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OLET TUNTENUT  olosi viime aikoina vä-
häenergiseksi ja todennut elämäntaparemon-
tin olevan paikallaan. Ystäväsi kertoi uudes-
ta Elä paremmin -sovelluksesta. Palveluun 
tutustuessasi huomaat sillä olevan Reilu™ 
-leiman. Nyt tiedät palvelun käyttävän hen-
kilökohtaista dataasi eettisesti ja turvallisesti. 
Annat palvelulle luvan yhdistää lähikauppa-
si ostosdatan, Kanta-palvelun terveystiedot 
ja Sports Trackerin keräämän datan. Maksua 
tehdessäsi huomaat vakuutusyhtiösi tarjo-
avan palvelun sinulle il-
maiseksi. On vuosi 2025 
ja maailmassa on reilusti 
toimiva datatalous.

D ATA  O N  jo pitkään 
nähty tärkeänä osana 
menestyvää yhteiskun-
taa. Kukaan olisi tuskin 
osannut ajatella, kuin-
ka ratkaisevaa roolia da-
ta näyttelisi ihmisten sel-
viytymiskamppailussa 
vuonna 2020. Valtiot ke-
hittävät kilpaa digitaali-
sia, dataa hyödyntäviä 
ratkaisuja Covid19-pan-
demian hallinnan tueksi. Nyt on tärkeää var-
mistaa yksityisyydensuojan toteutuminen se-
kä eettinen datan käyttö. Aasiassa yhteinen 
etu ajaa usein yksilön edun ohi. Yksilöt pa-
kotetaan jakamaan sijaintinsa ja datansa. Eu-
roopassa lähtökohtana ovat ihmislähtöisyys 
ja yksilön oikeudet. Keinoja varmistaa näiden 
toteutuminen sovelluksissa ovat esimerkiksi 
käyttäjän antama suostumus datan jakami-
seen sekä datan käytön läpinäkyvyys.

KULUTTAJINA EMME aina pysähdy ajatte-
lemaan, mitä datallemme tapahtuu verkos-
sa. Sitran toteuttaman Digijälkiselvityksen 
mukaan yhdestä esimerkkipalvelusta läh-
ti hetkessä käyttäjää koskevaa dataa 56 eri 

toimijalle kaupallisiin tarkoituksiin. Tällä 
hetkellä yksilöllä ei käytännössä ole aitoa 
mahdollisuutta hallita omaa dataansa. Open 
Data Instituten ”Attitudes towards data et-
chics” -tutkimuksen mukaan 87 prosenttia 
kuluttajista piti tärkeänä, että organisaatiot 
käyttävät heitä koskevaa dataa eettisesti. 

ALUSTATALOUS ON luonut mielikuvan, et-
tä datan omistaminen on avain menestyk-
seen. Datan jakaminen ja rikastaminen tuot-

taa pelkkää omistamista suu-
rempaa arvoa. Tutkimusyh-
tiö Gartnerin mukaan alusta-
talous on vain välivaihe mat-
kalla nykyistä avoimempiin 
ekosysteemeihin, joissa da-
tan jakaminen tuottaa arvoa 
kaikille toimijoille. Tulevai-
suuden datamarkkinoilla 
dataa on mahdollista myy-
dä kuten raaka-ainetta. Tä-
män tulee kuitenkin tapah-
tua läpinäkyvästi ja yksilön 
luvalla. Jokainen voi hallita 
omaa dataansa keskitetysti 
ja saada palveluja yli toimi-
alarajojen. Perinteisessä ta-

loudessa on paljon sääntöjä ja lainsäädäntöä, 
mutta datatalouden osalta näiden määritte-
ly on vasta alussa. Tarvitsemme regulaatio-
ta sekä yhteisiä pelisääntöjä ja standardeja 
vauhdittamaan datapohjaisia innovaatioita. 

SITRA ON luomassa perustaa eurooppalai-
selle reilulle datataloudelle, jossa digitaali-
set palvelut pohjautuvat luottamukseen ja 
tuottavat arvoa kaikille. Ihmisillä on oikeus 
yksityisyyteen ja datansa hallintaan. Yrityk-
sillä on velvollisuus mahdollistaa tämän to-
teutuminen. Datan ja tekoälyn avulla voim-
me parantaa yhteiskunnan toimivuutta, li-
sätä hyvinvointia ja luoda dataohjautuvaa 
yhteiskuntaa – yhdessä ja luottamuksella.

Tulevaisuuden datamarkkinoita 
hallitsevat yksilöt

Anna Wäyrynen
Johtava asiantuntija, Sitra

Puheenvuoro 

07 ÄLYKÄS VANKILA
-HANKE 
Älykkäät työkalut mukaan 
vankien kuntoutukseen

”Asiakkaiden ei enää 
tarvitse odotella 
omaa vuoroaan 
paikan päällä.”
Codemenders Oy:n toimitusjohtaja 
Aseem Shakuntal

Onko yritykselläsi hyvät 
tuotteet, loistava palvelu 
ja toimivat asiakassuh-
teet, mutta verkkoon 
siirtyminen askarruttaa? 
Vai kuulutko ehkä niihin, 
joita turhauttaa digitali-
saatio ja sen jatkuva  
eteneminen?

J os liiketoiminta sujuu ja  
asiakkaita riittää, voi yrittä-
jä ajatella, että näin on hyvä. 
Kuitenkin juuri silloin, kun 

menee hyvin, tulisi suunnitella tu-
levaisuutta ja varautua muutoksiin. 
Verkko-ostaminen kasvaa voimak-
kaasti. Fiksua liiketoimintaa on olla 
siellä, missä asiakkaat ovat, ja tuo-
da yrityksen vahvuudet verkkoon.

- Tulevaisuuden asiakkaiden 
verkkokäyttäytymistä kannattaa 
miettiä etukäteen. Yrityksen verk-
koratkaisua suunnitellessa katso-
taan tulevaan, jopa viiden vuoden 
päähän, sanoo Netello Systemsin 
toimitusjohtaja Kai Leinonen.

Netello Systemsin myyntipäällikkö Mikko Sinilahti ja tuotannon tiiminvetäjä Marleena Arvonen auttavat yrityksiä kohti kannattavaa verkkoliiketoimintaa. 

Monet Netello Systemsin TIE-rat-
kaisun valinneista asiakkaista ovat 
keskikokoisia yrityksiä, joiden pe-
rusasiat ovat kunnossa, mutta verk-
koon siirtyminen askarruttaa.

TIE-ratkaisua ei ole suunniteltu 
oljenkorreksi ongelmiin joutuneel-
le yritykselle. Kasvupyrähdyskään 
ei ole itsetarkoitus, vaan moni  asia-
kasyritys haluaa pysyä suunnilleen 
samankokoisena kuin nyt. Toimiva 
verkkopalvelu sitouttaa nykyasiak-
kaat ja tavoittaa uusia kohderyhmiä.

- Käytännössä kyse on siitä, että 
B2B-asiakkaidenkin ostokäyttäyty-
minen on muuttunut voimakkaas-
ti ja kaikki haluavat asioida verkos-
sa perinteisilläkin aloilla. Muutok-
sesta ei tarvitse pitää, mutta jos yri-
tys haluaa menestyä myös tulevai-
suudessa, on omia toimintatapoja 
muutettava vastaamaan asiakkai-
den toiveita, myyntipäällikkönä toi-
miva Mikko Sinilahti sanoo.

Offline-vahvuudet verkkoon
Verkossa kilpailu asiakkaiden huo-
miosta ja tarve erottautua kilpaili-
joista on kova. TIE-ratkaisussa oma 
ääni tavoitetaan esimerkiksi tutus-
tumalla yrityksen historiaan ja tu-
levaisuuden visioihin. 

– Koska yritys on menestynyt tä-
hänkin asti, se on tehnyt jotain oi-
kein. Tämä hyvä pitää saada mu-

kaan myös yrityksen verkkoratkai-
suun, Leinonen toteaa.

Tavoitteena on löytää ratkaisu, 
jossa online- ja offline-liiketoiminta 
sulautuvat yhdeksi kokonaisuudek-
si. Toimivan verkkoratkaisun perus-
ta on offline-liiketoiminnassa, jon-
ka vahvuudet on tuotava verkkoon.

TIE-ratkaisun taustalla on paitsi 

yliopistotason tutkimustieto, myös 
yrityksen yli 20 vuoden kokemus 
siitä, miksi pk-yritysten liiketoimin-
nan digitalisaatiohankkeet onnistu-
vat ja mikä taas menee aina pieleen. 

- Nurinkurista kyllä, loppukäyt-
täjän näkökulma unohtuu lähes ai-
na, koska asioita tehdään ilman pe-
rusteltua, vuosia eteenpäin katso-
vaa suunnitelmaa. Usein keskiössä 
ovat järjestelmien rajoitteet eivät-
kä palvelun käyttäjien eli loppuasi-

Verkkoon oikein vai väärin?

“
Verkkopalvelu 
pitää rakentaa  
niin hyväksi, että 
kilpailijat lyödään  
laudalta. 

teksti marja hakola 
kuva suvi elo

15

15

16

16

BILENDI
Korona-aika lisää tiedontarvetta

INNOVATIVE NURSE 
Sairaanhoitajan tehtävä sähköistyy

ATTIDO
Datasta on tulossa arvokasta pääomaa

INFOBUILD 
Kilpailuetua laadukkaan ja ajan-
tasaisen datan avulla

akkaiden tarpeet, Sinilahti kertoo.
Yrityksen nykyisten ja tulevien 

kilpailijoiden tunteminen on yhtä 
tärkeää kuin omien kohderyhmien 
profilointi. Toimintamallit ja verk-
kopalvelu pitää rakentaa niin hy-
viksi, että kilpailijat lyödään lau-
dalta kaikilla mittareilla. Asiakas-
kokemuksen on oltava ylivoimaisen 
hyvä, tapahtui asiointi sitten ver-
kossa tai perinteisempään tyyliin.

Pk-yritys pärjää rohkeudella
PK-yritysten päättäjiä huolestuttaa 
usein, miten verkossa voi pärjätä 
jättiläiskilpailijoita vastaan. Ratkai-
su on yrityksen omassa identiteetis-
sä. Jos voimavara on tähän saakka 
ollut vaikka loistava asiakaspalve-
lu, se saa oikein toteutettuna yri-
tyksen erottumaan myös verkossa.

Modernin verkkopalvelun tehtä-
vänä on kuitenkin ennen kaikkea 
tuottaa myyntiä. Kaupanteko ei ai-
na tapahdu netissä, mutta toimiva 
kokonaisuus auttaa asiakkaita teke-
mään ostopäätökset ainakin periaa-
tetasolla jo ennen yhteydenottoa.

– Kannattaa ajatella vanhojen 
kaavojen ulkopuolelta eikä vain 
käyttää olemassa olevia alustoja. 
Kaiken liiketoiminnan voi viedä toi-
mivasti verkkoon, Leinonen sanoo.

TIE-ratkaisuun kuuluu ajatus, et-
tei hyvää synny hetkessä. Suunnit-

teluun kannattaa varata muutama 
kuukausi, jotta ratkaisujen toimi-
vuutta ehditään harkita. Lopulta 
hyvä suunnitelma säästää aikaa  ja 
rahaa. Projektin aikana monitoroi-
daan myös toimien vaikuttavuutta. 
Netellossa on myös pantu merkil-
le, että turhan usein yrittäjät saatta-
vat miettiä tulevaisuuttaan ja sinne  
asetettavia tavoitteita liian pienesti.

– Pitää olla rohkea ja määritel-
lä oman yrityksen unelmatilanne 
vaikka viiden vuoden päähän. Se on 
ainoa oikea tapa aloittaa bisneksen 
suunnitelmallinen vieminen verk-
koon, Sinilahti päättää.

NETELLO.FI/NETELLO-TIE

Netello
n Tarjonta ulottuu haku- 
koneoptimoinnista sivus-
toihin ja verkkokauppoihin.

n  Pitkäaikaiset asiakkuudet 
ovat toiminnan ytimessä.

n Yrityksellä on yli 20 
vuoden kokemus alalta.
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T ekoälyn soveltavaa tutkimus-
ta meillä on tehty jo vuodesta 
2004, kertoo  Yrjö Hiltunen, tut-
kimusjohtaja Itä-Suomen yliopis-

ton ympäristö- ja biotieteiden laitoksen pro-
sessi-informatiikan tutkimusryhmästä.

Alusta asti kuviossa on ollut mukana yh-
teistyö eri aloja edustavien yritysten kans-
sa. Tekoälyyn liittyvän tutkimuksen tarve 
ja hyöty ymmärretään Hiltusen mukaan ny-
kyään entistä laajemmin. 

– Yhteistyön ajureita ovat niin kustan-
nustehokkuus kuin ympäristöarvot. Opti-
maalisesti ja taloudellisesti toimivat teolliset 
prosessit ovat usein kestävämpiä ratkaisuja 
myös ympäristön näkökulmasta.

Hiltusen mukaan tekoälypohjaisten rat-
kaisujen merkitys erilais-
ten tuotantoprosessien 
hallinnassa kasvaa glo-
baalilla tasolla jatkuvasti. 
Sen takia suomalaisten-
kin yritysten tulisi ottaa 
rohkeasti käyttöön di-
gitaalisia, tekoälyä hyö-
dyntäviä ratkaisuja.

Käynnissä olevan AI-
DA-hankkeen tavoittee-
na on vahvistaa tekoä-
lyyn liittyvää alueellista 
osaamista entisestään ja 
luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia. Rahoitus hankkeeseen on saatu 
Business Finlandilta, Euroopan aluekehi-
tysrahastolta (EAKR) sekä yrityksiltä. 

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen so-
veltava lähestymistapa tekoälyyn ja ennen 
kaikkea sen soveltamiseen tuotantoproses-
seissa. Lähestymistavassa korostuvat kak-
si älykkään järjestelmän kannalta tärkeää 
seikkaa: itseoppivuus ja ennustavuus. 

– Voiko järjestelmä oppia? Osaako se 
muuttua ja joustaa, jos tuotantoprosessin 
olosuhteet, esimerkiksi vuodenaika, muut-
tuvat? Osaako järjestelmä reagoida oikein 
saamaansa dataan ja mittaustuloksiin? Pys-
tyykö se ennakoimaan ja ilmoittamaan on-

gelmasta? Nämä asiat kiinnostavat meitä 
erityisesti, Hiltunen kertoo.

Kattilateknologiaa kehittämässä
Höyrykattiloita voimalaitosten ja teollisuu-
den käyttöön maailmanlaajuisesti valmista-
va Sumitomo SHI FW on yksi AI-DA-hank-
keen yhteistyökumppaneista. Yhtiön ydin- 
osaamista on korkean hyötysuhteen mata-
lapäästöinen leijukerrosteknologia ja erityi-
sesti CFB- eli kiertopetikattilat. 

– Panostamme tekoälyyn voidaksemme 
palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja 
kustannustehokkaammin. Tekoälyn avulla 
voimme kehittää sekä kattilateknologiaa että 
tarjoamiamme tuotteita ja palveluita,  toteaa 
digitaalisten ratkaisujen liiketoimintajohta-

ja Ilkka Koskinen Sumi-
tomo SHI FW:ltä.  Koski-
sen mukaan tekoälyrat-
kaisuille on kysyntää.

Sumitomolla tekoälyä 
on sovellettu jo korkean 
teknologian kiertoleiju-
petikattiloissa. Tekoälyä 
hyödyntävien havain-
nointijärjestelmien avul-
la on voitu ennakoida 
kattilan toimintaan liit-
tyviä riskejä ja ongelma-
tilanteita ja reagoida nii-

hin ajoissa yhdistämällä SFW:n kattilamal-
li ja asiakkaan prosessidata reaaliaikaisesti. 

Kun höyrykattilassa on kova paine, voi 
painerunkoon tulla vuoto, yleensä kulumi-
sen seurauksena. Ulos vuotava vesi ja höyry 
kuluttavat viereisiä metalliputkia, ja seuran-
naisvauriot voivat levitä nopeasti. 

Eri puolilta kattilaa kerätyn datan avulla 
vuoto voidaan kuitenkin havaita nopeasti 
ja antaa operaattorille ohjeet, miten toimia. 
Näin vältytään mittavilta seurannaisvau-
rioilta kattilan painerungossa, ja vuodosta 
johtuva pakollinen korjausseisokki on mah-
dollisimman lyhyt. 

– Asiakkaalle tämä voi tarkoittaa jopa mil-
joonien eurojen säästöä, Koskinen toteaa.

Sumitomo SHI FW on soveltanut tekoälyä korkean teknologian kiertoleijupetikattiloissaan. 

Itä-Suomen yliopiston tekoälyn tutkijat toimivat yhteistyössä 
yritysten kanssa. Kun uusia ratkaisuja testataan todellisissa  
tuotantoprosesseissa, tuloksista hyötyvät kaikki osapuolet. 
teksti marja hakola kuva sumitomo shi fw

Tekoäly yhdistää 
tutkijat ja yritykset

R iittääkö autossa parkkiaika? Ehti-
sikö tässä välissä käydä syömäs-
sä? Kauanko tässä jonossa oikein 
kestää? Jonottipa sitten asioiden 

hoitamista virastossa, omaa vuoroa partu-
rissa tai tilauksen tekemistä konditoriassa, 
mielipuuhaa jonossa seisominen tuskin on 
kenellekään. Pitkät jonotusajat antavat ikä-
vän maun koko palvelukokemukseen.

– Jonottaminen on iso osa asiakkaan ko-
kemusta palveluntarjoajasta. Me haluam-
me tehdä jonottamisen kaikille mahdol-
lisimman helpoksi ja tehokkaaksi, kuvaa  
Jasmin Ruokolainen. 

Ruokolainen vastaa myynnistä ja digitaa-
lisesta markkinoinnista Codemenders Oy:s-
sä, jossa on kehitetty mobiilisovellus nimel-
tä Jonoon.fi. Lataamalla sovelluksen asiak-
kaan on mahdollista tarkastaa jonotustilan-
ne jo kotona. Palvelussa voi asettua jonoon 
ja saapua paikalle juuri oikeaan aikaan. Pal-
veluntarjoaja puolestaan voi hallinnoida jo-
noja pilvipalvelussa ja lähettää asiakkaille 
kutsun saapua paikalle oman vuoron koitta-
essa. Sovelluksen avulla asiakkailta voi kerä-
tä esitietoja, pyytää palautetta tai heille voi 
antaa palveluun liittyviä ohjeita. 

– Meillä on tällä hetkellä tarjolla yrityk-
sille ilmainen 90 päivän kokeilujakso, joka 
on herättänyt mukavasti huomiota. Lisäk-
si nettisivujemme kautta saa antaa vihjeitä 
paikoista, joihin ihmiset toivovat tällaista 
palvelua, Ruokolainen sanoo. Hän vinkkaa 
muistamaan erityisryhmiä, kuten avustaja-
palveluita käyttäviä, joiden kohdalla pitkät 
jonotusajat paikan päällä voivat jopa estää 
asioinnin kokonaan. 

Virustilanteesta nostetta
Jonoon.fi -sovellus on saanut yllättävää nos-
tetta ajankohtaisesta epidemiatilanteesta.
Palvelun avulla on helppoa hallita samassa 
tilassa olevien määrää.

– Sovelluksen isoin apu on tällä hetkellä 
se, että ihmisten ei tarvitse odotella omaa 
vuoroaan paikan päällä. Näin estetään isojen 
väkijoukkojen kerääntyminen yhteen paik-

kaan, avaa Codemendersin toimitusjohtaja 
Aseem Shakuntal. Koska kyseessä on kän-
nykkäpalvelu, jonottamaan voi liittyä kos-
kematta käsillä yleisessä käytössä olevia lip-
puautomaatteja.

Jonoon.fi mobiilisovellus on herättänyt 
alustavasti kiinnostusta myös maailmalla. 
Isossa-Britanniassa palvelua käyttää iso te-
leoperaattori, jonka asiakaspalvelupisteiden 
ruuhkaisuutta sovellus auttaa tasaamaan. 
Etelä-Afrikassa  sovellus on käytössä sisä-
ministeriön alaisessa, muun muassa ajokort-
tien myöntämisestä vastaavassa virastossa, 
jossa Codemenders on kehittämässä palve-
lun sopivuutta terveydenhuollon käyttöön. 

Sovellukseen voi syöttää oireet, joiden pe-
rusteella ohjataan oikeaan jonoon. Esimer-
kiksi koronaviruksen aiheuttamista oireis-
ta raportoiva potilas voitaisiin ohjata paik-
kaan, jossa kontaktien määrä  on vähäisempi. 

– Sovelluksen käyttö on helppo tapa lisä-
tä ihmisten turvallisuutta. Haluamme aut-
taa yrityksiä poistamaan asiakkailta epävar-
muutta, epätietoisuutta ja turhautumista jo 
ennen kuin varsinainen asiakaskohtaaminen 
syntyy, Ruokolainen päättää.

IT-yritys Codemenders haluaa poistaa asiakaspalvelusta turhaut-
tavan jonottamisen. Yrityksen kehittämän sovelluksen avulla 
käyttäjä saa tietää, kuinka paljon ihmisiä on jonossa asioimaan.  

Eroon turhasta  
jonottamisesta

Codemendersin perustajat Nimika Keshri ja Aseem Shakuntal ovat työskennelleet korona-
kriisin aikaan kotitoimistolta käsin. Kuvassa mukana myös heidän poikansa Adyansh.

teksti anna gustafsson kuva joona raevuori

WWW.JONOON.FI

n Helppokäyttöinen mobiilijono-
tuspalvelu ja digitaalinen asiakas-
palvelun hallintatyökalu. 

n Jonottavat asiakkaat saavat  
ilmoituksen paikastaan jonossa 
tekstiviestitse tai sovelluksessa.

n Sovellus on Suomen lisäksi  
käytössä ulkoimailla sekä Isossa- 
Britanniassa että Etelä-Afrikassa.

Jonoon.fi-palveluV oimakas murros ravis-
telee teollisuussekto-
rin kivijalkaa. Tyypil-
listä meneillään oleval-

le muutokselle on kiihtyvä automa-
tisoituminen, asiakkaiden tarpei-
den yksilöllistyminen, tuotannon 
muuntuminen kysyntäpohjaisek-
si sekä ekologisuuden ja kiertota-
louden merkityksen korostuminen. 

Yritysten on reagoitava liiketoi-
mintaympäristön, asiakkaiden os-
tokäyttäytymisen ja yhteiskunnan 
muutoksiin yhä nopeammin. Me-
nestyminen edellyttää yrityksiltä 
yhä tiiviimpää verkostoitumista 

ja ketteryyttä niin uusien toimin-
tamallien ja -tapojen kuin työväli-
neidenkin käyttöönotossa.

Bonsky Digital Oy:n toimitus-
johtajan ja osakkaan Jan Landénin 
ja Vincit Oyj:n analytiikka ja data 
science -liiketoiminnasta vastaavan 
Sami Suomisen mukaan menesty-
vät teollisuusyritykset siirtävät nyt 
toimintansa painopistettä fyysisistä 
tuotteista palveluihin ja kokonais-
ratkaisuihin. Innovaatiokulttuuri  
ja kyky rakentaa asiakkaalle lisäar-
voa tuottavia palvelukokonaisuuk-
sia ovat ratkaisevia tekijöitä yrityk-
sen kilpailukyvyn kannalta.

Teollisuuden fyysisten materi-
aalivirtojen rinnalle syntyy virtu-
aalisia datavirtoja. Ne auttavat yri-
tyksiä luomaan kiinteämpiä ja toi-
mivampia yhteistyö- ja asiakassuh-
teita. Lisääntynyt tietoaines mah-
dollistaa myös toiminnan kehittä-
misen ja optimoinnin sekä tulevai-
suuden tarkemman ennustamisen. 

Datavirtojen hallinnassa ja hyö-
dyntämisessä digitalisaatio on kes-
keisessä asemassa. Landén ja Suo-
minen kuitenkin muistuttavat, että 
teknologia yksistään ei ole ratkaisu. 

– Digitalisaatio on työväline, joka 
auttaa organisaatioita vastaamaan 
ympäristön luomiin muutospai-
neisiin. Se ei kuitenkaan yksin rii-
tä. Organisaation on kyettävä uu-
distumaan, muokkaamaan yritys-
kulttuuriaan, arvojaan ja johtamis-
tapojaan sekä kehittämään olemas-
sa olevia kyvykkyyksiä ja osaamis-
pääomaa, Landén muistuttaa.

Datasta kilpailukyvyksi
Vincit ja Bonsky ovat kehittäneet 
teollisuusyrityksille suunnatun, 
laajan palvelukattauksen. Yhteis-
työssä he pystyvät räätälöimään 
asiakasyrityksen yksilölliseen ke-
hittämistarpeeseen soveltuvan ja 
kilpailukykyä parhaalla mahdolli-
sella tavalla parantavan palveluko-
konaisuuden. Asiakasyritystä aute-
taan siirtymään perinteisestä tuote- 
ja tuotantolähtöisestä liiketoimin-
nasta sekä projektiluontoisesta ke-
hittämisestä kohti ketterää liiketoi-

minnan kehittämistä, jossa uudet 
palvelut toteutetaan avointen eko-
systeemien päälle ja yrityksen da-
ta hyödynnetään täysimääräisesti.

– Meillä on toisiamme täydentä-
vää osaamista, jota voimme hyö-
dyntää laaja-alaisissa asiakaspro-
jekteissa. Pystymme auttamaan 
teollisuusyrityksiä digitaalisen 
strategian ja arkkitehtuurin, inno-
vaatiotoiminnan sekä digitaalis-
ten tuotteiden ja palveluiden ke-
hittämisessä, arvoverkon rakenta-
misessa, datan hyödyntämisessä, 
vastuullisuutta ja ilmastomuutosta 
koskevissa kysymyksissä, IoT-rat-
kaisuissa sekä henkilöstön osaami-
sen kehittämiseen ja johtamiseen 
liittyvissä kysymyksissä, Suominen 
luettelee.

Pienin muutoksin liikkeelle
Landén ja Suominen kertovat asia-
kasprojektien käynnistyvän aina al-
kukartoituksella, jossa selvitetään 
asiakasyrityksen yksilöllinen tarve. 
Tämän jälkeen tehdään etenemis-
suunnitelma ja kootaan Vincitin se-
kä Bonskyn osaajista sopiva miehis-
tö asiakasprojektia toteuttamaan.

– Lähdemme liikkeelle asiakkaan 
tarpeesta, emme tarjoa standardi-
ratkaisuja. Projekti voi olla yhtä hy-
vin esimerkiksi laaja strategiapro-
sessi kuin yksittäisen palvelutuot-
teen digitalisointi tai IoT-ratkaisun 
käyttöönotto, Landén kertoo.

Vaikka tavoitteena olisi suurem-
pikin muutos, visiota kohti kannat-

taa edetä vaiheittain. Suominen ja 
Landén painottavat muutoksessa 
erityisesti jatkuvuuden ja kette-
rän kehityksen merkitystä. Ensik-
si pureudutaan tärkeimpään liike-
toimintahaasteeseen. Kehitystoi-
mintaa laajennetaan vähitellen. Sa-
malla aktivoidaan ja rohkaistaan 
työntekijöitä mukaan kehitystoi-
mintaan sekä kehitetään organi-
saation osaamista.

Teollisen 
murroksen 
valmentajat

Bonsky Digital Oy:n toimitusjohtaja Jan Landénin mukaan suuret teollisuusyritykset siirtävät nyt painopistettään fyysisistä tuotteista palveluiden ja kokonaisuusratkaisujen suuntaan. 

IT-talo Bonsky Digital ja digitalisaation asiantuntija- 
organisaatio Vincit auttavat teollisuusyrityksiä  
löytämään vahvuutensa ja kehittymään uuden  
digitaalisen ajan voittajiksi.
teksti tuomas i. lehtonen kuva bonsky

Mitä odottaa 
murrokselta?
0 1 
Data ja automaatioratkaisut 
ohjaavat kysyntäpohjaista 
tuotantoa. 

02 
Liiketoimintaympäristö 
verkottuu ja ympäröivä 
maailma nopeutuu. 

03 
Ympäristöarvot ja ekologi-
suus ohjaavat kuluttajien 
ostokäyttäytymistä.

04 
Kuluttajalla on valta – ja 
hän haluaa yhä yksilölli-
sempää palvelua. 

“
Hankkeessa  
toteutetaan uusi 
lähestymistapa 
tekoälyyn ja sen 
soveltamiseen.  
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Pengon Oy:n perustaja Joni Borgström kertoo, että yritys haluaa tulla 
tunnetuksi Suomen johtavana tietojohtamisen asiantuntijana.

S itä saat, mitä mittaat, sa-
noo Joni Borgström, tek-
nologia- ja konsultointita-
lo Pengon Oy:n perustaja. 

Hän viittaa siihen, että yrityksille 
datan tehokas hyödyntäminen on 
mahdollisuus säästää kustannuksia 
tai luoda lisää liikevaihtoa. 

Borgström myöntää, että tiedos-
ta ei tosiaankaan ole nykyisellään 
pulaa. Yritysten toiminnasta kertyy 
monenlaista tietoa, ja sitä myös ke-
rätään systemaattisesti. On myyn-
titilastoja, tuotantolukuja, logistii-
kan aikatauluja sekä toiminnanoh-
jausjärjestelmiin ja asiakastietojär-
jestelmiin kertynyttä dataa. 

– Työkalut tai tekniikat eivät enää 
rajoita millään tavalla tiedon kerää-
mistä ja hallintaa. Sen sijaan datan 
käyttö operatiivisessa ja strategi-
sessa johtamisessa on vasta alussa.

Pengon Oy:llä on laaja asiakas-
kunta, johon kuuluu niin startup-yri-
tyksiä, perinteisiä teollisuuslaitoksia 
kuin valtionhallinnon toimijoitakin. 
Yhdistävä tekijä on halu kehittää tie-
tojohtamista datan avulla. 

Borgström perusti yrityksen 
vuonna 2008. IT-maailma näyttäy-

Dataa johtamisen tueksi 

tyi tuolloin varsin erilaisena. Aluk-
si työ oli opettamista.

– Vielä 10 vuotta sitten tietojoh-
taminen ei käsitteenä ollut yritys-
maailmassa niin tuttu. Kiersimme 
kertomassa mitä tietojohtaminen 
on, mihin sitä voi hyödyntää ja mi-
tä uusimpia tekniikoita on käytet-
tävissä. Ihmiset olivat yllättyneitä 
mahdollisuuksista, joita se avasi.

Strateginen partneri
Nyt tilanne on toinen. Tietojohta-
minen on käsitteenä tuttu ja da-
tan hallinnasta esimerkiksi tekoä-
lypohjaisilla ratkaisuilla puhutaan 
paljon. Pengon on valmis astumaan 
seuraavaan vaiheeseen. Tavoittee-
na on olla yrityksille enemmänkin 

strategian jalkauttamisen ja johta-
misen partneri, ei vain teknologiset 
ratkaisut osaava toimittaja. 

– Kun johtoryhmässä päätetään  
strategiasta, me lähdemme miet-
timään, kuinka se mittaroidaan ja 
mistä tieto mittareihin saadaan. Pa-
ras tilanne olisi, jos kaikki, myös 
operatiiviset mittarit, juontuisivat 
strategiasta ja ohjaisivat yrityksen 
toimintaa oikeaan suuntaan.

Tiedon määrä voi olla myös on-
gelma. Ongelmiksi voivat tulla yh-
teismitallisuus ja vaara, että mita-
taan vääriä asioita. Esimerkiksi hur-
jat alennukset saattavat nostaa asia-
kastyytyväisyyttä lyhyellä aikavä-
lillä, mutta johtaa kannattavuus- 
ongelmiin pitkällä aikavälillä.

Dataa ei juuri hyödynnetä ihmis-
ten johtamisessa. Esimerkiksi tuo-
tannollisissa työpaikoissa työvuo-
ron tuotantolukuja voidaan käyttää 
kannustimina. Myös asiantuntija-
työssä kertyvää dataa on mahdol-
lista hyödyntää. Tekoälyratkaisuja, 
jotka koostavat puhutusta ja kirjal-
lisesta materiaalista teemoja johta-
misen työkaluiksi, on jo olemassa. 

– Olemme perustaneet liiketoi-
mintamme siihen, että meiltä on 
saatavissa aina parhaat työkalut ja 
ratkaisut. Jos asiakkaan tavoitteena 
on olla  alansa johtava asiantuntija, 
meillä on nopeasti käyttöönotetta-
vat pilviratkaisut analytiikkaan, ta-
louden suunnitteluun ja ennusta-
miseen, Borgström lupaa. 

Asetettujen tavoitteiden saavuttamista on mahdollista 
seurata monella tavalla. Tietoa kertyy, mutta kuinka 
varmistaa, että se toimii johtamisen työkaluna?
teksti anna gustafsson  kuva mikko kuparinen

“
Tekniikat tai  
työkalut eivät  
enää rajoita tiedon 
keräämistä.

H ämeen ammattikor 
keakoulun HAMK Tech 
-tutkimusyksikössä 
työskentelevä robo-

tiikan tutkijayliopettaja Francois 
Christophe esittelee rakennustyö-
maalle kehitettävää yhteistyöro-
botin prototyyppiä, joka yhdistää 
kaksi eri tehtäviin suunniteltua it-
senäistä robottia: robottikäsivar-
si käyttää porakonetta, ja alusta-
na toimiva kuljetusrobotti liikut-
taa käsivarren haluttuun paikkaan 
työmaalla. Yhteistyörobotit kyke-
nevät sopivin lisävarustein myös 
esimerkiksi maataloudessa tarkas-
telemaan kasvien kypsyysastetta 
ja pakkaamaan tuotteita myyntiin. 
Herkät tartuntakourat ovat paitsi te-
hokkaita myös hygieenisiä. Sovel-
tamisen mahdollisuuksia on rajat-
tomasti.

HAMKissa halutaan laajentaa 
ihmisten käsitystä siitä, miten val-

Yhteistyörobotit  
muokkaavat työ- ja 
koulutusnäkymiä

tavan monipuolisesti yhteistyöro-
botteja voidaan hyödyntää, kun toi-
veissa on työskennellä turvallisesti, 
tehokkaasti ja tuloksellisesti.  Ta-
voitteena on, että Suomi olisi robot-
tien hyödyntämisen kärkimaiden 
joukossa. Eniten työtä on ennakko-
luulojen kitkemisessä. 

- Robotit eivät suinkaan ole vie-
mässä ihmisiltä töitä, vaan vapaut-
tamassa ihmisiä kaikkein tylsim-
mistä ja yksitoikkoisimmista töis-
tä, Niilo Korhonen HAMK Edu -tut-
kimusyksiköstä kertoo. 

Christophe toteaa, että ihmistä 
tarvitaan paitsi työskentelemään 
robotin työparina, myös esimerkiksi 
kehittämään robotiikan sovelluksia 
ja ohjelmoimaan robotteja. 

- Kehitystyössä varmistetaan ro-
botin ja ihmisen yhteistyön suju-
vuus ja turvallisuus. Ala kehittyy 
vauhdilla. Tulevien 10 vuoden sisäl-
lä robotit kykenevät koneoppimi-

sen ansiosta ymmärtämään yksit-
täisten työtehtävien sijasta jo työn 
tavoitteita, Christophe valaisee.

Tarjoaa uramahdollisuuksia
– Robotiikan käyttö toistavassa teol-
lisuustyössä säästää henkilöstöku-
luja ja tehostaa prosesseja. Samalla 
esimerkiksi huoltovarmuus ja krii-
sinsietokyky paranevat, kun koti-
maassa pystytään harjoittamaan 
sellaistakin tuotantoa, joka on siir-
tynyt halvan työvoiman maihin, 
HAMK Tech -tutkimusyksikön joh-

Robotiikan tutkijayliopettaja Francois Christophe, projektiassistentti Ilia Tikhonov ja kehitysinsinööri 
Milan Gautam työskentelevät HAMK Techin kehittämän yhteistyörobotin prototyypin kanssa.

Ihmisen työparina toimivien robottien käyttömah-
dollisuudet ovat huikeat. Yhteistyörobotit mullistavat 
työelämän ja tarjoavat opiskelumahdollisuuksia. 

taja Jarmo Havula kertoo. 
HAMKissa innovoidaan yhteis-

työroboteille jatkuvasti uudenlaisia 
käyttökohteita. HAMK Tech -tutki-
musyksikössä on tavoitteena aivan 
uudenlaisen poimintarobotin kehit-
täminen. Se korvaisi kausityönteki-
jöitä työntekijäpulan aikana. 

– Marjanpoimintarobotteja toimii 
jo esimerkiksi Yhdysvaltojen suurti-
loilla. Suomen tiloille ne eivät vält-
tämättä sovi. Tavoitteena on suo-
malaisille tiloille sopiva ja kohtuu-
hintainen ratkaisu, Havula sanoo.

Rikosseuraamuslaitoksen 
Älykäs vankila -hanke  
tuo sähköisen asioinnin  
ja digipalvelujen, kuten 
sähköisen opiskelun, 
mahdollisuudet vankien 
ulottuville. Vankien digi-
taitoja kohentamalla  
ehkäistään syrjäytymistä.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva rise-hanke

R ikosseuraamuslaitoksen 
eli Risen vuonna 2018 
käynnistämä Älykäs 
vankila -hanke muovaa 

suomalaista vankilakulttuuria di-
gitaalisuuden keinoin. Projektipääl-
likkö Pia Puolakan mukaan hank-
keen tavoitteena on parantaa van-
kien digivalmiuksia ja tarjota uusia 
mahdollisuuksia kuntoutumiseen, 
omien asioiden hoitamiseen sekä 
opiskeluun. Näin voidaan vähen-
tää vankien syrjäytymistä yhteis-

Rakenteilla olevasta Hämeenlinnan naisvankilasta tulee Suomen ensimmäinen varsinainen älyvankila, ja sen on tarkoitus valmistua tämän vuoden lokakuussa. 

kunnasta ja vähentää rikosten uu-
simisen riskiä.

– Vangit pystyvät oppimaan sivii-
lielämän kannalta tärkeitä digitai-
toja ja itsenäistä asioiden hoitamis-
ta. Älyvankilan päätteillä voi muun 
muassa lukea kirjoja ja lehtiä, teh-
dä opiskelutehtäviä, hoitaa pankki-
palveluita sekä tehdä ajanvarauk-
sia henkilökunnalta ja pitää yhteyt-
tä läheisiinsä. Kun vangit siirtyvät 
hoitamaan asioitaan sähköisesti, 
vankilan työntekijöiden aikaa va-
pautuu rutiineista kasvokkain ta-
pahtuvaan kuntouttavaan työhön. 

Toimintaa valvotaan tarkasti
Sähköisen asioinnin turvallisuus-
kysymykset on mietitty tarkkaan 
jo nykyisissä yksiköissä. Suomen 
vankiloihin ja yhdyskuntaseuraa-
mustoimistoihin on sijoitettu yh-
teensä 200 yhteiskäyttöön tarkoi-
tettua sähköisen asioinnin työase-
maa. Vankilanjohtaja myöntää van-
gille työaseman käyttöluvan perus-
tellusta syystä ja voi sen myös pe-
rua. Vankien Skype-yhteyksiä val-
votaan kuten vankilassa kasvok-
kain tapahtuvia tapaamisiakin. 

Risen henkilökuntaa on koulutet-
tu antamaan vangeille digiohjaus-
ta. Puolakan mukaan Rise tarjoaa 
jatkossa yhä enemmän yhteiskun-
nallisesti tärkeitä työtehtäviä, jois-
sa myös digitaalinen osaaminen on 
tärkeässä roolissa.

Vangit pääsevät työasemien ver-
kon kautta jo useammille sadoille 
turvallisiksi varmistetuille sivus-
toille. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kuntien, eri virastojen, koulujen, 
terveydenhuolto-organisaatioi-
den ja päihdekuntoutuksen sivus-
tot. Koska sivustot on etukäteen tar-
kistettu, henkilökunnan ei tarvitse 
valvoa netin käyttöä vangin vieres-
sä. Kuntoutuksen apuna on kokeiltu 
osassa nykyisistä vankiloista myös 
verkkoterapiaa ja virtuaalitodelli-
suuden hyödyntämistä.

Ensimmäinen älyvankila
Turun ja Hämeenlinnan vankilois-
sa on kokeiltu myös tablettien käyt-
töä osana tulevan älyvankila-mal-
lin testausta. Suomen ensimmäi-
nen varsinainen älyvankila, Hä-
meenlinnan naisvankila, on vielä 
rakenteilla. Sen on tarkoitus val-

mistua tämän vuoden lokakuussa.
– Yhteistyökumppanimme Lau-

rea tulee tekemään Hämeenlinnas-
sa tieteellistä tutkimusta siitä, mi-
ten digitaaliset ratkaisut vaikutta-
vat vankilan toimintatapoihin ja 
rikosten uusimisriskiin. Laurean 
tutkimushanke on osa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n 
DigiIn-tutkimushanketta. Jos ko-
kemukset ovat positiivisia, vastaa-
van konseptin käyttöönottoa har-
kitaan muissakin Suomen 15 sulje-
tussa vankilassa.

Älyvankiloita on otettu menes-
tyksekkäästi käyttöön esimerkiksi 
Belgiassa ja Iso-Britanniassa. Myös 
kaikkiin Norjan vankiloihin on tu-
lossa vankien käyttöön tarkoitetut 
sähköiset asiointipäätteet. 

– Belgiassa ja Iso-Britanniassa ko-
kemukset ovat olleet lupaavia. Van-
kien omatoimisuus on lisääntynyt 
ja vankiloissa on havaittu myös tie-
tynlaista rauhoittumista. 

Turvallisuudesta ei edelleen-
kään tingitä, sillä älyvankilassa 
vangeille voidaan tehdä eritasoi-
sia käyttöoikeusia, ja verkon käy-
töstä jää myös lokitiedot.

Älykkäät työkalut mukaan  
vankien kuntoutukseen

Risen Älykäs 
vankila -hanke 
n Älykäs vankila -hanke 
toteuttaa älyvankila-tyyp-
pisen ratkaisun Hämeen- 
linnan naisvankilaan, joka  
valmistuu vuonna 2020. 

n Kaikkiin selleihin tulee 
pääte vankien asiointia  
varten. Päätteeltä on pääsy 
vankilan sisäiseen asiakas-
verkkoon sekä rajoitetusti 
myös ulkoiseen verkkoon.

n Digitaalisten palvelujen 
käyttö edesauttaa sijoittu-
mista yhteiskuntaan ja  
antaa itseohjautuvat mah-
dollisuudet kuntoutumi-
seen vankeusaikana.

n Tavoitteena on, että 
kaikki Risen yksiköt voisivat 
jatkossa digitalisoitua.

teksti ani kellomäki  kuva teemu heikkilä

Ammattikorkeakoulussa ollaan 
innostuneita myös robotiikan tar-
joamista koulutus- ja uramahdolli-
suuksista. Kehittyvä teknologia kut-
suu töihin uudenlaista osaamista. 

– Kun alalle koulutetaan moni-
puolisesti ammattilaisia, syntyy 
paljon uusia soveltamismahdol-
lisuuksia ja näkökulmia. Meidän 
ja yhteistyötahojemme kanssa on 
mahdollista kehittää monenlaisiin 
tarpeisiin soveltuvaa robotiikkaa 
sekä tarvittavia lisäominaisuuk-
sia, Havula päättää. 
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Yritysverkko  
suoraan pilveen

P ilvikaista tarjoaa kustan-
nustehokkaan mahdol-
lisuuden kytkeä toimis-
toverkko suoraan halut-

tuihin pilvialustoihin. Ehkä suurin 
murros Internetissä on nähty pil-
vipalvelujen ympärillä. Kun lähes 
kaikki data sekä palvelimet ovat 
siirtyneet pilveen, on melko harval-
la yrityksellä käynyt mielessä, että 
myös toimistoverkko voitaisiin liit-
tää suoraan pilveen. Suuret yrityk-
set ovatkin tehneet näin jo pitkään. 
Tällaisten ratkaisujen hinnat ovat 
kuitenkin olleet taivaissa.

S1 Networks on halunnut tuoda 
pilvipalveluiden tehokkaan hyö-
dyntämisen kaikenkokoisten yri-
tysten saataville. Ratkaisuksi yritys 
on kehittänyt Pilvikaista-palvelun, 
joka toimii S1 Networksin päätuot-
teen, huippunopean valokuitupoh-
jaisen yritysnettiliittymän rinnalla.

– Pilvikaista-palvelu mahdol-
listaa asiakkaillemme suoran put-
ken heidän käyttämiinsä pilvialus-
toihin yritysnettiliittymämme kyl-
jestä. Pilvikaistalla näiden alusto-
jen nopeus, käytettävyys ja turval-
lisuus ovat huomattavasti parempia 
perinteiseen ratkaisuun verrattuna, 
jossa dataliikenne kulkee VPN-tun-

nelia pitkin julkisen Internetin läpi. 
Samalla pystymme jatkuvasti mit-
taamaan yhteyden toimivuutta ja 
takaamaan siihen korkean palvelu-
tason, kertoo S1 Networksin toimi-
tusjohtaja Thomas Willberg.

Kustannukset alas
Nykyisenä suuntauksena näyttää 
myös olevan se, ettei haluta olla 
vain yhden pilvipalvelun varas-
sa. Puhutaan hybridipilvestä sekä 
monipilvestä. Hidastavana tekijä-
nä ovat kuitenkin datan siirtohin-
nat pilvestä ulos tai pilvien välillä.

– Pilveen siirtäminen on ilmaista, 
mutta pilvestä pois siirtäminen taas 
kallista. Käytännössä yhden Terata-
vun siirto maksaa lähes 100 euroa. 
Tämän päivän datamäärillä hinta-
lappu nousee nopeasti taivaisiin. 
Pilvikaistan käytön avulla saadaan 
näitä kustannuksia alas jopa 80 pro-
senttia, Willberg lupaa.

Pilvikaista mahdollistaa lä-
hes kaikkien julkisten pilvialusto-
jen, kuten Amazon Web Service-
sin (AWS), Microsoft Azuren, Goo-
gle Cloud Platformin (GCP) tai IBM 
Cloudin tehokkaamman hyödyntä-
misen. Eri pilvialustat voidaan yh-
distää toimistoverkon lisäksi myös 
suoraan toisiinsa. Julkisten alusto-
jen lisäksi tarjolla on tunnetuimpia 
kotimaisia ja ulkomaisia konesali-
tarjoajia.

Kun työnteko on riippuvainen 
pilvipalveluiden saatavuudesta, 
aiheutuu siitä myös korkeat vaa-
timukset nettiyhteyden lisäksi ko-
ko verkolle. Jos yhteys pätkii, al-
kaa myös työnteko tökkimään pa-
hemman kerran. Nykyisin käytettä-
vä hiuksen paksuinen valokuitu on 
onneksi luotettava ja sen nopeutta 
voidaan säädellä asiakkaan kullois-
tenkin tarpeiden mukaan. Lisäksi 
kuitu on helposti varmennettavis-

sa kupari- tai mobiiliyhteyden yli.
– Usein yritykset eivät ehdi selvi-

tellä yritysverkkojen mahdollisuuk-
sia ja maksavat vuodesta toiseen 
isohkon summan vanhanaikaisesta 
ratkaisusta. Välillä kannattaisi kui-
tenkin tutkia, mitä markkinoilla on 
saatavilla. Kokonaisuuden hinta voi 
helposti puolittua, nopeus tuplaan-
tua ja samalla työntekokin tehos-
tua entisestään. Moni yritys onkin 
nyt poikkeusaikana herännyt miet-
timään ylimääräisiä kustannuseriä, 
ja kiinnostusta uusille ratkaisuille 
löytyy selvästi enemmän. Kun toi-
mistot ovat tyhjillään, on hyvää ai-
kaa päivittää myös verkkoyhteydet 
tälle vuosikymmenelle.

Käyttökokemus paranee
Uusimpaan verkkolaiteteknolo-
giaan sisältyvän tekoälyn ja lisä-
tyn analytiikan myötä myös toimis-
ton lähiverkkoihin pystytään tarjo-
amaan paras mahdollinen käyttö-
kokemus.

– Ei riitä, että nettiyhteys toimii, 
mikäli vaikkapa langattomassa lähi-
verkossa on pullonkaula. Käytän-
nössä näemme heti, jos yksittäisen 
käyttäjän yhteys ei täytä luvattuja 
kriteerejä. Myös loppuasiakas saa 
tämän saman näkymän ja voi siten 
varmistua, että kaikki toimii niin 
kuin on luvattu. Kaikki palvelumme 
toimitetaan tyytyväisyystakuulla.

Analytiikan avulla voidaan tar-
vittaessa seurata yksittäisen käyt-
täjän liikennettä työasemalta maail- 
malle ja nähdään tarkasti, missä 
mahdolliset ongelmat piilevät. Lait-
teet keräävät liikenteestä jatkuvas-
ti datanäytteitä joista tekoäly osaa 
kaivaa esiin mahdolliset ongelmat: 
tökkiikö käyttäjän kone, lähiverk-
ko, pilvessä pyörivä sovellus vai it-
se nettiyhteys?

– Useimmiten ongelma havaitaan 

ja korjataan jo ilman, että asiakas si-
tä huomaa. Seuraamme myös jatku-
vasti asiakasyritystemme verkon-
käyttöä ja ehdotamme tarvittaes-
sa nopeuden nostoa tai laskemista. 
Tavoitteenamme on pitää jokainen 
yritysverkko niin nopeana ja luotet-
tavana, että tehokas ja sujuva työn-
teko ei ole ainakaan meidän palve-
luistamme kiinni, Willberg kertoo.

Uusia tuulia myös etätyöhön
Etätyön lisääntyessä jatkuvasti on 
yhä tärkeämpää, että kotikonttorin 
verkko ei yski kesken videopuhe-
lun. Moni työnantaja onkin valmis 
kustantamaan työntekijöilleen ko-
tiin kiinteän laajakaistan. Myös tä-
hän tarpeeseen S1:llä on kehitetty 
ratkaisu.

Pilvikaistan kylkeen liitettävällä 

Lähes kaikki yritysten 
käytössä oleva data, so-
vellukset sekä palvelimet 
löytyvät nykyisin pilvestä. 
Datan siirtäminen pilveen 
on ilmaista, mutta sieltä 
pois siirtäminen puoles-
taan kallista. 

etäkaistalla saadaan kiinteä ja tie-
toturvallinen yhteys toimistoverk-
koon. Työntekijä kirjautuu henki-
lökohtaisten tunnuksien sekä mo-
biilisovelluksen avulla verkkoon, 
jonka jälkeen kotikonttorin läppä-
riltä avautuu suora ja suojattu yh-
teys yrityksen palveluihin sekä so-
velluksiin. Perinteistä VPN-yhteyttä 
ei tarvitse muodostaa, joten viiveet 
ovat pienemmät ja myös käytettä-
vyys parempi.

Muutoin etäkaistaa voidaan 
käyttää normaalin netin tapaan: 
vapaa-ajalla työntekijä ja muut 
perheenjäsenet voivat hyödyntää 
sen sisältämää nopeaa nettiä, siihen 
voidaan liittää viihdepaketteja sekä 
muita kodin laitteita. Kun kotikont-
torikin on suojattu yritystason pa-
lomuurilla, on myös huomattavasti 

pienempi riski viedä haittaohjelmia 
toimistolle.

Willberg mainitsee S1 Network-
sin vahvuudeksi innovatiivisten 
ratkaisujen lisäksi myös henkilö-
kohtaisen palvelun. Yrityksen jo-
kaiselle asiakkaalle on nimetty 
omat myynti- ja teknisen puolen 
tukihenkilöt.

– Mittaamme säännöllisesti myös 
asiakastyytyväisyyttä ja olemme 
palkanneet sitä varten oman hen-
kilön. Olemme alusta asti panos-
taneet parhaimpaan mahdolliseen 
hinta-laatusuhteeseen sekä asia-
kaslähtöiseen palveluun. Se on yk-
si selkeä tapa erottua kilpailijoista. 
Asiakaspalvelu on takuuvarmasti 
yksi  sellainen asia, jota ei tekoäly 
tai puhelinrobotti tule korvaamaan, 
Willberg lupaa.

Kaikki irti valokuidun mahdollisuuksista

että esimerkiksi 5G-teknologian 
käyttöönotossa pitää tukiasemia 
asentaa huomattavasti tiheäm-
pään, kuin mihin 4G:ssä on to-
tuttu. Kunnollisen datapeiton ra-
kentaminen tulee viemään vuo-
sia, jotta päästään tällä hetkellä 
mainostettuihin nopeuksiin, ker-
too Thomas Willberg.

Julkisuudessa on käyty paljon 
keskustelua myös 5G:n varjopuo-
lista, kuten huomattavasta ener-
giantarpeesta sekä mahdollisista 
terveyshaitoista. Terveysriskeinä 
pidetään erityisesti 5G:ssä käy-
tettävää huomattavasti korkeam-
paa radiotaajuutta.

– Vastaavaa taajuutta ei ole 

TIETOLIIKENTEEN datamäärät 
kasvavat hurjaa vauhtia. Käytet-
tävissä olevaa tietomassaa tulee 
nyt ovista ja ikkunoista, ja tahti 
sen kuin kasvaa. Koronaviruk-
sesta aiheutunut etätyön lisään-
tyminen kasvatti eri tietoverkko-
jen käyttöasteita useilla kymme-
nillä prosenteilla. 

Kasvun myötä myös yhteydet 
ovat kovilla. Uusia yhteyksiä, ku-
ten valokuitua ja 5G:tä, tarvitaan 
tulevaisuudessa, jotta kaikki syn-
tyvä data saadaan talteen ja uu-
sista teknologioista pystytään 
puristamaan kaikki saatavissa 
oleva hyöty irti.

– On kuitenkin hyvä muistaa, 

S1 Networksin 
toimitusjohtaja 
Thomas Willberg 
kertoo pilvikaistan 
käytön laskevan 
merkittävästi  
yrityksille  
aiheutuvia  
kustannuksia.  

S1 Networks 
Pilvikaista.fi
n Pilviaikakauden tarpeisiin 
päivitetty, huippunopea ja 
valokuitupohjainen yritys- 
nettiliittymä.

n  Yhteydet kulkevat pilviin 
suorinta reittiä palvelun-
tarjoajien runkoverkkojen 
läpi, ohi julkisen internetin.

n  Kaistan etuja ovat 
parempi käyttökokemus,  
korkeampi tietoturva sekä  
tuntuvat kustannussäästöt.

Koronaviruksen vaikutuksesta lisääntynyt etätyön tekeminen on kasvattanut tietoverkkojen käyttöasteita useilla kymmenillä prosenteilla.

aiemmin käytetty, joten sen ter-
veysvaikutukset selviävät vain 
ajan kanssa. Uuden teknologian 
käyttöönotossa on vielä niin 
monta avointa kysymystä, että 
yritysten ei kannata sen takia ly-
kätä yhteyksiensä päivittämistä.

Tällä hetkellä nopein ja va-
kain yritysnetti syntyy valokui-
dun avulla. Valokuidun kaistan-
leveys skaalautuu lähes rajatto-
masti eikä se ole myöskään altis 
häiriöille, kuten kupari- ja mobii-
liyhteydet. Lisäksi tärkeä ominai-
suus on, että valokuidussa lähte-
vä ja saapuva data liikkuvat yh-
tä nopeasti, eli yhteys on aidosti 
symmetrinen.

teksti pekka säilä 
kuva juha arvid helminen
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Ohjelmistoyritys Elinarin toimitusjohtaja Mikko Hörkkö uskoo, että  
rakenteetonta tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laajasti.

E linarin toimitusjohtaja 
Mikko Hörkön mukaan 
tekoälyn avulla voidaan 
hyödyntää organisaati-

oiden tietovarantoja aivan uudella 
tavalla. Tekoäly paitsi mahdollistaa 
rutiininomaisten tiedonkäsittely-
tehtävien automatisoinnin, mutta 
tarjoaa myös mahdollisuuden löy-
tää aivan uudenlaista tietoa liiketoi-
mintaprosesseista. Parhaimmillaan 
seurauksena voi olla täysin uusien 
liiketoimintamallien syntyminen.

– Yritykset tallentavat valtavasti 
dataa, mutta hyödyntävät sitä puut-
teellisesti. Yrityskohtaisesti toteute-
tulla tekoälyratkaisulla rakenteetto-
masta datamassasta voimme poimia 
uutta tietoa liiketoiminnan tarpei-
siin. Tämä tuo tuntuvia säästöjä tai 
mahdollistaa uutta liiketoimintaa.

IBM Business Partnerina Elinar 
alkoi kehittää omaan teknologiaan 
pohjautuvaa tekoälytuotettaan, 
ElinarAI:tä, vuonna 2016. Ensim-
mäisenä sovelluksena syntyi rat-
kaisu, joka tunnistaa ja kerää kat-

Suurista tietomääristä 
enemmän irti tekoälyllä 

tavasti erilaisia henkilötietoja doku-
menteista. Sen avulla organisaatiot 
voivat vastata paremmin henkilö-
tietolain eli GDPR:n vaatimuksiin.

– Ratkaisumme sijoittui kolmen 
parhaan joukkoon globaalissa IBM 
Watson Build -kilpailussa vuonna 
2017. Tämä oli päänavaus, joka ava-
si meille aivan uudenlaiset mahdol-
lisuudet rakenteettoman datan löy-
tämiseen ja käsittelyyn. Sittemmin 
olemme käyttäneet ElinarAI:tä mo-
nissa muissakin sisällönhallintarat-
kaisuissamme. Tekoäly pitää vain 
opettaa ratkaisemaan erilaisia spe-
sifisiä haasteita ja työskentelemään 
asiakkaidemme prosessien mukai-
sesti.

Automatisointi tuo säästöjä
Tällä hetkellä Elinar on valjastanut 
tekoälyä erityisesti suuryritysten 
taloushallinnon dokumentoinnin 
tarpeisiin. ElinarAI soveltuu erityi-
sen hyvin etenkin tilaus-, laskutus- 
ja maksuprosessien tehostamiseen 
sekä automatisointiin.

– Suurilla kansainvälisillä yrityk-
sillä erityisesti tiliöinti on haasta-
vaa, sillä laskujen määrä on valtava 
ja laskuformaatit vaihtelevat mait-
tain. Tekoäly voidaan opettaa teke-
mään tiliöintityö virheettömän tili-
öintidatan avulla, ja tiliöinnin auto-
maatioaste voidaan nostaa jopa 95 
prosenttiin. Pelkästään yhden las-
kun automaattinen tiliöinti sääs-
tää useita euroja ja tiliöintitietojen 
päivittyminen nopeutuu viikoilla. 
Samalla ostolaskujen seuranta täs-
mentyy merkittävästi.

Toisena mielenkiintoisena teko-
älyn hyödyntämismahdollisuutena 
Hörkkö mainitsee tietojen tunnista-
misen lääkärilausunnoista. 

– Tekoälyn tuottamaa  tietoa voi-
daan käyttää uusien hoitomenetel-
mien kehittämiseen, mutta anony-
misoidun tiedon avulla voidaan te-
hostaa myös lääketieteellistä tilas-
tointia ja tutkimustyötä. 

Hörkkö uskoo myös vahvasti, et-
tä rakenteetonta tietoa voidaan tu-
levaisuudessa hyödyntää lukuisiin 
eri käyttötarkoituksiin. 

– Esimerkiksi energiasektoril-
la toimivat yritykset voisivat hyö-
dyntää rakenteetonta tietoa ja te-
koälyn mahdollisuuksia ympäris-
töselvitysten tekemiseen sekä toi-
mintansa ympäristövaikutusten mi-
nimointiin, Hörkkö pohtii.

Porilainen ohjelmistoyritys Elinar kehitti rakenteetto-
man datan tehokkaaseen hyödyntämiseen soveltuvan 
ElinarAI-tekoälytuotteen organisaatioiden avuksi.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva via ramstén

G oogle avasi lakkautetun 
Summan paperitehtaan 
tiloihin suuren datakes-
kuksensa vuonna 2011. 

Opintokäyntejä sinne oli miltei 
mahdoton tehdä, joten Haminaan 
perustettiin Euroopan ensimmäi-
nen, oppilaitoksen oma data center. 

Etelä-Kymenlaakson ammat-
tiopiston Haminan kampus on ai-
nutlaatuinen tieto- ja viestintätek-
niikan oppimisympäristö. Siellä on 
toteutettu myös Green data center 
-opintokokonaisuus, jonka voi suo-
rittaa tutkinnon osana tai täyden-
nyskoulutuksena.

– Google joutuu tällä hetkel-
lä rekrytoimaan Haminan palve-
linkeskukseensa työvoimaa ulko-
mailta, koska paikallisia ja suoma-
laisia osaajia ei ole riittävästi, sa-
noo Green Data Center Erasmus + 
-hankkeen projektipäällikkönä toi-
miva Joonas Penttinen.

Usein Googlen osaajien tarve on 
hetkellinen. Kuitenkin myös muu-
tama muu suuri kansainvälinen da-

Oppimista omassa 
datakeskuksessa

ta- ja palvelinkeskustoimija on har-
kinnut Kotkan ja Haminan seutua 
toimintojensa sijoituspaikaksi.

– Haluamme kouluttaa erityises-
ti alueellisia alihankkijoita, jotta he 
saavat riittävän ymmärryksen toi-
mia data center -ympäristössä, pro-
jektivastaava Niklas Paasalo kertoo.

Monikansallinen työyhteisö
Maailman palvelinkeskusten työyh-
teisö on monikansallinen ja alalla 
on tärkeää osata työskennellä eng-
lannin kielellä monikulttuurisessa 
työryhmässä. Opintokokonaisuus 
on rakennettu yhdessä tanskalai-
sen, hollantilaisen ja unkarilaisen 
oppilaitoskumppanin kanssa. Eng-
lanninkielisessä koulutuksessa si-
muloidaan ja harjoitellaan ammatil-
listen ydintaitojen lisäksi kulttuuri-
en välistä viestintää.

– Uskon sen auttavan pitkälle 
myös työelämässä. Opiskelijat te-
kevät ryhmätyönsä verkossa mo-
nikansallisessa ryhmässä, Pentti-
nen toteaa.

Merkittävä osa opetuksesta ta-
pahtuu virtuaalisesti, mutta hank-
keen aikaiseen opintokokonaisuu-
teen kuuluu myös viikon lähijakso 
Haminassa. Monen palvelinkeskuk-
sissa olevan asian ymmärtäminen 
vaatii läsnäoloa. Opintojen käytän-
nön harjoitteissa opiskelija pääsee 
esimerkiksi yhdistämään oikeanlai-
sia kaapeleita oikeisiin portteihin.

Jäähdytystä aurinkovoimalla
Ekamin palvelinkeskus saa osan 
sähköstään omista aurinkopa-

Projektivastaava Niklas Paasalo luotsaa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Green Data Center -opinto-
kokonaisuutta aidossa palvelinkeskusympäristössä.

Suomi tarvitsee lisää palvelinkeskusosaajia. Etelä- 
Kymenlaakson ammattiopiston Haminan kampuk-
sella osaamista harjoitellaan verkkoympäristössä.

neeleista ja tuulivoimaturbiinis-
ta. Kampuksella käytetään myös 
maalämpöä.

– Meillä pääsee näkemään, mi-
ten uusiutuvia energialähteitäkin 
voi hyödyntää tässä ympäristössä. 
Opiskelijoiden on tärkeää nähdä, 
miten jäähdytys toimii ja koneet 
pyörivät, Penttinen sanoo. 

Data näyttää, mihin vuoden- ja 
vuorokauden aikaan energiaa voi-
daan kerätä ja miten sitä voidaan 
hyödyntää eri tarkoituksia varten.

– Samanlaisia taitoja tarvitaan 

myös perinteisessä teollisuudes-
sa. Isoilla yrityksillä on omia iso-
ja palvelinsaleja, joissa pitää myös 
huolehtia vakaasta lämpötilasta ja 
jäähdytyksestä, Paasalo muistuttaa.

teksti aino tiirikkala  kuva katia himanen

“
Palvelukeskuksiin 
tarvitaan lisää 
paikallisia osaajia.

Arjen digihyvinvointia
Koronakevät tekee hankkeen ja sen tulokset erittäin ajankohtaisiksi – hyvin käytetyn ajan käsite on poikkeuksellisen arvokas, sanoo kansan-
edustaja Annika Saarikko digihyvinvoinnista.  Kuvassa tutkija Kristiina Tammisalo ja Aura-tytär.

S uomalaisten arki on täyt-
tynyt ruuduista. Videopu-
helut ja sosiaalinen media 
ovat usein tärkeä sosiaa-

linen tuki ja yhteydenpidon muo-
to. Samalla ruutuihin käytetty aika 
on aina pois jostakin muusta, kuten 
unesta, liikunnasta tai lapsen ja puo-
lison kanssa vietetystä ajasta. Digihy-
vinvointi perheissä -tutkimus- ja ke-
hittämishanke on selvittänyt tekno-

logian vaikutuksia perheisiin. Hank-
keessa ovat mukana Väestöliitto, Me-
diakasvatusseura sekä Demos Hel-
sinki, ja sitä rahoittaa Valtioneuvos-
ton selvitys- ja tutkimustoiminta. 

– Pandemian aikana olemme 
kaikki törmänneet digitalisaation 
siunauksiin ja rajoituksiin. Suomi 
on maailman kärjessä etätyössä niin 
työpaikoilla kuin kouluissa, mikä on 
ylpeydenaihe. Samalla moni van-
hempi on huolissaan siitä, että käyt-
tää sosiaalista mediaa liikaa tai ei 
pysty seuraamaan lastensa media-
käyttöä, kommentoi hankkeen joh-
taja ja Väestöliiton tutkimusjohtaja 
Anna Rotkirch.

Mitä digihyvinvointi on?
Digihyvinvointi tarkoittaa sosiaa-
lista, fyysistä ja psyykkistä hyvin-
vointia digilaitteiden ja -palveluiden 
sisältämässä arjessa. Digitaalisesti 
hyvinvoiva ihminen osaa ehkäistä 

Korona toi digiloikan 
monien kotiin. Mutta 
miten elää ruutujen 
kanssa uudessa normaa-
lissa? Uusi opas neuvoo 
tasapainoiseen digiarkeen.

median haittavaikutuksia. Hän käyt-
tää laitteita tavalla, joka tukee hänen 
osallisuuttaan ja läheisiä ihmissuh-
teitaan. Laitteiden kanssa vietetty 
aika on hyvin vietettyä aikaa.

Väestöliitossa on tekeillä tutki-
muskatsaus siitä, millaisia vaiku-
tuksia ruutujen äärellä vietetyllä 
ajalla on perhesuhteisiin. 

– Jos digilaitteita käyttää kommu-
nikointiin läheisten ihmisten kans-
sa, se vahvistaa sosiaalisia suhteita, 
jotka taas ovat hyvinvoinnin perus-
pilareita. Heikkojen verkostojen yl-
läpito –  kuten erilaiset tykkäämiset 
ja seuraamiset somessa – ei taas vai-
kuta olevan samalla tavalla keskeis-
tä hyvinvoinnille, Väestöliiton tut-
kija Kristiina Tammisalo tiivistää. 

Vaikutukset vaihtelevat sen mu-
kaan, miten ruutuja käytetään. Tam-
misalo avaa kolme tapaa käyttää lait-
teita perheissä: yhteydenpito, yhteis-
käyttö ja henkilökohtainen käyttö. 

Yhteydenpidolla ja yhteiskäy-
töllä on lähes kokonaan myöntei-
siä vaikutuksia perheissä ja parisuh-
teissa. Henkilökohtainen käyttö sen 
sijaan voi runsaana johtaa siihen, 
että digilaitteisiin menevä huomio 
syrjäyttää kasvokkaista yhdessä-
oloa ja lisää konflikteja. Erityisesti 
toistuvat tilanteet, joissa digitaali-
nen sisältö pitää otteessaan, vaikka-
pa ruokapöydässä tai muussa sosi-
aalisessa tilanteessa, voivat hiljal-
leen rapauttaa läheissuhteita. 

– Jokainen voi pyrkiä tietoises-
ti kehittämään digihyvinvointiaan, 
mutta samalla yhteiskunnan tulisi 
tukea sitä, Tammisalo ja Rotkirch 
korostavat. 

Laitteet on tehty mahdollisim-
man koukuttavaksi. Yhteisöetiket-
tiä niiden käytöstä ei vielä ole kehit-
tynyt. Hankeryhmän laatima tiekart-
ta listaa siksi suosituksia toimijoille 
digihyvinvoinnin parantamiseksi.

teksti väestöliitto 
kuva jani laukkanen

Vinkkejä 
parempaan 
digiarkeen
Median käyttöön ei  
ole vain yhtä reseptiä.  
Nappaa vinkit digiarkeen 
ja haasta mukaan myös 
läheisesi!

WWW.DIGIHYVINVOINTI.FI

Näytä tunteita.  
Lähetä tsemppi- 
viesti, hauska kuva 

tai muisto rakkaallesi piris-
tämään päivää.

1

Karsi tietotulvaa. 
Hiljennä turhat  
ilmoitukset äly-

puhelimestasi. Jätä päälle 
vain välttämättömät.

2

Huomioi muut.  
Jos käytät puhelin-
ta muiden seurassa, 

kerro mitä sillä teet.

3
Turvaa uni.  
Keskeytä ruutuaika 

 pari tuntia ennen 
nukkumaanmenoa ja tee  
jotain aivoja hellivää.

4

Panosta arjen  
kohtaamisiin. Jär-
jestäkää perhepala-

veri ja vaihtakaa kuulumisia, 
käykää läpi tulevia menoja ja 
suunnitelkaa, milloin vietät-
te aikaa yhdessä.

5

Ylläpidä suhteita. 
Lähetä ääniviesti tai 
soita videopuhelu 

kaukana asuvalle ystävälle 
tai perheenjäsenelle.

6

Keskity yhteen 
asiaan kerrallaan. 
Jätä työsähköpostit 

lukematta vapaa-ajalla ja 
keskity palautumiseen.

7

Ota läheiset  
mukaan. Esittele 
läheisellesi lempi- 

sovelluksesi tai -pelisi. Löy-
tyisikö peli tai sovellus, jota 
voisitte käyttää yhdessä?

8

Hyödynnä digiä 
liikkumisessa. Tee 
virtuaalijumppa tai 

ota askel- tai sykemittari 
käyttöön ulkoillessasi.

9

Muista tietoturva. 
Pidä tärkeät sala-
sanasi turvassa, ja 

muista päivittää salasanasi 
riittävän usein.

10

Lähde: Mediakasvatusseura
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“
On yrityksen etu, 
että työntekijällä 
on omaan työhön 
parhaiten sopivat 
laitteet.

Laitehallinta tehostaa 
yrityksen toimintaa

Asiakkuuksista vastaava johtaja Jere Jutila uskoo laitehallinnan olevan yrityksille elintärkeää, kun älylaitteilla työskentely yleistyy.

U seilla eri laitteilla tehtä-
vä työ lisääntyy jatku-
vasti, ja nykyään töi-
tä tehdäänkin tietoko-

neiden lisäksi myös älypuhelimilla 
ja tableteilla. Suuret laitemäärät ja 
erityisesti niiden käyttö yrityksen 
toimiston ulkopuolella voivat tuot-
taa IT-osastolle päänvaivaa: kaikil-
la laitteilla tulisi olla tarvittavat oh-
jelmistot työn suorittamiseksi sekä 
pitävä tietoturva.

Kotimainen Miradore myy yrityk-
sille pilvipohjaista ohjelmistoa laite-

hallintaan. Tuotteen avulla laittei-
den käyttöönotto voidaan automa-
tisoida, minkä ansiosta kuhunkin 
käyttötarkoitukseen soveltuvat lait-
teet saadaan hallitusti, tehokkaasti 
ja nopeasti oikeille käyttöpaikoille, 
käyttäjille valmiiksi asennettuina. 
Myös laitteiden etähallinta ja päivit-
täminen onnistuu automaattisesti 
niiden elinkaaren aikana.

– Miradoren käyttöönottoproses-
si on erittäin yksinkertainen. Laite-
hallintaan rekisteröidytään suoraan 
yrityksemme verkkosivuilta, minkä 

jälkeen laitteissa olevia ohjelmistoja 
voi hallita helposti ilman pitkiä os-
toprosesseja tai tuotteen asentamis-
ta omille palvelimille, kertoo Mira-
doren asiakkuuksista vastaava joh-
taja Jere Jutila.

Miradoren asiakkaina on laaja 
joukko kotimaisia ja kansainväli-
siä yrityksiä. Asiakkaat ovat IT-laite- 
palvelua tarjoavia yrityksiä sekä 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä esi-
merkiksi terveydenhuollon-, logis-
tiikan- ja kaupanalalta. Miradoren 
voi sanoa olevan myös poikkeuksel-

linen yritys laitehallintaohjelmisto-
jen valmistajien joukossa.

– Olemme perinteinen alan toi-
mija ja tarjonneet palveluita jo vuo-
desta 2006 asti EU:n alueella. Koti-
maisena yrityksenä meiltä saa kai-
ken palvelun myös suomeksi.

Sujuvoita työntekoa
Miradore tukee suosituimpia käyt-
töjärjestelmiä, eli sillä voidaan hal-
lita keskitetysti Windows-, Mac-, 
Android- ja iOS-laitteita. Tuottees-
ta on saatavilla ilmaisversio, jol-
la pystyy hallitsemaan esimerkik-
si pienen tiimin laitteita ja samalla 
tutustua maksullisen laitehallinta-
ohjelmiston ominaisuuksiin. Mak-
sullisen version laskutus perustuu  
käytettävien laitteiden määrään.

– Kehittämämme laitehallinnan 
ansiosta yritysten IT-osastot voi-
vat keskitetysti ja automatisoidusti 
huolehtia, että kaikki käytössä ole-
vat laitteet on asennettu yrityksen 
ohjeiden ja kunkin laitteen käyt-
tötarkoituksen mukaisesti: niissä 
on käytössä tarvittavat ohjelmis-
tot ja asetukset, kuten WiFi-ver-
kot tai VPN:t. Tarvittaessa laittei-
den epätoivottua käyttöä voidaan 
estää myös erilaisin rajoituksin ja 
vaikkapa erottaa henkilökohtainen 
data yrityksen datasta.

Kun työ- ja henkilökohtainen 
käyttäjäprofiili on määritelty erik-
seen, voidaan yrityksen laitteita 
käyttää turvallisesti myös henki-
lökohtaisiin tarpeisiin.

– On yrityksen etu, että työnte-
kijällä on omaan työhön parhaiten 
sopivat laitteet, joita voi joustavas-
ti päivittää uusia käyttötarkoituksia 
vastaaviksi. Laitteiden joustava hal-
linta on tärkeää myös työtehtävien 
vaihtuessa: pitää tietää, kenellä on 
mikäkin laite ja millaista dataa se si-
sältää, ettei salassa pidettävää ma-
teriaalia pääse vääriin käsiin.

Minimoi tietoturvariskit
Miradoren avulla ohjelmistopäivi-
tykset voidaan asentaa kootusti ajan 
tasalle kaikkiin yrityksen laitteisiin. 
Kunkin laitteen ohjelmistojen ver- 
siot näkyvät suoraan Miradoren pal-
velusta. Yrityksen IT-osastoa ei tar-
vitse kuormittaa turhaan, kun laite-
hallinta hoituu yhdestä paikasta ja 
käyttöoikeudet saa  kohdennetusti. 

Henkilöstön sitouttamisen kan-
nalta yritykset ottavat käyttöön 
myös entistä useammin ”Choose 
Your Own Device” -ratkaisuja, jois-
sa yrityksen työntekijät saavat itse 
päättää, millä laitteilla työskente-
levät. Koska Miradore tukee kaik-
kia yleisimpiä käyttöjärjestelmiä, 
työntekijät voivat vapaammin va-
lita itselleen mieluisimmat laitteet.
Laitehallinta on usein kiinteä osa 
erilaisten tietosuoja-asetusten vaa-
timuksia. Miradoren laitehallin-
ta täyttää osaltaan nämäkin vaa-
timukset.

Yrityksillä on käytössään 
useita eri päätelaitteita, 
joilla on monia eri käyttö-
tarkoituksia. Kotimainen 
Miradore tarjoaa ohjel- 
miston, jonka avulla laite- 
hallinta hoituu keskitetysti 
ja turvallisesti.

teksti pekka säilä 
kuva marja seppälä

O n mahdollista, että ke-
nenkään ei enää tarvitse 
ajaa autoa. Jokainen voi 
saada itselle sovitettuja 

neuvoja maistuvista ja terveellisis-
tä ruoista. Tekoäly valitsee kullekin 
mieluista musiikkia, sopivia eloku-
via ja kiinnostavia kirjoja. Tekoälyn 
avulla voimme kohdistaa poliiseja 
sinne, missä heitä tarvitaan, tun-
nistaa todennäköiset rikoksenuu-
sijat ja estää petokset, toisin sanoen 
tehdä yhteiskunnastamme turval-
lisemman. Tuotanto ja resurssien 
käyttö tehostuu, kun työtä autono-
misoidaan tekoälyn avulla.

Tulevaisuus voi olla myös synk-
kä. Tekoälyn ohjaama auto voi päät-
tää ajaa hyödyttömäksi hahmote-
tun ihmisen päälle säästääkseen 

Viimeistään korona- 
pandemia osoitti, kuin- 
ka paljon internet on 
muuttanut sosiaalista  
elämäämme, tuotantoa 
ja jakelua sekä innovaatio- 
järjestelmien toimintaa.  

teksti etairos 
kuva vasin lee

toisen. Algoritmit voivat syrjiä et-
nisiä vähemmistöjä luotonannos-
sa yhdistämällä asuinalueen posti-
numeron kohonneeseen luottoris-
kiin, levittää raivoa sopivasti vali-
tuilla facebook-uutisilla tai mani-
puloida ostamaan turhia tavaroita. 
Viranomaiset ja yksityiset toimijat 
voivat väärinkäyttää tekoälysovel-
lusten keräämää tietoa. Yksityisyys 
voi kaventua olemattomiin jatku-
van tehokkaan valvonnan myötä.  

Useita näkökulmia
Emme tiedä vielä, millaista maail-
maa tekoälyteknologioiden avulla 
olemme luomassa. Kysymys on vii-
me kädessä eettinen. ETAIROS-tut-
kimushankkeessa tutkitaankin, mi-
ten voimme päättää, mitä tekoälyllä 
olisi hyvä tehdä ja millaista on eet-
tisesti hyvä tekoäly. Hanke kehit-
tää tekoälyn suunnittelun ja hyö-
dyntämisen eettisiä ja sosiaalisia 
ohjauskeinoja ja toimintamalleja. 
Työtä tekevät tutkijat Tampereen, 
Helsingin, Jyväskylän ja Turun yli-
opistoista sekä VTT:ltä. 

Tekoälyn etiikassa on useita nä-
kökulmia, jotka on otettava huo-
mioon. Professori Jaana Hallamaa 
ryhmineen tutkii yhtä niistä: teko-
älyn etiikan perustaa. 

– Vallitseva mielikuva tekoälyn 

etiikasta on vielä kapea, Hallamaa 
sanoo ja  huomauttaa, että tekoälyn 
eettiset kysymykset ovat moniulot-
teisia, eikä vielä ole yksimielisyyttä 
edes siitä, millaisesta näkökulmas-
ta tekoälyetiikkaa pitäisi lähestyä. 

– Keskustelu on usein hahmo-
tonta. Siksi on tärkeää pohtia pe-
rusasioita: mihin tekoälyn etiikas-
sa on keskityttävä ja mitä olemme 
tekoälyllä tekemässä ja miksi. 

VTT:n johtava tutkija, dosentti 
Jaana Leikas pyrkii kollegoineen 
tunnistamaan, millaiset tekoälyyn 
liittyvät ongelmat ovat yhteiskun-
nallisesti olennaisia. Leikkaan mu-
kaan julkisuudessa puhutaan mo-
nesti ääriesimerkein. On keskus-
teltu esimerkiksi siitä, voiko teko-
älystä tulla tietoista ja mitä siitä seu-
raisi. Tai sitten mietitään, kuka täy-
tyy uhrata, jos joku täytyy. Silloin 
sivuutetaan ihmisiin jo nyt vaikut-
tavat tekoälyn arkipäiväiset käyt-
tötapaukset. Jos toimeentulopää-
tökset haluttaisiin automatisoida, 
miten se voitaisiin tehdä eettisesti? 

Samat säännöt
Mitä vaikutusta on oikeudellisella 
sääntelyllä, on kolmas tärkeä teko-
älyetiikan ulottuvuus. 

– Helposti ajatellaan, että tekoäly 
on niin uusi juttu, ettei lakikirja ole 

voinut pysyä perässä, sanoo apu-
laisprofessori Mika Viljanen. 

Käsitys on kuitenkin harhaluu-
lo. Vaikka EU:ssa on luotu tekoälyl-
le eettiset periaatteet ja kartoitet-
tu tarvetta muuttaa lainsäädäntöä, 
voimassa olevat säännöt koskevat 
myös tekoälyn suunnittelijoita.  

– Ne eivät silti juuri kiinnosta in-
sinöörejä, paitsi ehkä GDPR-tieto-
suojasäännöstö, Viljanen toteaa.

Tekoälyllä on lukemattomia so-
velluskohteita. Ei ole järkevää en-
sin tuottaa sovellusta ja vasta sit-
ten arvioida, onko se hyväksyttävä. 

– Tarvitaan uusia suunnittelu-
menetelmiä ja työkaluja. Tekoäly-
järjestelmistä tulisi tehdä malleja, 
joiden avulla niiden käyttäytymis-
tä ja hyväksyttävyyttä voidaan ar-
vioida, jo ennen kuin järjestelmä 
rakennetaan, painottaa professori 
Jyrki Nummenmaa.

 Samalla on syytä muistaa, että 
tekoäly poikkeaa ratkaisevasti ih-
misten järjestä. Ihmisellä voi ol-
la vapaa tahto, mutta tietokoneel-
la sitä ei ole. Tekoälyjärjestelmän 
älykkyys kuvaa enemmänkin sen 
rakentajien älykkyyttä.

– Eettistä tekoälyä kehitettäes-
sä on otettava huomioon tekoälyn 
toimivan osana ihmisten sosiaalis-
ta ja psyykkistä ympäristöä. Vaikka 

harva työskentelee robotin kanssa, 
tekoäly vaikuttaa toimintatapojen 
kautta tapaamme hahmottaa asioi-
ta, ihmisiä ja yhteiskuntaa, sanoo 
professori Pertti Saariluoma.

Tampereen, Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen sekä VTT:n yhteisessä ETAIROS-tutkimushankeessa paneudutaan eettisiin kysymyksiin tekoälyn kehittämisessä ja käytössä.

Tekoälyn etiikkaa tutkimassa
ETAIROS- 
hanke
n Strategisen tutkimuksen 
neuvoston rahoittama  
tutkimushanke.

n Edistää tekoälyn sovel-
tamista eettisesti eri liike-
elämän aloilla ja julkisessa 
hallinnossa.

n Tavoitteena on kehittää 
eettisiä periaatteita, suun-
nittelumenetelmiä, sovel-
luksia ja parantaa tekoälyn 
sääntelyä.

n Teemoina sosiaali- ja  
terveyspalvelut, turvalli-
suus, ikääntyminen, auto-
nomiset järjestelmät ja  
yhteiskunnallinen vakaus.
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n Vuonna 1999 perustettu ranska-
lainen pörssiyhtiö, joka työllistää 
yli 200 asiantuntijaa 14 eri maassa. 

n Kehittää asiakkailleen online- 
tiedonkeruun ratkaisuja.

n Suurimmat asiakassegmentit 
ovat mediatoimistot, viestintä- 
toimistot ja erikoistuneet tutki-
mustoimijat.

n Toteuttaa Suomessa vuosittain 
lähes 800 projektia sekä 400 000 
haastattelua. Pohjoismaisille asiak-
kaille noin 3000 tiedonkeruu- 
projektia vuodessa.

Opetus ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella toteutetulla Innovative Nurse  
-sairaanhoitokoulutuksella vastataan hoitajapulasta kärsivien alueiden tarpeisiin.

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettavan Inno-
vative Nurse sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteena on kohentaa 
sairaanhoitajapulasta kärsivien alueiden tilannetta. 
teksti riitta muhonen, jaana kemppainen & sirpa kaukiainen   
kuva toni kananen

Sairaanhoitajan 
tehtävä sähköistyy

V äestön ikääntyminen on tällä het-
kellä valtakunnallinen terveys-
poliittinen kysymys, joka koros-
tuu erityisesti Itä- ja Pohjois-Suo-

men maakuntien laita-alueilla sekä rajaseu-
duilla. Samaan aikaan tapahtuva sairaanhoi-
tajien eläköityminen näkyy alan työvoima-
tarpeen kasvuna ja heikentää olennaisesti 
terveyspalvelujen tasa-arvoista ja yhdenver-
taista saattavuutta väljästi asutuilla alueilla. 
Etenkin Pohjois-Karjalas-
sa, Kainuussa ja Lapissa 
työelämä kärsii sairaan-
hoitajapulasta. 

Tilanne on haastava, 
mutta siihen on nyt pu-
reuduttu Karelia-ammat-
tikorkeakoulun, Kajaanin 
sekä Lapin ammattikor-
keakoulun yhteistyöllä. 
Innovative Nurse -hank-
keella vastataan näiden 
alueiden sairaanhoitaja-
tarpeisiin. Viime vuon-
na käynnistyneen hankkeen sairaanhoita-
jakoulutus on toteutettu Opetus- ja kulttuu-
riministeriön erillisrahoituksella.

Koulutus kestää vuoden 2021 loppuun, ja 
siinä vastataan kyseisten alueiden sairaan-
hoitajatarpeisiin tuorein keinoin. Lapissa ja 
Itä-Suomessa välimatkat alueen ammatti-
korkeakouluihin ovat pitkiä, ja siksi opetus 
toteutetaan monimuotoisena verkko- ja lähi-
opetuksena. Näin opiskelu on aikaan ja paik-
kaan sitomatonta, joten se antaa opiskelijalle 
paljon uudenlaista vapautta päättää muun 
muassa opiskelun aikatauluttamisesta.

Digiosaamisesta perustaito
Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin terveys-
alan koulutuspolkua sairaanhoitajaksi uu-
distetaan digitalisaatiota ja teknologiaosaa-
mista enemmän hyödyntäväksi. Digitaali-
nen osaaminen on jo integroitu osaksi mui-
ta opintojaksoja ja koulutuskokonaisuuksia. 

Opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöi-
hin on kuvattu, kuinka digitaalinen osaa-
minen kehittyy sairaanhoitajakoulutuksen 
aikana. Osaamisessa painottuu itsenäisten 
päätösten tekeminen monissa tilanteissa.

Suomi on EU:n kärkimaa sote-alan säh-
köisten palvelujen käytössä. Digitaalisuus 
ei vie pois näkymää perinteisestä asiakkaan 
vuoteen vierellä työskentelevästä sairaan-
hoitajasta, vaan on yksi keino vastata tar-

peisiin myös terveyden 
ja hyvinvoinnin seuran-
nan näkökulmasta. Di-
gitalisaatio ei siis päihitä 
ihmistä kaikilla sairaan-
hoitajan työn tekemisen 
osa-alueilla. Tulevaisuu-
dessa etäterveydenhuol-
lon ja etähoivan osuuden 
ajatellaan kasvavan voi-
makkaasti. Se tarkoittaa 
teknologisten ratkaisujen 
ja toimintatapojen jatku-
vaa käyttöönottoa hoito-

työssä. Terveydenhuollon asiakkaiden oma-
hoito ja itsensä mittaaminen yleistyvät.

 
Taito tulkita dataa
Sairaanhoitajalla tulee olla taitoa tulkita 
digitaalisesti tuotettua tietoa, digitaalisten 
työvälineiden ja tietojärjestelmien käyttö-
osaamista sekä teknologian kyvykkyyksien 
ja rajoitteiden ymmärtämistä. Näiden taito-
jen ohella sairaanhoitajilta edellytetään ky-
kyä sähköiseen asiointiin ja vuorovaikutuk-
seen asiakkaiden kanssa, nettietiketin tun-
temusta, eettistä osaamista potilaan yksi-
tyisyyden suojaamiseksi sekä ymmärrystä 
tietoturvan merkityksestä. 

Digitalisaatio edellyttää jatkuvaa kehittä-
mistyötä ja innovaatiota niin, että sote-alal-
la tuotetaan uudenlaisia palveluita ja työn 
tekemisen tapoja. Tähän muuttuvaan kent-
tään oman osaamisensa tuo  tutkivalla ja ke-
hittävällä työotteella toimiva sairaanhoitaja. 

J uuri nyt yritykset tarvitsevat nopeasti 
luotettavia ja ajantasaisia tutkimustu-
loksia, jotta markkinointia sekä brän-
diä voidaan johtaa oikeaan suuntaan, 

kertoo Bilendin Suomen maajohtajana toi-
miva Janne Auma-aho.

Hän harmittelee, että osa yrityksistä pi-
tää markkinatutkimuksia edelleen kalliina 
ja hitaina toteuttaa. Tänä päivänä olisi lähes 
välttämätöntä tutkia omaa brändiä ja mark-
kinaa säännöllisesti ja tiiviimmällä tahdilla.

– Innovatiivisten työkalujemme ja tark-
kaan suunniteltujen toimintamalliemme an-
siosta pystymme toimimaan nopeasti, ket-
terästi ja kustannustehokkaasti tinkimättä 
tutkimuksen laadusta. Pystymme usein to-
teuttamaan laajankin kuluttajatutkimuspro-
jektin tai markkinakartoituksen nopeimmil-
laan alle viikossa.

Luotettavia tuloksia
Bilendin toiminnan keskiössä ovat kahdes-
satoista eri Euroopan maassa toimivat, it-
senäisesti hallinnoidut kuluttajapaneelit. 
Niihin voidaan kohdistaa sekä asiakkaille 
räätälöityjä että standardimuotoisia kyse-
lyitä. Pelkästään Suomessa panelisteja on 
noin 80 000. Kyselykutsut välitetään pa-
nelisteille Bilendin mobiilisovelluksella ja 
sähköpostilla, joten ne huomataan nopeas-
ti. Koronakaan ei ole verottanut verkkoky-
selyjen vastausprosentteja.

– Kyselymme tavoittavat laajat vastaaja-
ryhmät kansallisesti ja kansainvälisesti. Tar-
vittaessa voimme kohdentaa kyselyjä spesi-
feille kohderyhmille, kuten lapsiperheille, 
uuden auton ostajille tai lemmikkien omista-
jille. Motivoimme panelisteja vastaamiseen 
palkkiojärjestelmämme sekä säännöllisen 
yhteydenpidon avulla, Auma-aho kertoo.

Paneelien ohella Bilendi toteuttaa myös 
passiivista tiedonkeruuta hyödyntäen pa-
neeliensa evästeitä muun muassa mainon-
nan ja verkkosivustojen tutkimisessa. 

– Passiivinen tiedonkeruu tukee ja rikas-
taa kyselytutkimusta. Keräämme tietoa lä-
hinnä panelistiemme toiminnasta mainos-

kampanjoihin liittyen. Passiivisen tiedonke-
ruun roolin osana tutkimusalaa odotetaan 
edelleen kasvavan, mutta sillä ei mielestäni 
voi korvata kyselytutkimusta. Erilaisia me-
netelmiä yhdistelemällä saamme parhaan 
ymmärryksen kuluttajien käyttäytymisestä. 

Kansainvälinen mutta paikallinen
Bilendi on kansainvälinen toimija vahvalla 
paikallisella fokuksella. Helsingin toimisto 
tarjoaa mahdollisuuden kotimaisille asiak-
kaille sekä paikallisiin että kansainvälisiin 
tutkimus- ja tiedonkeruuprojekteihin.

– Suomalaisasiakkaamme saavat kansain-
väliset tutkimuspalvelut käyttöönsä meidän 
kauttamme. Olemmekin saaneet asiakkail-
tamme hyvää palautetta yhteistyökyvystäm-
me, tiukoissa aikatauluissa pysymisestä ja 
palvelumme laadusta. Markkinatutkimuslii-
ton tuoreessa markkinatutkimusbarometris-
sä meidän asiakastyytyväisyytemme oli alan 
paras kouluarvosanalla 9, Auma-aho iloitsee.

Tällä hetkellä ihmiset liikkuvat ja toimivat aiemmasta poikkeavasti. 
Muutama kuukausi sitten saatu markkinatutkimusdata voi olla jo 
auttamattomasti vanhentunutta. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva juho länsiharju

Korona-aika lisää 
tiedontarvetta

Tutkimus- ja tiedonkeruutoimisto Bilendin maajohtaja Janne Auma-aho kertoo yritysten 
tarvitsevan ajantasaista ja luotettavaa tutkimustietoa tukemaan päätöksentekoa.

Bilendi yhtiönä

“
Digitaalisuus ei  
poista perinteistä 
hoitotyötä, vaan 
toimii yhtenä  
osana sitä. 

Maatalouden digitalisaa-
tio on Suomessa jo hyvällä 
tasolla. Verkkopalvelut, 
ohjelmistot ja sovellukset 
ovat osa viljelijän ja mai-
dontuottajan arkipäivää, ja 
ne tuottavat myös tulosta.

teksti marja hakola 
kuva kaisa uusi-kraapo

kuva maija saanio

Poikkeuksellisen kevään ai-
kana ruoka ja sen tuotanto 
ovat nousseet esiin muun 
muassa huoltovarmuu-

desta keskusteltaessa. Maanvilje-
lijöiden haastattelut ja uutiskuvat 
pellonlaidoilta ovat tuoneet suuren 
yleisön tietoisuuteen myös sen, mi-
ten nykyaikaisin menetelmin ja lait-
tein maatiloja hoidetaan.

Maanviljely ja karjanhoito ovat 
Suomessa jo pitkälle automatisoi-
tuja. Teollisuudesta tuttu esineiden 

internet on arkipäivää myös maati-
loilla, joilla verkkoon yhdistetyt lait-
teet pystyvät keräämään tietoa, ana-
lysoimaan sitä ja suorittamaan niil-
le internetin kautta annettuja tehtä-
viä. Teknologia antaa työkaluja se-
kä maatilojen tuotannon suunnit-
teluun ja tekemiseen että talouden-
hallintaan ja johtamiseen.

Lypsyautomaatio navetassa
Lypsyautomaatio on Suomessa hy-
vin pitkälle vietyä. Automaation an-

siosta vapaasti kulkevat lehmät voi-
vat mennä lypsylle, kun siltä tun-
tuu – keskimäärin noin kolme ker-
taa vuorokaudessa. Lehmät voivat 
hyvin, ja maidontuotantoa voidaan 
optimoida automaation avulla.

Lypsämisen lisäksi laitteiden 
avulla seurataan lehmien tervey-
dentilaa. Maidosta mitataan muun 
muassa sen sähkönjohtokykyä. Mit-
taustulos paljastaa lehmän mahdol-
lisen utaretulehduksen. Laitteet 
tunnistavat myös kiiman, jolloin 

maidontuottaja voi tilata mobiiliso-
velluksella seminologin paikalle sie-
mentämään eläimen. Lypsyrobotti-
navetat suunnitellaan suomalaisella 
osaamisella, jolla on kysyntää myös 
Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Tiedonkeruuta pellolla
Traktori on tuttu näky pellolla, mut-
ta harva tietää, miten kehittynyttä 
teknologiaa se pitää sisällään. Auto-
maattiohjauksen avulla traktori kul-
kee  jopa kahden sentin tarkkuudel-
la – harva auto pystyy samaan. Sa-
maan aikaan se voi automaattisesti 
ohjata esimerkiksi perässä kulkevan 
kylvökoneen siemenen ja lannoit-
teen levitysmääriä sijaintitietonsa ja 
viljelysuunnitteluohjelmalla tehdyn 
levityssuunnitelman mukaisesti. 

Viljelysuunnitteluohjelma auttaa 
tekemään kylvö- ja lannoitesuun-
nitelmat ja pitämään lohkokirjan-
pitoa. Ohjelman karttaominaisuu-
den avulla viljelijä pystyy tarkas-
telemaan peltolohkojaan satelliit-
tikuvista. Mobiilisovellus mahdol-
listaa sen, että viljelijä voi päivittää 
peltojensa tietoja ja ottaa älypuhe-
limellaan kuvamuistiinpanon suo-
raan pellolta. Maan kasvukunnon 
varmistaa huipputeknologiaa edus-
tava, automaattinen säätösalaojitus, 
joka määrittää pellon optimaalisen 
vesitaseen.

Maaperä digitaalisuuden kehit-
tymiselle on ollut otollinen. Maata- 
lousalalla tehdään paljon tutkimus-
ta, mikä on osaltaan kehittänyt tie-
don keräämistä ja jakamista. Tutki-
musta tehdään yhteistyössä tutki-
muslaitosten, yritysten sekä mui-
den Pohjoismaiden kanssa, joiden 
kesken jaetaan myös paljon tietoja.

Esimerkiksi maitotilan sähköisen 
sorkkaterveysraportin tiedot taltioi-
tuvat automaattisesti tietokantaan, 
josta voi seurata eläinten ja karjan 
terveystilannetta. Tiedot siirtyvät  
pohjoismaiseen tietokantaan, ja nii-
tä voidaan hyödyntää lehmien ja 
sonnien jalostusarvoja laskettaessa.

Datan kerääminen ja analysoin-
ti palvelee myös kuluttajaa. Tiedot 
helpottavat sekä tuotteen hiilijalan-
jäljen laskemista että sen alkuperän 
jäljittämistä ja ovat olennainen osa 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyttä.

Juttua varten on haastateltu 
asiantuntijoita ProAgriasta, Fabasta 
ja Mtech Oy:sta.

Drone-laitteella kuvaaminen antaa maanviljelijälle satelliittikuvaa tarkempaa tietoa pellon tilasta. Kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi viljelyn 
suunnittelussa tai pellon kunnon kartoittamisessa.

Digitaitoja tarvitaan 
myös maatilan arjessa  

Automaation avulla aikaa vapautuu esimerkiksi tilan johtamiseen tai sen toimintojen kehittämiseen.

MAANVILJELIJÄN ja maidontuotta-
jan työnkuva on muuttunut auto-
maation myötä. Kun automaatit ja 
robotit tekevät yksitoikkoiset ja tark-
kuutta vaativat tehtävät, voi ihminen 
keskittyä tilan johtamiseen ja kehit-
tämiseen, eläinten ja kasvien hyvin-
vointiin sekä ympäristönhoitoon. 

Digitalisaatio mahdollistaa kes-
tävän ja kannattavan yritystoimin-
nan, mikä vaikuttaa myös eläinten 
hyvinvointiin ja ympäristön suo-
jeluun. Vaikka digitalisaatio miel-
letään kovaksi asiaksi, edistää se 
maataloudessa erityisesti pehmei-
den arvojen toteutumista. 

Viljelijöiden kiinnostus sähköi-
siin palveluihin ei ole iästä kiinni. 
Joukossa on niitä, joita uusi tekno-
logia kiinnostaa, ja niitä, jotka vält-
televät sitä. Nuoremmat ovat synty-
neet digiaikaan, ja heillä on jo kovat 
vaatimukset teknologian suhteen. 

Uuden teknologian tavoitteena on 
helpottaa maatilayrittäjien rutiineja 
ja nostaa tilojen kannattavuutta. Au-
tomaatio ja ohjelmistot mahdollista-
vat isot tilakoot ja tuotannon tehos-
tamisen. Digitaalisten palveluiden 
pitää silti olla helposti omaksuttavia, 
ja niiden on nostettava myös viljeli-
jöiden hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Uudet teknologiat tuovat  
tehokkuutta rutiinitöihin  
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A ttidon Senior Consultant 
Ilkka Savolaisen mukaan 
analytiikka- ja BI-ratkai-
sujen elinkaari on jo var-

sin pitkä: ensimmäiset BI-työkalut 
otettiin käyttöön jo 90-luvulla.

– Ensimmäisen sukupolven so-
vellukset kehitettiin johdon ra-
portointiin. Ne vaativat lähes aina 
taustalle on-prem-tietovaraston. 
Ratkaisut olivat luotettavia, mut-
ta myös kalliita, kankeita ja täysin 
yrityksen IT-osaston hallinnassa. 

BI-työkalujen käyttö yleistyi toi-
sen sukupolven aikana 2000-luvul-
la. Ratkaisut kevenivät, muuttuivat 
helppokäyttöisemmiksi ja hinnal-
taan edullisemmiksi, eikä keski-
tetty tietovarasto ollut enää vält-
tämättömyys. Liiketoiminnat al-
koivat kehittää itsenäisesti omia 
sovelluksiaan ja tieto organisaati-
oissa demokratisoitui. Ongelmaksi 
muodostui erillisten tietokeskitty-
mien aiheuttama datan ja työväli-
neiden siiloutuminen. 

– Toiminnan tehokkuus ja tiedon 

Datasta on tulossa 
arvokasta pääomaa

luotettavuus kärsivät, ja työkalujen 
vaihtuessa tieto jäi jumiin vanhoi-
hin sovelluksiin, Savolainen kertoo.

Nyt BI- ja analytiikkaratkaisuis-
sa on siirrytty kolmanteen sukupol-
veen. IT-osastot toimivat keskite-
tyn datan ja työkalujen hallinoijina, 
mutta ratkaisut kehitetään liiketoi-
minnan tarpeet edellä. Pilviratkai-
sut ketteröittävät järjestelmäkehi-
tystä ja mahdollistavat niiden paik-
kariippumattoman käytön. Ratkai-
sut hyödyntävät tehokkaammin ko-
neoppimista ja tekoälyä.

– Ratkaisut skaalautuvat helpos-
ti erikokoisten yritysten tarpeisiin, 
joten myös pienet yritykset voivat 
ottaa niitä käyttöönsä.

Tieto paremmin turvassa
Savolaisen mukaan myös tiedon va-
rastoinnissa ja hyödyntämisessä on 
otettu iso askel eteenpäin. Ensim-
mäisen ja toisen aallon ratkaisujen 
edut on onnistuttu yhdistämään 
SaaS-pohjaisten BI-työkalujen ja 
PaaS-pohjaisten data-alustojen 

myötä. Yrityksen datapääoma pyri-
tään keskittämään moderniin pilvi-
tietovarastoon. Näin tieto on järjes-
telmäriippumatonta ja kaikkien yri-
tyksen tietojärjestelmien käytössä.

– Data on ajan tasalla, laaduk-
kaampaa ja työntekijöiden saata-
vissa. Datasta tulee yritykselle pää-
omaa, jota voi hyödyntää raportoin-
nissa, analytiikassa, sidosryhmä-
viestinnässä sekä osana yrityksen 
johtamiskulttuuria. Data on jalos-
tettavissa kehittyneen bisneslogii-
kan avulla ja sen ohjaaminen halut-

tuihin ohjelmistoympäristöihin on-
nistuu kehittyneellä integraatioväy-
lällä. Tietoturvakin on parantunut.

Attidon asiakasprojekteissa BI- ja 
analytiikkaratkaisujen kehittämi-
nen alkaa tarvekartoituksella, jos-
sa selvitetään asiakkaan pitkän ai-
kavälin tarpeet. Näin pystytään luo-
maan asiakkaan toimintaa tehos-
tavia, pitkäikäisiä ja helposti muo-
kattavia ratkaisuja. Savolainen pai-
nottaa tekemisessä proaktiivisuut-
ta sekä asiakkaan kokonaisvaltaista 
kuuntelua ja tukemista.

– Vahvuutemme on alan moni-
puolinen asiantuntijuus sekä BI- ja 
analytiikkaratkaisujen laaja tunte-
mus. Painotamme pitkiä kumppa-
nuuksia. Mitä paremmin tunnem-
me asiakkaamme, sitä toimivampia 
ratkaisuja pystymme tuottamaan. 

Attido on vuonna 2001 perustet-
tu, toiminnanohjauksen ja tiedolla 
johtamisen ratkaisuihin keskitty-
nyt IT-asiantuntijatalo. Yritykses-
sä työskentelee yli 80 tietojärjestel-
mien ja ohjelmistotekniikan asian-
tuntijaa Suomessa ja Latviassa.

Attidon Senior Consultant Ilkka Savolainen kertoo, että yritysten datapääoma kannattaa keskittää moder- 
niin pilvitietovarastoon, jolloin data on ajan tasalla, laadukkaampaa ja työntekijöiden saatavilla.

Kolmannen sukupolven skaalautuvat BI- ja analytiikka- 
sovellukset mahdollistavat tiedon tehokkaan hyödyn-
tämisen ja liiketoimintaa tukevat täsmäratkaisut.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva juho länsiharju

Infobuild Oy:n tuotepäällikkö Päivi Suutarisen ja toimitusjohtaja Teemu 
Huttusen mukaan yritysten tulisi luoda selvät säännöt tiedonhallintaan.

K ehittyneet analysointi- 
ja BI-ratkaisut tuottavat 
tarkkaa ja jäsenneltyä 
informaatiota yrityksen 

prosesseista, taloudesta ja asiak- 
kaista. Selkeät raportit helpottavat 
yrityksen päätöksentekoa ja arkea. 
Vai helpottavatko?

Infobuild Oy:n toimitusjohtaja 
Teemu Huttusen ja tuotepäällikkö 
Päivi Suutarisen mukaan nykyai-
kaiset analysointi- ja BI-sovellukset 
ovat mainioita apuvälineitä, kun-
han huomataan varmistaa datan 
luotettavuus ja eheys. 

– Jos yritystoiminnalle keskeises-
sä ydintiedossa on laatuhaasteita, 
eivät sen pohjalta tehtävät päätökset 
ja toimenpiteet ole parhaita mahdol-
lisia. Ongelmien havaitseminen voi 
kestää kauan ja virheiden korjaami-
nen on työlästä, joten yritystoimin-
nalle aiheutuva haitta saattaa kas-
vaa suureksi. Isokustanteinen vir-
he voi aiheutua yksinkertaisimmil-
laan vanhoista asiakastiedoista tai 
virheellisesti kirjautuneista tuote-

Kilpailuetua laadukkaan ja 
ajantasaisen datan avulla

tiedoista, joten datan laatuhaastei-
ta on kohdannut jo usea organisaa-
tio, Huttunen kertoo.

Tietojen manuaalinen tarkasta-
minen on työlästä ja haastavaa. Sik-
si monissa yrityksissä on luotu tee 
se itse -ratkaisuja tiedonhallintaan.

– Näitä ”purkkavirityksiä” ei ole 
välttämättä dokumentoitu, eikä nii-
den toimintatapaa ole täsmennet-
ty. Ratkaisujen hallinnointi ja jatku-
vuus saattaakin olla kyseenalaista, 
sillä nämä voivat olla esimerkiksi yh-
den henkilön tekemiä, räätälöityjä 
komponentteja, Suutarinen sanoo.

Säännöt tiedonhallintaan
Huttunen ja Suutarinen suositte-
levat, että tiedonhallinnan laadun 
kehittämisessä lähdetään liikkeel-
le määrittämällä yrityksen liiketoi-
minnalle keskeiset ydintiedot. Tä-
män jälkeen harmonisoidaan ydin-
tietojen esitystapa eri järjestelmissä 
sekä luodaan toimivat integraatiot 
niiden välille. Kun tiedonhallintaan 
on luotu selvät säännöt, laadunvar-

mistus  automatisoidaan alustarat-
kaisun (Data Quality Engine) avulla.

– Laadunhallinnan määrittämi-
sen ja ratkaisun käyttöönoton jäl-
keen alusta tekee laaduntarkasta-
misen automaattisesti ja reaaliajas-
sa, joten tiedot ovat aina kaikissa 
järjestelmissä oikein. Esimerkik-
si asiakasyritystemme ydintiedon 
käyttöönottoprojektit ovat nopeu-
tuneet noin 75 prosenttia. Automa-
tisointi tuo myös merkittäviä kus-
tannussäästöjä päivittäisessä datan 
käsittelyssä, Huttunen sanoo.

Infobuildilta asiakas saa koko tie-
donhallinnan toteutuksen ydintie-
tojen määrittelystä automaattiseen 
laadunhallintaan, integraatioiden ja 
raportointiratkaisujen luontiin sekä 
käyttökoulutuksiin.

– Asiakkaan halutessa alustarat-
kaisuillamme voidaan toteuttaa ko-
ko tiedonhallintaprosessi integraa-
tioista ja laadunhallinnasta analy-
tiikkaan saakka. Toisaalta laadun- 
ja ydintiedonhallinta-alustamme 
voidaan liittää saumattomasti myös 
kaikkiin asiakkaalla jo olemassa ole-
viin analytiikka- ja raportointijärjes-
telmiin, Suutarinen toteaa. 

Infobuild esittää verkkosivuil-
laan tapoja taistella luotettavan da-
tan puolesta.

Yritykset hyödyntävät tehokkaasti dataa liiketoimin-
tansa johtamisessa. Monesti unohdetaan kuitenkin 
tarkastaa, onko data laadullisesti kunnossa?
teksti tuomas i. lehtonen  kuva juho länsiharju
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