ne yritykset, jotka parhaiden 
asiakkaiden vallankäyttöä hyödyntävät.

Ville Tolvanen
Liikkeenjohdon konsultti
Forbes Top 3 Influencer
Digitalist Network

Käyttäjä kaappaa vallan

kolumni

34     Microsoft Circle nro 1/2015     



Kuinka 
erilainen 
voikaan 
samanlainen 
olla!

Fujitsu pidättää oikeuden hintojen, saatavuuden ja teknisten tietojen muutoksiin. Tuotteet kuvien kaltaisia. Kaikki käytetyt nimet ja tuotemerkit  
voivat olla tavaramerkkejä, joiden käyttö kolmansien osapuolien omissa tarkoituksissa saattaa rikkoa tavaramerkkien omistajien oikeuksia. 
© Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook ja Core Inside ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Maailman ensimmäinen ja ainoa Ultrabook™  
joka osaa lukea verisuonikarttasi.
FUJITSU LIFEBOOK U745 Ultrabook™ on kaikkea, mitä parhaan bisneskannettavan 
toivotaan olevan: telakoitava, 19 mm ohut, toimikortin lukijalla ja ulosvedettävällä 
Ethernet-liittimellä varustettu, kännykän lataava, haluttaessa kosketusnäyttöinen… 

Mutta lisäksi siinä on ominaisuuksia, joita kukaan ei osaa edes toivoa. Kuten 
Fujitsun kehittämä kämmenen verisuonikarttaan perustuva tunnistus, joka on 
varmuudeltaan 100-kertainen sormenjälkitunnistukseen verrattuna. 

Lisää ihmeteltävää löytyy täältä: fujitsu.fi/yrityskannettavat

Fujitsu suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Intel® Core™ i7 Prosessori.
Koe taika, jonka tuo uusi 
tietokone ja Intel Inside®.
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Emme jätä
asioita  

puolitiehen.

Toimitamme 
kokonaisuuksia.

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

Circle 185x245.indd   2 15.9.2014   15:12:56


