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laiset kehitettävän ratkaisun kokonaisvai-
kutukset ovat ihmisille, ympäristölle ja yh-
teiskunnalle.
 
MITÄ DIGITALISAATION  mahdollistama 
kestävä arvonluonti tarkoittaa käytännös-
sä? Hyvä esimerkki on kiertotalous. Suo-
mi loi kiertotalouden tiekartan ensimmäi-
senä maana maailmassa. Viime vuonna yli 
50 valmistavan teollisuuden yritystä kehitti 
Sitran ja Teknologiateollisuuden yhteises-
sä kiertotalousohjelmassa digitalisaatioon 

ja asiakasarvoon perustuvia 
uusia liiketoimintamalleja. 
Jos yritys myy esimerkiksi 
valoa palveluna – sen sijaan, 
että se pyrkisi myymään 
mahdollisimman monta va-
laisinta – syntyy yritykselle 
selvät kannusteet valmistaa 
mahdollisimman kestäviä, 
vähän energiaa kuluttavia ja 
helposti huollettavia laittei-
ta. Jotta voimme taas alkaa 
myydä asiakasarvoon pe-
rustuvia palveluita, tarvit-
semme tämän mahdollis-
tavia digitaalisia ratkaisuja. 

M E R K I T TÄVÄ S T I  arvoa 
luovat ratkaisut eivät synny 

yksin, ja parhaat oivallukset kannattaa ja-
kaa. Kiertotalousohjelmassa syntyneet opit 
ovat kaikkien hyödynnettävissä avoimessa 
työkirjassa. Toinen esimerkki on syksyllä 
toimintansa käynnistänyt tekoälykiihdyt-
tämö, jonka opit kootaan avoimeen tekoä-
lyn soveltamisen käsikirjaan.

KUINKA sinä luot digitalisaatiolla arvoa –
ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle?

Hyvästi monimutkainen maksaminen

Hello Bambora One
Kaikki mitä tarvitset korttimaksujen vastaanottamiseen:

All-in-one paketti

Selkeä hinnoittelu

Nopeat tilitykset

Helppo käyttöönotto

Soita meille 09 424 111 00 tai vieraile www.bambora.com
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MA AILMA  ei enää koskaan tule muuttu-
maan yhtä hitaasti kuin se tänä päivänä 
muuttuu. Teknologioiden nopea kehitys, 
globaalien voimasuhteiden uudenlainen ra-
kentuminen ja maapallon kantokyvyn vas-
taantulevat rajat muuttavat väistämättä ko-
ko yhteiskuntaamme. Muutoksen keskellä 
on tärkeää kysyä millaista maailmaa olem-
me rakentamassa. 

T U L E VA I S U U D E SSA  innovaatioita tar-
vitaan tuomaan ratkaisuja ihmiskunnan 
suuriin haasteisiin, ku-
ten ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, kaupungis-
tumiseen, puhtaan ve-
den ja ilman saatavuu-
teen sekä materiaalien 
mahdollisimman tehok-
kaaseen kiertoon. Uusil-
la teknologioilla ei ole 
itseisarvoa, vaan mei-
dän tulisi panostaa eri-
tyisesti teknologioiden 
soveltamiseen ja sellais-
ten kysymysten ratkai-
semiseen, joilla on eni-
ten merkitystä yhteis-
kunnan kannalta.

K E S TÄVÄ  arvonluon-
ti on tulevaisuudessa myös menestyksek-
kään liiketoiminnan edellytys. Esimerkik-
si maailman suurimman varainhoitajan 
BlackRockin perustaja Larry Fink on avoi-
messa kirjeessään sanonut, että pelkkä ta-
louskasvu ei enää riitä, vaan yrityksillä tulee 
olla pitkänajan strategia kestävään yhteis-
kunnalliseen arvonluontiin. Tarvitsemme 
myös uusia, monipuolisempia tapoja arvi-
oida ja mitata arvonluontia, eli tutkia mil-

Digitalisaatiolla kestävää  
arvonluontia

Laura Juvonen
Johtaja, kasvu ja osaaminen 
Teknologiateollisuus ry

Puheenvuoro 

05 LEKAB COMMUNI-
CATION SYSTEMS 
Robotti ratkaisee  
rutiinitehtävät 

Palvelut digitalisoituvat 
kansalaisten etu edellä 

Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari korostaa tietosuojan merkitystä palveluiden muuttessa sähköisiksi. 

V anha tuttu Väestörekis-
terikeskus jää nimenä 
historiaan ensi vuoden 
alusta alkaen. Väestöre-

kisterikeskus ja maistraatit yhdisty-
vät ja saavat uuden nimen: Digi- ja 
väestötietovirasto. Uuden viraston 
tehtäväkenttä on laaja, sillä sen vas-
tuulle tulee koko yhteiskunnan digi-
talisaation edistäminen. Vaikka uu-
distus nielaiseekin Väestörekisteri-
keskuksen ylijohtaja Janne Viskarin 
työajasta tällä hetkellä leijonanosan, 
liikaa hän ei halua käyttää haastat-

teluaikaa uuden viraston mainos-
tamiseen.

– Olen sitä mieltä, että kansalais-
ten suuntaan meidän pitäisi men-
nä palvelut edellä, ei virasto edellä.

Palveluajattelu on Viskarilla pääl-
limmäisenä mielessä, kun hän luot-
saa virastoa eteenpäin. Tällä het-
kellä Väestörekisterikeskus tuot-
taa Suomi.fi-verkkopalvelua, jos-
ta kansalaiset ja yritykset löytävät 
tiedot julkishallinnon palveluista. 
Palvelussa voi myös antaa sähköisiä 
valtakirjoja ja vastaanottaa vieste-

jä viranomaisilta. Viskarin mukaan 
Suomessa ongelmana ei ole se, et-
tei asioita voisi hoitaa sähköisesti.

– Meillä keskeisimmät yhteis-
kunnan toimijat ovat jo nyt ver-
kossa. Ongelma on, että toimim-
me edelleen siilomaisesti, eivätkä 
eri viranomaisten digitaaliset pal-
velut linkity toisiinsa. Tietotekni-
sesti järjestelmiä ei ole rakennettu 
toimimaan yhdessä. 

Viskarin mielessä on malli, jos-
sa kansalainen saisi elämäntilan-
teen muuttuessa hoidettua samal-

la kertaa tilanteeseen liittyviä asioita 
useamman eri viranomaisen kanssa.

Palvelut kaikkien ulottuvilla
Viskari pitää digitaalisuuskehitystä 
väistämättömänä, ei vain teknisten 
edellytysten kehittyessä, vaan väes-
törakenteen muuttumisen vuoksi. 
Väestön ikääntyessä julkiset menot, 
erityisesti hoivakulut, kasvavat. Sa-
maan aikaan työtätekevien määrä 
Suomessa on vähentymässä, ja sen 
myötä tuloverokertymä pienenee. 

– Hyvinvointiyhteiskunta halu-
taan säilyttää, joten julkiset palvelut 
on tuotettava yhtä kattavasti, mutta 
nykyistä tehokkaammin.

Palveluiden muuttuessa digitaa-
lisiksi huolta ovat herättäneet esi-
merkiksi ikäihmisten mahdollisuu-
det käyttää verkkopalveluita. Huo-
mioon on otettava myös ne, joilla 
ei ole suomalaista henkilötunnus-
ta, verkkopankkitunnuksia tai ne 
kansalaiset, joita kielitaito rajoittaa. 

– Lähtökohtaisesti palvelut pi-
tää jo alusta asti suunnitella niin, 
että mahdollisimman moni kyke-
nee niitä käyttämään, esimerkiksi 
heikkonäköisyydestä tai fyysisistä 
vammoista huolimatta. 

Luotettava sähköinen tunnistau-
tuminen on ollut niin ikään mietin-
nässä. Tällä hetkellä pankkien verk-
kotunnukset ovat ylivoimaisesti 
yleisin tapa tunnistautua.  

– Olemme aiemmin voineet to-
distaa henkilöllisyytemme ajokor-
tilla tai henkilökortilla. Sama help-
pous pitää saada sähköiseen tun-
nistautumiseen. Kortit eivät kui-
tenkaan ole enää tätä päivää. Ihmi-
set haluavat hoitaa asiansa helposti, 
nopeasti ja usein mobiililaitteella.

Tietoturva ja luottamus
Digitalisaation myötä paljon kes-
keistä viranomaistietoa sekä kan-
salaisten yksityisyyteen kuuluvia 
tietoja löytyy sähköisistä palveluis-
ta. Jotta tieto saadaan aidosti liikku-
maan viranomaisten välillä, myös 
kansalaisten on osallistuttava anta-
malla lupia eri viranomaisille pääs-
tä tietoon käsiksi. Viskari ymmär-
tää tietoturvaan liittyvän huolen.

– Samaan aikaan kun helpote-
taan tiedon liikkuvuutta, pitää vah-
vistaa kansalaisten päätösvaltaa sen 
suhteen, mihin omia tietoja siirtyy. 
Valitettavasti ihmisillä on kokemus 
isojen amerikkalaisten alustajättien 
kuten Facebookin ja Googlen kaut-
ta, että kun omia tietoja kerätään, 
niitä ei saa koskaan pois verkosta.

Viskari rakentaisi luottamusta 
viranomaisten ja kansalaisten vä-
lille avoimuudella. Avoimuuteen 
kuuluu, että ihmisten on helppo 
ymmärtää, mitä hyötyä tietojen 
jakamisella eri viranomaisten kes-
ken on. Luvan tiedonsiirtoon pitäi-
si myös saada halutessaan perua. 

– Suomessa luottamus viran-
omaisiin on korkealla tasolla, mi-
kä voi olla meille kilpailutekijä. 

Väestörekisterikeskuksella 
on keskeinen rooli digita-
lisaation edistäjänä, sillä 
sen vastuulla on auttaa 
muita julkisia toimijoita 
tuottamaan kansalaisille 
uusia, helppokäyttöisiä 
verkkopalveluita. 

teksti anna gustafsson 
kuva aleksi palmqvist

“
Digitalisoituminen 
on väistämätöntä 
väestörakenteen 
muuttuessa. 

”Tietoisuus  
tietoturva-asioista 
antaa pohjan hyvälle 
johtamiselle.”
Secrays Oy:n asiantuntija 
Pauli Kauppila
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V antaalaisen Lekabin 
toimitiloissa on puo-
len päivän aikaan hil-
jaista, kun robotteja ra-

kentavat ohjelmoijat ovat syventy-
neet näyttöjensä eteen. Yritykses-
sä jo 18 vuoden ajan työskennellyt  
Mikko Kiurunen puhuu mielellään 
robottien rakentamisesta, vaikka se 
luokin helposti mielikuvan ihmis-
mäisestä koneesta. Lekabin robo-
tit työskentelevät ohjelmistomaail- 
massa ja hoitavat niitä hyödyntä-
vissä yrityksissä esimerkiksi osto- 
ja myyntilaskuja, tilauksia, tilas-
tointia ja laskentaa. 

Lekabin amerikkalaiseen Kofaxin 
-ohjelmistorobotiikkaan perustuva 
ratkaisu hyödyntää robotiikan lisäk-
si tekoälyä ja koneoppimista. Edel-
lisen sukupolven ohjelmistorobot-
ti kykeni jo käsittelemään tietoja, 
jotka löytyivät valmiina yrityksen 
käytössä olevasta käyttöliittymäs-
tä. Suurin osa yrityksissä liikkuvas-
ta tiedosta ei kuitenkaan ole määrä-

Robotti ratkaisee 
rutiinitehtävät

mittaista, vaan tietoa liikkuu myös 
sähköposteissa, liitteissä ja edelleen 
paperillakin. Lekabin ohjelmistoro-
botti kykenee poimimaan oleelliset 
tiedot yrityksen tietovirrasta, oli se 
sitten missä muodossa tahansa. Mo-
net tehtävät, jotka yritys on aiem-
min hoitanut esimerkiksi ulkoista-
malla, voidaan nyt hoitaa talon si-
sällä ohjelmistorobotin avulla. 

– Robotti, joka osaa syöttää tie-
toa järjestelmästä toiseen on help-
po ratkaisu, mutta jos yritys haluaa 
todella automatisoida liiketoimin-
tamallinsa, koko datavirta pitää ot-
taa mukaan, Kiurunen kertoo. 

Fakseista robotiikkaan 
Ohjelmistorobotiikkaa voi hyö-
dyntää kaikilla toimialoilla, joissa 
on rutiininomaisia tehtäviä. Kiu-
runen nimeää esimerkiksi yrityk-
sen, jolla oli kaksi ihmistä kokopäi-
vätyössä kirjaamassa Excel-tauluk-
koa päivittäisestä varastosaldosta. 
Työtehtävä on tyypillisesti sellai-

nen, jonka korvaaminen tekoälyl-
lä varustetulla robotilla on järkevää 
ja nopeuttaa prosesseja yrityksessä 
huomattavasti. 

Pitkän uransa aikana Lekabilla 
Kiurunen on ehtinyt nähdä myös 
sen ajan, kun yritykset hoitivat ti-
lauksia ja ostolaskuja faksin väli-
tyksellä. Siitä on tultu pitkä matka 
eteenpäin. Kiinnostus ohjelmisto-
robotiikan hyödyntämiseen on täl-
lä hetkellä suomalaisyrityksissä ko-
vassa kasvussa, ja Lekabillakin on 
jatkuva haku käynnissä uusien oh-

jelmoijien ja robotiikan asiantunti-
joiden palkkaamiseksi.

Parhaimmillaan Lekab kykenee 
toimittamaan asiakasyrityksen tar-
peisiin sopivan ohjelmistorobotin 
vain muutamassa päivässä. 

– Kun asiakasyritys kertoo ongel-
man, minun tehtäväni on luvata, 
että meiltä löytyy siihen ratkaisu.   
 
Työstä tuottavampaa 
Niin paljon kuin Kiurunen korostaa-
kin robotin mahdollisuuksia työpai-
koilla, ihmisen korvaajaksi hän ei 

robottia ennusta. Hän myös vieras-
taa ajatusta, että robotiikkaa otet-
taisiin käyttöön vain työntekijöiden 
määrän vähentämiseksi. 

– Robotti on kankea. Se tekee ai-
noastaan sen, mikä sille on opetet-
tu. Looginen päättely, luovuus ja 
hulluus jää edelleen meidän ihmis-
ten tehtäväksi. Robotti mahdollis-
taa sen, että ihmisten aika voidaan 
käyttää rutiinitehtävien sijaan yri-
tyksen kannalta tuottavampaan 
työhön, kuten asiakkaiden palvele-
miseen, Kiurunen havainnollistaa. 

Ohjelmistorobotin rakentaminen kuuluu Lekabin RPA-asiantuntija Mikko Saarniston tavalliseen työpäivään. 
Yrityksen Head of Digital Transformation Mikko Kiurunen seuraa innolla prosessin etenemistä. 

Tekoälyllä varustettu ohjelmistorobotti kykenee jo nyt 
hoitamaan yrityksen päivittäiset rutiinityöt. Robotiikan 
hyödyntäminen vapauttaa arvokasta työaikaa asian-
tuntijatehtäviin ja asiakkaiden palvelemiseen. 
teksti anna gustafsson  kuva joona raevuori

Infrarakentamisessa  
on alettu hyödyntää 
digitalisaation tuomia 
mahdollisuuksia. Alan 
edelläkävijät hyötyvät 
helpon työseurannan 
lisäksi ajansäästöstä ja 
kustannusten laskusta. 

teksti suvi huttunen 
kuva aleksi palmqvist

P erinteisesti infraraken-
tamisessa on tulostet-
tu suunnitelmia paperil-
le ja kuljetettu niitä pit-

kiä matkoja ympäri työmaata. Tä-
mä aiheuttaa tehottomuutta ja lisää 
virheitä. Mobiililaitteiden yleisty-
minen, tietoliikenneyhteyksien ke-
hittyminen ja työkoneiden GPS-oh-
jausjärjestelmät mahdollistavat nyt 
digitaalisten mallien käytön. Digi-
taalisen pilvipalvelun avulla raken-
taminen nopeutuu, resurssit käyte-
tään tehokkaammin ja työmailla tu-
lee vähemmän virheitä ja odottelua.

– Kun suunnitelmat ovat digi-
taalisia, kaikki tietävät mitä tehdä 
ja kaikilla on viimeisimmät, päivite-
tyt suunnitelmat. Kaiken ytimessä 

on tietomalli, johon suunnittelu teh-
dään 3D-mallina, kertoo rakentami-
sen pilvipalvelu Infrakitin perustaja 
ja toimitusjohtaja Teemu Kivimäki.

Tukee kaikkia laitteita 
Suomessa infrarakentamisen digi-
talisaatiossa ollaan tiettyjen toimi-
joiden osalta jo pitkällä. Pisimmäl-
lä digitaalisuudessa myös maailman 
mittakaavassa on Destia, jonka pro-
jektien läpimenoaika on digitaali-
suuden myötä pudonnut kolman-
neksella. Myös Espoossa digitaalista 
tietomallia hyödynnetään jo paljon. 
Kivimäki pitää silti ongelmallisena 
sitä, että kuntapäättäjät etsivät rat-
kaisuja ulkomailta, vaikka Suomes-
takin löytyy alan huippuosaamista.  

– Infrakit-pilvipalvelu on riippu-
maton neutraali toimija, joka tukee 
kaikkia laitteita. Infrakitin avul-
la hankkeesta tulee läpinäkyvä ja 
prosesseja voidaan kehittää järjes-
telmällisesti eteenpäin. Palvelusta 
näkee heti, mitä työmaalla on käyn-
nissä ja millainen tehokkuus on. 

Infrakit toimii reaaliaikaisen kart-
tanäkymän kautta, jonka avulla nä-
kee kaikki työkoneet, suunnitel-
mat ja työn edistymisen. Vanhalla 
toimintatavalla suunnitelmat ja se 
mitä on oikeasti rakennettu, ovat Ki-
vimäen mukaan olleet usein vähän 
sinne päin. Kun käytössä on tarkat 

3D-suunnitelmat, nähdään heti jos 
työmaalla on poikkeamia. Se mah-
dollistaa paremman laadun.

Koneet töihin yhtä aikaa
Katurakentaminen on monimut-
kaista ja sisältää paljon eri element-
tejä. Jos yksi työvaihe hidastuu, se 
vaikuttaa eksponentiaalisesti seu-
raaviin. Digitaalisen mallin avulla 
monimutkaisuus vähenee, kun ko-
konaisuus hahmotetaan paremmin. 
Myös hankkeet nopeutuvat, kun 
työkoneet saadaan tehokaasti töi-
hin. Suurin osa työstä tehdään työ-
koneilla, mutta tavallinen tilanne 
työmaalla on, että viidestä konees-
ta töitä tekee kerrallaan vain yksi.

– Infrakitin avulla neljä viides-
tä työkoneesta saadaan töihin yh-
tä aikaa. Koneiden tehokkuus kas-
vaa keskimäärin 30-40 prosenttia.

Tiehankkeet maksetaan yleensä 
verovaroista ja niistä on haittaa lii-
kenteen sujuvuudelle. Kun hank-
keen läpimenoaika nopeutuu ja 
kustannukset pienenevät, hyöty-
vät myös kuntalaiset. Kustannuk-
set vähenevät myös materiaaliku-
lutuksen pienenemisen myötä. 

– Digitaalisuuden tuoma kustan-
nussäästö verrattuna vanhaan toi-
mintatapaan on noin 20 prosent-
tia. Tästä Infrakitin tuoma hyöty 
on noin 5-10 prosenttia.

Pilvipalvelut ulottuvat  
myös infrarakentamiseen 

Infrakitin toimitusjohtaja ja perustajaTeemu Kivimäki toivoo, että kunta- 
päättäjät näkisivät digitalisaation hyödyt infrarakentamisessa.

Kokonaan uudenlaisen 
kokemuksen tarjoavat 
VR-ratkaisut ovat paljon 
enemmän kuin vain uusi 
teknologia. Kyseessä on 
median uusi aikakausi,  
joka luo lukemattomia  
uusia mahdollisuuksia.  

teksti joonas ranta  
kuvat juha arvid helminen

V irtuaalitodellisuus, VR, 
tekotodellisuus, kei-
notodellisuus. Rakkaal-
la lapsella on monta ni-

meä. Oli lempitermi mikä tahansa, 
on yksi asia selvä. Suuria harppauk-
sia viime vuosina ottanut VR-tek-
nologia tarjoaa jo tänään valtavan 
tehokkaita työkaluja käyttäjilleen.

Virtuaalitodellisuudessa katso-
taan VR-laseilla 360 asteen ympä-
ristöä ja katsoja kokee olevansa läs-
nä tilanteessa. Päätä liikutettaessa 
näkymä muuttuu ja kokemuksen to-

VR-teknologia on täysin uudenlainen formaatti tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. VR-lasit tarjoavat aidonoloisen kokemuksen kokonaisvaltaisen näkymän ja interaktiivisuuden ansiosta.

dentuntuisuus tiivistyy entisestään. 
Virtuaalitodellisuuden julkaisu-

teknologiaa ja -alustoja kehittävän 
360Mediatalo Oy:n toimitusjohta-
ja Henrik Helin näkee VR:n ennen 
kaikkea uutena mediaformaattina.

– Ensin meillä oli kuva ja sitten 
teksti. Seuraavaksi keksittiin sano-
malehti, radio, televisio ja internet. 
VR on osa tätä mediahistoriallista 
jatkumoa. Kyseessä ei ole mikään 
uusi yksittäinen sovellus, vaan ai-
van uusi media, Helin korostaa.

Enemmän kuin teknologiaa
360Mediatalo on VR-median pio-
neeri Suomessa. Yrityksen maalis-
kuussa 2019 markkinoille tuoma 
360Editor-julkaisualusta mahdol-
listaa VR-esitysten rakentamisen. 

Virtuaalitodellisuuden luomi-
seen tarvitaan 360-videokamera. 
Sillä tallennettu kuvamateriaali ja 
muu sisältö muokataan 360Editoril-
la. Esityksen katsomiseen tarvitaan 
VR-lasit, joiden hintataso on laske-
nut viime vuosina huomattavasti.

360Editorin tuotekehityksen läh-
tökohtana on ollut tarjota pilvipal-
velimessa toimiva, helppokäyttöi-

nen VR-sovellus, joten se ei vaadi 
asiakkaalta omaa tallennustilaa. 

360Mediatalo on tehnyt vuodes-
ta 2015 lähtien VR-sisältöä useille eri 
toimialoille lääketeollisuudesta ext-
reme-urheiluun. Aluksi VR-sisältöä 
tehtiin 360-valokuvina ja viimeisen 

parin vuoden aikana 360-videoina.
– Meille on kertynyt runsaasti 

kokemusta VR-tuotannosta. Nyt 
voimme opastaa asiakkaitamme te-
kemään itse sisältöä ja jakamaan si-
tä helppokäyttöisellä 360Editorilla.

VR:n käyttömahdollisuudet ovat 
rajattomat. Se avaa uudenlaisia 
mahdollisuuksia yritysten toimin-
nan, kuten henkilöstön koulutuksen 
tai markkinoinnin kehittämiseen. 

VR pelastajan käytössä
VR-ratkaisujen monikäyttöisyy-
destä hyvä esimerkki on 360Edi-
torin tuore käyttöönotto Etelä-Sa-
von Pelastuslaitoksella. Vastaanot-
to Mikkelissä on ollut positiivinen.

– Olemme luoneet perehdytys-
videoita koulutuskäyttöön. Näissä 
VR-koulutuksissa henkilö pystyy 
havainnoimaan esimerkiksi vesi-
sukelluksen ja korkean paikan työs-
kentelyn olosuhteita, kertoo ylipa-
lomies Vesa Olkkonen Etelä-Savon 
Pelastuslaitokselta.

– Paloturvallisuutta käsitteleväs-
sä VR-sisällössämme käyttäjä voi et-
siä 360-kuvatusta tilasta tulipaloris-
kejä ja olla niiden kanssa vuorovai-

kutuksessa. Muut mediat eivät tar-
joa yhtä todentuntuista kokemus-
ta. Saimme 360Mediatalosta käyt-
tökoulutuksen 360-videokameran, 
VR-lasien ja 360Editorin käyttöön. 
Tämän jälkeen olemme voineet it-
senäisesti tehdä VR-sisältöä. 

VR:n kohdalla puhutaan im-
mersiivisyydestä – useita aisteja 
stimuloivasta kokemuksesta. Näin 
VR voi tarjota vaikkapa henkilöstön 
koulutuksessa perinteistä opastus-
ta vahvemman muistijäljen. 

Helin ei halua mystifioida uutta 
mediaa, mutta korostaa, että kyse 
on kuitenkin aivan uudenlaisesta 
tavasta tuottaa ja kokea sisältöjä. 

– Television alkuvaiheissa moni 
yritti tuoda radio-ohjelmia uuteen 
formaattiin. Se ei toiminut, vaan pi-
ti luoda uusi tapa tuottaa sisältöä.

– Videon tuominen sellaisenaan 
VR-kontekstiin ei toimi, vaan sisäl-
löntuottajan pitää osata suunni-
tella, kuvata ja editoida materiaa-
li VR-ympäristöön VR-laseilla kat-
sottavaksi. Jotta kokemus olisi mah-
dollisimman vaikuttava ja luonnol-
linen, on hyvä tuntea VR:n omalaa-
tuiset mahdollisuudet, Helin lisää. 

Virtuaalitodellisuus tarjoaa 
kilpailuetua alalla kuin alalla

VR-mediaa tuottavan 360Media-
talon toimitusjohtaja Henrik Helin.  



MAINOSLIITE DIGITALISAATIODIGITALISAATIO MAINOSLIITE

n  0706   n

J os henkilöllä on kuulonale-
nema, kaikki ympäriltä kuu-
luvat äänet eivät saavuta hä-
nen aivojaan. Aivojen täytyy 

ponnistella aukkojen täyttämisek-
si, jotta se saa muodostettua äänis-
tä ymmärrettäviä. Aivot työskente-
levät kaikkein kovimmin, kun ää-
net tulevat eri suunnista ja puhujia 
on useita samaan aikaan.

Perinteinen kuulokojeteknolo-
gia keskittyy vain yhteen puhujaan 
vaimentaen kaikki muut. 

– Taustaäänet sisältävät kuiten-

Heikentynyt kuulo vai-
kuttaa kykyyn pystyä 
nauttimaan tilanteista 
meluisissa olosuhteissa. 
Henkilö kuulee suoraan 
edestä tulevan puheen, 
mutta jos puhe kuuluu 
kauempaa, ei siitä saa  
välttämättä selvää.  

teksti ja kuvat oticon 

kin tärkeitä puhevihjeitä. Kun nii-
tä ei välitetä aivoille, kuulijan on 
hyvin vaikea seurata keskustelua ja 
hän väsyy helposti. Vähentämällä 
ympäriltä tulevia ääniä – sekä pu-
hetta että melua – perinteiset kuu-
lokojeet antavat käyttäjälleen luon-
nottoman kuuntelukokemuksen, 
toteaa Audmet Oy:n toimitusjoh-
taja Pekka Huhtinen.

Puheen kuulee selkeästi
Oticonin uudet kuulokojeet murta-
vat kuulokojeille mahdottomina pi-
dettyjä rajoja, sillä Oticon Opn S™ 
-kuulokoje antaa aivoille pääsyn 
juuri tärkeisiin ääniin. Tällöin ko-
neen käyttäjä päättää mihin ääniin 
haluaa kohdistaa huomion, ei kuu-
lokoje. Lopputulos on, että puhees-
ta saa paremmin selvää vähemmäl-
lä vaivalla ja on helpompi muistaa 
enemmän siitä, mitä ihmiset ovat 
puhuneet. Heikosta kuulosta kärsi-
vä henkilö voi laitteen avulla viih-
tyä tilanteissa ja osallistua aktiivi-
sesti vaikeisiin kuuntelutilantei-
siin, kuten normaalisti kuulevat 
henkilöt (Juul Jensen 2018, Oticon 
Whitepaper Oticon Opn S 1, ihmi-

sille, joilla tyypillinen kuulonalene-
ma ja hyvin sovitetut kuulokojeet, 
meluisissa tilanteissa).

Kierto on ärsyttävää vinkumis-
ta, joka tapahtuu äänen hävitessä 
kuulokojeesta ja vahvistuessa uu-
delleen. Tämä tapahtuu tavallises-
ti, kun jokin tulee liian lähelle kuu-
lokojetta, esimerkiksi halatessa tai 

Oticon Opn S -kuulokojeella saa täyden 360° kuulemiskokemuksen.  

kun laittaa puhelimen korvalleen. 
Ongelmaa on ollut vaikea korjata.

Oticon Opn S -kuulokojeen uraa-
uurtava teknologia lopettaa kierron 
ennen kuin se edes tapahtuu. Tä-
mä on täysin erilainen lähestymis-
tapa muihin kuulokojeisiin verrat-
tuna. Oticonin kuulokojeen avulla 
voi nauttia selkeästä, tasaisesta ja 

kiertovapaasta äänestä (määrätyil-
le sovituksille parhaiden toiminta-
tapojen mukaan).

Toimii älypuhelimien kanssa 
– Kuulolaitteen avulla käyttäjä voi 
kuunnella musiikkia langattomasti, 
soittaa handsfree-puheluita ja pal-
jon muuta. Laadukas ääni on mah-
dollista suoratoistaa iPhonesta tai 
Applen muista tuotteista suoraan 
Oticon Opn S -kuulokojeisiin, Huh-
tinen kertoo. 

Kuulokojeita voi myös hallita Oti-
con ON -sovelluksella, joka on saa-
tavissa sekä iPhonelle että Androi-
dille. Mikäli käytössä on jokin toi-
nen valmistaja, pienikokoisen Oti-
con ConnectClip -laitteen avulla 
käyttäjä voi siirtää minkä tahansa 
älypuhelimen, tabletin tai tietoko-
neen äänen myös suoraan molem-
piin Oticon Opn S -kuulokojeisiin. 

Laitteen akun kestosta ei tarvitse 
huolehtia, sillä Oticonin Opn S -kuu-
lokoje toimii litiumioniakkutekno-
logian ansiosta vain kolmen tunnin 
latausajalla koko päivän. 

WWW.OTICON.FI

Ihmisten auttaminen elämään kokonaisvaltaisesti on enemmän kuin huipputason kuulokoje tai innovatiivinen ratkaisu. Oticonin toiminnan lähtökohtana on huolenpito ja välittäminen.

Selkeä kuuntelukokemus 
ladattavalla kuulokojeella 

Monella alalla tekoäly on 
jo käytössä tehostamassa 
työntekoa. Kiinteistön- 
huollossa ollaan siltikin  
vasta alussa, vaikka dataa 
riittää. Tekoälyn avulla  
on mahdollista varautua 
korjaustarpeisiin sekä 
säästää kustannuksissa.  

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

I hmiset ovat hyvin kiinnos-
tuneita esimerkiksi autonsa 
huoltohistoriasta välttääk-
seen kalliit yllätykset. Samaa 

ajattelutapaa ja mahdollisuuksia ei 
kuitenkaan vielä ole hyödynnetty 
kiinteistöjen hoidossa.

Näin kiteyttää analytiikka- ja 
ohjelmistoyritys Valuematen toi-
mitusjohtaja Anna-Mari Mattila, 
kun puhutaan tekoälyn mahdol-
lisuuksista kiinteistöalalla. Value-
mate on lähtenyt kehittämään te-
koälyratkaisua kiinteistöhuoltoyh-
tiöiden, isännöitsijöiden ja asunto-
sijoittajien työn ja päätöksenteon 
tueksi. Lopulta palvelusta hyötyy 
asunnon loppukäyttäjä eli asukas, 

sillä parhaimmillaan tekoäly osaa 
ennakoida mahdolliset huoltotar-
peet ja alentaa kustannuksia, kun 
vikoihin voidaan varautua. 

Tukea päätöksentekoon
Mattila ja Valuematessa teknolo-
giasta ja ohjelmoinnista vastaava 
Petri Röytiö ovat tehneet pitkään 
yhteistyötä analytiikan ja datanhal-
linnan alalla, mutta yhteinen yritys 
perustettiin kaksi vuotta sitten. Nyt 
tekoälyratkaisu, nimeltään AI-Ren-
ki, on jo käytössä pilottiasiakkailla. 
Kevään aikana ohjelma on tarkoitus 
skaalata kansainväliseen käyttöön.

AI-Renki on uusi ominaisuus, jo-
ka voidaan liittää huoltoyhtiöiden ja 
isännöitsijöiden toiminnanohjaus-
järjestelmiin kuukausiveloituksella.

– Kiinteistönhuoltoalalla riittää 
potentiaalia. Asuntojen, toimis-
tojen, hotellien ja julkisten raken-
nusten ylläpidosta kertyy paljon 
dataa, ja tekoäly auttaa hyödyntä-
mään sitä esimerkiksi ennakoinnis-
sa ja budjetoinnissa, Mattila kuvaa

AI-Renki sisältää lukuisia mah-
dollisuuksia. Nopeimmin voi hyö-
dyntää vikaantumisennustetta. 

– Kun asunto-osakeyhtiöissä tai 
muissa kiinteistöissä tehdään tule-
van vuoden budjettia, se perustuu 
usein arvailuun. Kun pohjana voi-
daan käyttää tuhansien vastaavien 

kiinteistöjen korjaustietoja, pysty-
tään antamaan oikeaa tietoa pää-
töksenteon pohjaksi, Röytiö kertoo.

Dataa hiilijalanjäljestä
Energiatehokkuusvaatimukset 
ovat korostuneet paitsi asuinra-
kennuksissa myös julkisissa kiin-
teistöissä, kuten kauppakeskuksis-
sa, sairaaloissa ja hotelleissa. 

– Dataa tutkimalla saadaan tietoa 
myös rakennuksen hiilijalanjäljes-
tä. Voimme esimerkiksi verrata vas-
taavissa rakennuksissa eri lämmi-
tysmuotojen vaikutusta, veden ja 
sähkön kulutusta sekä ottaa kantaa 
energiatehokkuuteen peruskorja-
usten yhteydessä, Röytiö luettelee. 

Jatkossa tekoälyn luomia mah-
dollisuuksia on tarkoitus hyödyn-
tää myös kiinteistöjen arvonmuu-
tosten ennakoinnissa. 

– Asuntojen arvon kehitykses-
tä on olemassa paljon tietoa. Kun 
tilastot yhdistetään huolto- ja re-
monttitietoihin, on mahdollisuus 
ennakoida, millä tavalla remontit 
vaikuttavat asunnon arvoon. Tie-
detään esimerkiksi, että lämmitys-
muodon muuttaminen sähköstä 
maalämpöön vaikuttaa kiinteistön 
arvoon eri tavalla kuin vaikka  keit-
tiökaappien uusiminen. Tästäkin on 
jatkossa mahdollista saada luotetta-
vaa tietoa, Mattila kuvaa. 

Tekoäly kiinteistönhuollon 
päätöksenteon tueksi   

Teknologiasta ja ohjelmoinnista vastaava Petri Röytiö ja toimitusjohtaja 
Anna-Mari Mattila uskovat tekoälyn tehostavan kiinteistöhuoltoa. 

K yberturvariskien hallin-
taan keskittynyt asian-
tuntijayritys Secrays on 
muuttanut toimistonsa 

uusiin tiloihin Helsingin ydinkes-
kustaan. Vanha toimisto kävi kas-
vavalle joukolle pieneksi. Kasvu 
kertoo siitä, että tietoturvaratkai-
suilla on tällä hetkellä kysyntää. 

Secraysin asiantuntijoilta on 
mahdollisuus saada apua tietotur-
vajohtamiseen tai vaikka tietosuo-
jakartoitus. Ratkaisuilla suojataan 
paitsi yrityssalaisuuksia, myös esi-
merkiksi lainsäädännön mukaan 
suojattaviksi määrättyjä henkilötie-
toja. Tietoturvasta huolehtiminen 
on yrityksille osa normaalia riskei-
hin varautumista. Silti kyberuhkiin 
liittyy paljon suoranaista pelotte-
lua, myöntävät Secraysin asiantun-
tijat Pauli Kauppila ja Janne Valo.

– Uutiset, joissa tietoturvauhat 
ovat realisoituneet, tietysti herät-
tävät yritykset huomaamaan asian 
tärkeyden. Mutta pelkällä pelolla 
pelaaminen ei ole hyvä asia. Emme 

Tietoturva osaksi 
yrityksen strategiaa  

itse lähde koskaan pelosta, vaan sii-
tä, kuinka toimintatapoja voidaan 
kehittää, jotta turvallisuus paranee, 
Kauppila kertoo. 

Valon mukaan pelottelua on liitty-
nyt myös henkilötietojen suojaami-
seen ja EU:n tietosuoja-asetukseen.

– Vähemmälle huomiolle on jää-
nyt esimerkiksi sisäänrakennetun 
tietosuojan periaate, jonka mukaan 
henkilötietojen suojaaminen tulee 
ottaa huomioon alusta asti. Meille 
tämä on keskeinen lähtökohta.

Korvaamaton data suojassa
Nopeasti kasvava ja kansainvälis-
tyvä immateriaalioikeuksien hal-
linnan alustayritys Greip IP Solu- 
tions on yksi Secraysin asiakkaista. 
Greipiin haluttiin rakentaa yrityksen 
alusta lähtien kattava tietoturva.

– Liiketoiminnassa patenteille ja 
muulle aineettomalle omaisuudelle 
on mahdoton määrittää hintaa. Im-
materiaalioikeudet ovat niin strate-
gista ja kriittistä dataa asiakkaillem-
me, että niiden hallinnointi täytyy 

tehdä alusta asti hyvin, kuvaa Grei-
pin toimitusjohtaja Marko Rapeli. 

Greipin asiakkaiden koko vaih-
telee startupeista kansainvälisiin 
pörssiyrityksiin. Joillakin asia- 
kasyrityksillä on portfoliossaan 
muutamia omistuksia, toisilla tu-
hansia. Aineeton omaisuus voi olla 
patenttien lisäksi myös mallioikeuk-
sia, tavaramerkkejä tai sopimuksia. 

– Hoidamme työkalullamme kai-
ken aineettomaan omaisuuteen liit-
tyvän datan, eli myös keskustelut, 
dokumentit ja yhteistyön kolman-

Secraysin asiantuntijat Pauli Kauppila ja Janne Valo sekä Greip IP Solutionsin toimitusjohtaja Marko Rapeli 
(keskellä) suosittelevat hyödyntämään tietoturvaosaamista myös yrityksen johtamisessa. 

Yritysten tietoturvakysymyksiin havahdutaan usein 
liian myöhään. Mitä jos tietoturva-asiat otettaisiinkin 
alusta asti liiketoimintaa tukevaksi tavaksi toimia? 

teksti anna gustafsson  kuva joona raevuori

sien osapuolten kanssa. Kaiken ide-
oista sopimuksiin, Rapeli kuvaa. 

Tietoturva johtamiseen
Vaikka yrityksen asiakkaille korvaa-
maton omaisuus suojataan mahdol-
lisimman hyvin, korkea tietoturva 
ei saa haitata järjestelmän käyttöä. 
Tästä lähti Greipin yhteistyö Secray-
sin kanssa. Kuten Kauppila muistut-
taa, yksi mahdollinen tietoturvauh-
ka voi syntyä, jos työntekijät pyrki-
vät kiertämään tietoturvaprosesse-
ja huonon käytettävyyden vuoksi. 

– Teollisuusvakoilu on varsin 
yleistä ja se mahdollistuu esimer-
kiksi yksinkertaisesti sähköposte-
ja kalastelemalla, Kauppila toteaa.

Kauppila kehuu yhteistyötä Grei-
pin kanssa, sillä tietoturva oli muka-
na yrityksen alkuvaiheen suunnit-
telusta alkaen, eikä sitä rakennettu 
mukaan vasta liiketoiminnan suun-
nittelun loppuvaiheessa. Eikä tie-
toturvan suhteen kannata turva-
ta vain olemassa olevaa tilannetta.

– Tietoisuus tietoturva-asioista 
antaa pohjan hyvälle johtamiselle.
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L aboratoriot ovat ympäröi-
vän maailman lailla digi-
talisoituneet voimakkaas-
ti viime vuosina. Auto-

maation lisääntyminen on kasvat-
tanut tutkimustulosten nopeutta ja 
tarkkuutta, ja luotettavat sekä en-
nakoitavalla nopeudella tulevat tu-
lokset palvelevat koko sairaalan toi-
mintaa. Laboratorioiden työnteki-
jöille uuden teknologian käyttöön-
otto helpottaa työtä, sillä työläät ja 
ergonomisesti kuormittavat käsi-
työvaiheet ovat jääneet historiaan. 

Suunta terveydenhoitoalalla ja 
myös laboratorioissa on ollut kohti 
suurempia yksiköitä ja ympärivuo-

Potilaan antama näyte 
käy näytteenottohetken 
ja lääkärin diagnoosin  
välillä läpi monta erilaista 
työvaihetta. Nyt digitali-
saatio ja automaatio ovat 
tulleet sujuvoittamaan 
myös laboratorion arkea.

teksti anna gustafsson 
kuva siemens healthineers ja  
juha arvid helminen

rokautista palvelua. Automaation li-
sääntyminen vapauttaa työntekijöi-
den aikaa vaativampien tutkimus-
ten tekemiseen sekä kiireellisten 
näytteiden priorisointiin esimerkik-
si päivystystilanteessa. Potilaan nä-
kökulmasta muutos on suuri. 

– Terveysteknologialla voidaan 
sekä parantaa että nopeuttaa hoi-
toon pääsyä. Kun oikeanlainen hoi-
tosuunnitelma syntyy nopeammin, 
vähenevät myös sairaalapäivät. 
Myös potilaat suhtautuvat omaan 
hoitoonsa entistä aktiivisemmin, 
Siemens Healthineersin laborato-
riodiagnostiikan myyntipäällikkö 
Kaisa Rosenström kertoo.

Ihmisten keski-ikä kasvaa ja sa-
maan aikaan osallistuminen omaan 
hoitoketjuun on muuttunut. Tekno-
logia mahdollistaa sen, että ihmiset 
voivat osallistua omaan hoitoonsa.

Palvelu kilpailutekijänä
Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen kokonaisuudistus siirtyikin Suo-
messa eteenpäin, askeleita tervey-
denhuoltojärjestelmän tehostami-
seen otetaan jatkuvasti. Laborato-
rioiden automaatio on osa tätä ke-
hityssuuntausta. Rosenström pitää 
toimivaa laboratoriota myös tervey- 
denhoitoyksikön kilpailutekijänä.

– Laboratoriopalvelut ovat niin 

keskeistä terveydenhuollon ydin-
tä, että palvelun laadulla on mah-
dollisuus kilpailla. Vastausten no-
peus ja tarkkuus ovat osa laatua.

Automaatiolla on merkittävä 
rooli näytteiden analysoinnin no-
peutumisessa. Aikaisemmin näyt-
teiden käsittely on ollut aikaa vievä 
työvaihe. Siemens Healthineersin 
laboratorioteknologian ratkaisuil-
la on mahdollisuus käsitellä näyte-
putkia näytteenoton jälkeen täysin 
automaattisesti. Isoissa laboratori-

Laboratorio on sairaalan selkäranka, kuvaa Siemens Healthineersin la-
boratoriodiagnostiikan myyntipäällikkö Kaisa Rosenström. 

oissa näyteputki kulkee jo ilman ih-
miskäsiä koko prosessin läpi. Diag-
noosin tekemisessä tarvitaan silti 
ihmisen ammattitaitoa. 

Suunnittelun tärkeys
Suomessa laboratoriot uusiutuvat 
noin viidestä kymmeneen vuo-
den välein. Kun laboratoriota läh-
detään automatisoimaan, prosessi 
vie aikansa. Siemens Healthinee-
rs toimii laitteen toimittajan lisäksi 
myös konsulttina, jonka avulla voi 

suunnitella koko investoinnin. 
– Suunnittelijamme voivat esi-

merkiksi luoda kolmiulotteisen mal-
lin laboratoriosta. Koko prosessi on 
mahdollista suunnitella tarpeiden 
pohjalta, mallintaa ja simuloida etu-
käteen. Tästä saa hyvää tietoa esi-
merkiksi vastausviiveen suhteen.

Siemens Healthineersin lippulai-
va laboratorioautomatiikassa, Atel-
lica Solution -laitteisto, lanseerat-
tiin puolitoista vuotta sitten. En-
simmäiset laitteet ovat Suomessa 
jo käytössä ja käyttäjämäärä kasvaa 
koko ajan. Globaalissakin mittakaa-
vassa ollaan kuitenkin etujoukois-
saa – laitteistossa on jo tekoälymäi-
siä ominaisuuksia.

– Laitteessa on proaktiivisesti 
sen omaa käytettävyyttä mittaavia 
osia, jotka kykenevät tutkimaan it-
se itseään ja tekemään ennakoivia 
toimenpiteitä tai hälyttämään huol-
totarpeesta, Rosenström kertoo. 

Tulevaisuuden laboratoriossa 
hän näkee paitsi automaation kas-
vun, myös kokonaisvaltaisten rat-
kaisujen tarpeen lisääntymisen. 

– IT-ratkaisut laboratoriotekno-
logian ympärillä kehittyvät koko 
ajan. Tämä mahdollistaa entistä 
yksilöidymmät ratkaisut, kun esi-
merkiksi laitteita ja palveluita voi-
daan yhdistää toisiinsa.

Oikeat diagnoosit syntyvät tarkkojen ja luotettavien laboratoriotulosten pohjalta. Tulosten perusteella osataan hoitaa potilasta oikealla tavalla.

Tulevaisuuden laboratorio

“

SoteDigin kehitysjohtaja Päivi Hokkanen ja hankejohtaja Hanna Nordlund vakuuttavat sähköisen Omaolon tekevän palvelukokonaisuuksista entistä ehyempiä. 

Integraation 
avulla asiakkaat 
saavat nopean ja 
saumattoman 
hoitoketjun. 

Sosiaali- ja terveyspalve-
luille ollaan rakentamassa 
yhteistä, valtakunnallista 
asiointikanavaa, jonka 
kautta asukkaat saavat 
helposti ja luotettavasti 
ohjauksen oikean hoidon 
tai tuen piiriin. 

teksti liisa joensuu 
kuva joona raevuori

D igitalisaatio on rantau-
tunut myös julkisiin so-
siaali- ja terveyspalve-
luihin. Jokaiselle Suo-

men asukkaalle tarkoitetun Oma-
olon tavoitteena on tarjota sote-pal-
veluita verkossa yhdestä osoittees-
ta, yhdenvertaisesti ja tasalaatui-
sesti. Omaolon oire- ja palveluarvi-
on avulla asukkaat voivat arvioida 
tarvettaan hoitoon tai apuun kaik-
kina vuorokaudenaikoina ja jonot-
tamatta.

– Mikäli asukas ei voi käyttää net-
tiä, Omaolon rinnalla toimivat edel-
leen muutkin yhteydenottotavat. 
Sitä mukaa kun asukkaat siirtyvät 
digipalveluun, vastaanotoilla on 

paremmin aikaa asiakkaille ja pu-
helinpalveluissa vähemmän ruuh-
kaa, arvioi Omaolon kehittämises-
tä vastaavan SoteDigi Oy:n kehitys-
johtaja Päivi Hokkanen.

Terveyspalveluja kaipaava asu-
kas voi tehdä netissä oirearvion. 
Asiakas vastaa annettuihin kysy-
myksiin ja saa vastaustensa perus-
teella esimerkiksi kotihoito-ohjeen, 
terveysalan ammattilaisen kirjoit-
taman reseptin tai kehotuksen ha-
keutua lääkärin vastaanotolle. Jär-
jestelmä ohjaa vastausten perus-
teella oikealle asiantuntijalle. 

– Esimerkiksi Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirissä on jo mahdollis-
ta tehdä Omaolo-palvelussa myös  
ajanvaraus. Tämän lisäksi myös liit-
teiden lähettäminen on mahdollis-
ta. Potilaan tullessa vastaanotolle 
lääkärillä on valmiina lähtötiedot 
sekä esimerkiksi kuva potilaan ihot-
tumasta. Tällä kaikella säästetään 
niin potilaan kuin ammattilaisten ai-
kaa, ja potilaan pompottelu luukul-
ta toiselle voidaan minimoida, han-
kejohtaja Hanna Nordlund kertoo.

Palvelu kasvaa nopeasti
Omaolo on käytössä jo usealla paik-
kakunnalla eri puolilla Suomea. 
Palvelu osaa neuvoa, miten asuk-
kaan tulee edetä, jos hän kärsii hen-

gitystietulehduksesta, virtsatietu-
lehduksesta tai alaselkäkivuista 
esimerkiksi vamman seurauksena. 

– Nämä kolme oireistoa kattavat 
ison osan perusterveydenhuollon 
yhteydenottosyistä. Peräti 25–30 
prosenttia kaikista yhteydenotoista 
koskee hengitystieinfektioita. Tä-
nä keväänä Omaolo-palvelu kasvaa 
tunnistamaan 15 erilaista oireistoa, 
Nordlund toteaa.

– Käytännössä järjestelmä ei ole 
koskaan valmis, vaan kehittyy käyt-
täjien ja ammattilaisten tarpeiden 
mukaan, Hokkanen kertoo. 

Vaikka Omaolo on pitkälle ke-
hitetty tekninen järjestelmä, suo-
situkset ja hoito-ohjeet ovat hen-
kilökohtaisia. Niillä on toki yhtei-
sesti sovitut kriteerit, ja ne perus-
tuvat ajantasaiseen tutkimukseen 

sekä käypä hoito -suosituksiin. Eri-
koislääkäriyhdistuksen kanssa laa-
ditut suositukset ovat riippumatto-
mia, tutkimusnäyttöön perustuvia 
hoitosuosituksia. Omaolon terveys-
asiantuntijana toimii käypä hoito  
-suosituksista ja kansallisesta Ter-
veyskirjastosta vastaava Kustannus 
Oy Duodecim. Omaolo-palvelusta 
pääsee myös Terveyskirjastoon saa-
maan lisätietoa. 

Sosiaalipalvelujen tarpeessa ole-
va tekee Omaolossa palveluarvion. 
Henkilö saa vastaustensa perusteel-
la toimintasuosituksen ja ohjauksen 
jatkopalveluihin. Toistaiseksi jär-
jestelmässä on mahdollista arvioi-
da kolmea aihepiiriä: henkilökoh-
taisen avun tarvetta, omaishoitoti-
lannetta sekä avun tarvetta liikku-
miseen kodin ulkopuolella. 

Järjestelmät yhdistyvät
– Omaolo on rakennettu turvallisek-
si ja luotettavaksi palveluksi, jolla 
on tiukat laatujärjestelmät, Hokka-
nen vakuuttaa.

Yksi palvelun hyviä puolia on, et-
tä asukas pääsee sote-palveluihin 
juuri siellä, missä sattuu olemaan 
– vaikkapa kotisohvalta tai kesä-
mökiltä. Koska kaikki kertaalleen 
järjestelmään tallennettu tieto on 
käytettävissä kaikkialla Suomes-

sa, mökkipaikkakunnan tervey-
denhuolto ja potilaan oma terve-
ysasema ovat potilaan terveystie-
doista yhtälailla ajan tasalla. 

Sote-palvelut yhdestä kanavasta
Omaolo
n Sähköinen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kanava, 
jonka kautta voi arvioida 
omaa hoidon tai palvelun 
tarvettaan.

n  Omaolo-palvelua käyt-
tää tällä hetkellä 14 kun-
taa ja sairaanhoitopiiriä.  

n  Omaolo on SoteDigi 
Oy:n ensimmäinen asuk-
kaiden käytössä oleva,  
digitaalinen palvelu.

n  SoteDigi on lokakuussa 
2017 perustettu valtion 
omistama kehitysyhtiö, joka 
edistää sosiaali- ja terveys- 
palvelujen digitalisaatiota.

WWW.OMAOLO.FI 
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K aupungin toiminnasta 
kerääntyy paljon dataa 
esimerkiksi liikenne-
määristä, sääolosuhteis-

ta sekä palveluiden käytöstä. Turus-
sa herättiin pohtimaan, miten tieto-
massaa voisi saada paremmin hyö-
tykäyttöön. Lähtökohtana on datan 
järjestäminen parempaan muotoon.

– Raakadata on epätarkasti luoki-
teltua ja hajallaan eri lähteissä. Sii-
hen on vaikea päästä käsiksi sekä 
tietosuojakysymysten että teknis-
ten ongelmien vuoksi. Nämä läh-
teet yhdistämällä ja järjestämällä 
data paremmin se tuottaa tietoa, 
jolla kaupunki voi tuottaa entistä 

Kaupungin toiminnasta 
kertyvä data on jalostet-
tuna hyödyllistä. Turun 
kaupunki on perustanut 
Turku City Data Oy:n, eli 
maailman ensimmäisen 
kaupunkidataa kaupalli-
sesti hyödyntävän yhtiön.  

teksti elina teerijoki 
kuva lunden architecture 
company

parempia palveluita asukkailleen 
ja muille toimijoille, havainnollis-
taa Turun kaupungin strategia- ja 
kehitysjohtaja Jussi Vira. 

Kevään aikana toimintansa aloit-
tava Turku City Data Oy on yksi juon- 
ne kaupungin Smart & Wise Turku 
-kärkihankkeessa, jonka tarkoitus on 
parantaa kaupungin toimintaa da-
tan ja älyteknologian avulla. Vastaa-
vanlaista datayhtiötä ei ole muualla 
maailmassa. Yhtiön ydintekemistä 
on käsitejärjestelmän kehittäminen 
ja datan järjestäminen sen mukaan.

– Kaupunki on todella monimut-
kainen järjestelmä. Sitä koskevaa 
avointa dataa on saatavilla paljon, 
mutta ongelma on, ettei se yleensä 
kerro paljonkaan. Käsitemalleihin 
kytketyn datan arvo on parempi, sil-
lä se antaa paremman ymmärryksen 
siitä, miten asiat liittyvät toisiinsa.

Kohdennettuja palveluita  
Yli viidestäsadasta erillisestä tie-
tojärjestelmästä kiteytettävä tieto 
on tärkeää etenkin kaupungille it-
selleen. Se voi saada datan avulla 
esimerkiksi palvelujaan kohdenne-
tuksi paremmin tai huomata ennal-
ta onnettomuusriskin kasvamisen 
tietyssä liikenneverkon kohdassa. 

Kun dataa on kertynyt enem-
män, Turku City Data etsii myös yri-

tyskumppaneita, jotka voivat olla 
kiinnostuneita sen palveluista. Ta-
voitteena on, että toiminta tuottaa 
uusia innovaatioita ja palveluita, 
joita yritykset tuotteistavat.

– Markkinoita kaupunkidatalle 
ei oikeastaan vielä ole olemassa, 
mutta toisaalta tällaista kuratoitua 
ja pitkälle jalostettua dataa ei ole 
aiemmin ollut tarjolla, Vira toteaa  

Kuratointi ja jalostaminen kas-
vattavat datan käyttöarvoa ja luo-
vat perustan sen maksullisuudelle.

Tärkeänä yhteistyökumppani-
na Turku City Data -hankkeessa on 
Turun yliopisto. Uudet datalähteet 
ja laajempi näkyvyys eri järjestel-
mistä yhdistettyyn dataan tarjoavat 
mahdollisuuksia myös uusille tut-
kimusprojekteille. Oppivan teko-
älyn avulla datasta voidaan saada 
esiin myös sellaisia yhteyksiä, joita 
ihminen ei huomaisi. Tekoälyn tul-
kintaa taas ohjaa ihmisen toiminta 
eli se, miten jäsenneltynä data syö-
tetään järjestelmään.

Tieto pysyy turvassa
Tietovuodot ovat valitettava tieto-
yhteiskunnan riski, ja tietoturvan 
säilyminen onkin hankkeessa ensi-
arvoista. Tiedon omistajien on kyet- 
tävä luottamaan siihen, että dataa 
käsitellään turvallisesti ja käytetään 

vain sovittuun tarkoitukseen. Yhtiö 
on kokonaan kaupungin omistama, 
minkä toivotaan helpottavan luote-
tun aseman saavuttamista.

– Ilman luottamusta ei synny in-
novaatioita tuottavaa yhteistyötä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve 
pitää tärkeänä, että kaupunki ot-
taa itse oman datansa haltuun ja 
hyödyntää sitä kaupunkilaisten hy-
väksi. Tavoitteena on turvallisem-
pi, viihtyisämpi sekä parempia pal-
veluita tuottava kaupunki.

– Pelikentän jättäminen vain glo-
baaleille jättitoimijoille ei ole vas-
tuullinen ratkaisu. On tärkeää, että 
tiedämme, kuka käyttää dataamme 

ja miten, Arve korostaa. 
Laajassa mittakaavassa Arve nä-

kee datan hyödyntämisen olevan 
olennainen osa kaupungin palvelu-
jen tuottamista jatkossa. Turku Ci-
ty Data Oy onkin määritelty Turun 
kaupungin strategiseksi yhtiöksi.

– Meidän on ymmärrettävä mie-
lellään jo ennakoivasti, minkälaisia  
muutoksia digitalisaatio tuo ihmis-
ten käyttäytymiseen ja siihen, mi-
ten he haluavat palveluita käyttää.

Kun data käsitellään kaupungin 
kannalta hyödylliseen muotoon, se 
tuottaa hyötyjä myös muille toimi-
joille, jotka eivät pysty seulomaan 
ja järjestämään dataa omin voimin.

Vuosittain julkaistavan yhdysvaltalaisraportin mukaan Turku on ansainnut tittelin sekä Suomen älykkäimpänä kaupunkina että maailman seitsemänneksi edistyksellisimpänä älykaupunkina. 

Kaupunkidata hyötykäyttöön
Turku City Data Oy  
n Dataa ja älyteknologiaa 
hyödyntävä Turku City Data 
Oy aloittaa toimintansa ke-
vään 2019 aikana.

n  Kerätyn datan avulla edis-
tetään kaupunkilaisten elä-
mänlaatua parantavien pal-
velujen kehittämistä.

n  Dataa hyödynnetään  
vastuullisesti yritysten sekä 
kaupunkilaisten tietoturvasta 
huolehtien.

n  Myös kaupunkilaiset pää-
sevät dataan käsiksi, ja yritys 
auttaa heitä hyödyntämään 
itse omaa dataansa. 

Columbia Road Suomen kasvukonsultti Emmi Tervala sekä maajohtaja Eero Martela  
kannustavat suomalaisia yrityksiä tähtäämään digitaalisen myynnin kasvuun. 

“

Digitaalisen liikevaihdon kasvattaminen vaatii raskaiden projekti- 
investointien sijaan enemmän panostusta myyntiin. Aktiivinen 
digimyynti kasvattaa olemassa olevien palveluiden tuottoa heti.
teksti ja kuva columbia road 

Digimyynti ei ole  
pelkkä IT-projekti

S uurin osa yrityksistä haaveilee, että 
digitaaliset kanavat vaikuttaisivat 
merkittävästi liikevaihtoon ja tu-
lokseen. Silti ne panostavat vääriin 

asioihin. Teknologiainvestoinnit eivät riitä, 
vaan yritysten on opittava uusi tapa myydä.

– On aina yhtä jännittävää astua ensim-
mäisenä projektipäivänä asiakkaan tiloihin 
sillä odotuksella, että nyt laitetaan digitaa-
linen myynti kasvuun, kertoo Columbia 
Road Suomen kasvukonsultti Emmi Tervala 
kysyttäessä, mikä työssä innostaa eniten.

Columbia Road auttaa asiakkaitaan kas-
vattamaan digitaalista liikevaihtoa. Kuten 
Tervala kuvailee, myynnin kasvattaminen 
on usein hyppy tuntemattomaan: on vai-
kea määrittää etukäteen, mikä saa myyn-
tiluvut kasvuun. Juuri siinä on Columbia 
Road Suomen maajoh-
taja Eero Martelan mu-
kaan suomalaisten yri-
tysten digitaalisen kehi-
tyksen ongelma.

– Suomalaiset yrityk-
set pelkäävät investoida 
digitaaliseen myyntiin. 
Esimerkiksi CRM-hank-
keet ja verkkokaupan 
alustan vaihdot on hel-
posti ymmärrettäviä ja 
konkreettisia toimenpi-
teitä, jotka kuulostavat 
kasvuinvestoinneilta. Ne ovat usein perus-
teltuja, mutta vaikutus yrityksen avainlu-
kuihin on hyvin epäsuora ja tie pitkä. 

– Panostamalla digitaaliseen myyntiin 
saadaan olemassa olevat palvelut tuotta-
maan liikevaihtoa heti ja investointi tapah-
tuu pienin askelin. Ilman aktiivista myyn-
tiä menetetään aikaa kilpailijoiden eduksi. 

Uusi tapa myydä
– Se, kuinka hyvin digitaaliset kanavat toi-
mivat myyntivälineinä on pitkälti ohjelmis-
tokehittäjien, designereiden ja digimarkki-
noijien hallinnassa, jatkaa Martela.

Digitaaliseen myyntiin panostamisen yti-
messä ovatkin eri osaamisalueiden asian-
tuntijoista koostuvat ydintiimit, jotka on 
valjastetettu kokonaisvaltaiseen myyntiroo-
liin sen sijaan, että tiimit vain toteuttaisi-
vat IT-hankkeita. Usein esteenä tälle mallille 
on tiukasti funktioiden vartioimat budjetit.

– Ruotsissa keskustelut lähtevät aivan 
eri lähtökohdista. Heillä on jo digitaalisen 
myynnin kasvattamiseen keskittyvät kas-
vutiimit ja kasvubudjetit olemassa. Enem-
mänkin kysymys siellä on siitä, miten tätä 
tekemistä skaalataan.

Vaikutus avainnumeroihin
Mutta mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun 
Tervala on astunut asiakkaan toimistoon ta-
voitteenaan kasvattaa myyntiä?

– Ensin haluamme 
saada kehittäjät, mark-
kinoijat ja UX-suunnit-
telijat työskentelemään 
samaan huoneeseen lii-
ketoiminnan edusta-
jan kanssa. Yhdessä ide-
oimme joka viikko, mi-
tä teemme tämän viikon 
aikana, jotta saisimme 
myyntiluvut kasvuun – 
ja sen jälkeen laitamme 
hihat heilumaan. 

– Saavutettu vaikutus 
arvioidaan jokaisen viikon lopussa. On to-
della motivoivaa seurata oman tekemisen 
vaikutusta pörssiyrityksen myyntilukuihin 
joka kvartaali, Tervala kertoo.

Myös VR Groupin digitaalisen myynnin 
päällikkö Ilona Pirhosella on hyviä koke-
muksia myyntilähtöisestä digitekemisestä. 

– Columbia Road on auttanut meitä fo-
kusoimaan digitaalisissa kanavissa suo-
raan myynnin edistämiseen. Heti tekemi-
sen alusta asti olemme nähneet suoran vai-
kutuksen verkkomyynnin avainnumeroi-
hin. Samalla olemme saaneet arvokasta op-
pia verkkokaupan kehitystiimille.

V aikuttavien digitaalisten käyttö-
kokemusten tarjoaminen käyttä-
jille – missä vain ja milloin vain 
– on käytännössä jokaisella alal-

la menestymisen ytimessä. Verkkosovellus-
ten toteuttaminen, ylläpitäminen ja tarjoa-
minen voisi silti olla nykyistä kevyempää.

Tähän päivään asti sovellukset – puhekie-
lessä appit – ovat vaatineet käyttäjän siirty-
misen sovelluskauppaan, josta sovellus lada-
taan ja asennetaan. Usein 
sovelluksesta on pitänyt 
myös tehdä erilliset ver-
siot kahdelle käyttöjär-
jestelmälle. Muutoksen 
tuulet puhaltavat nyt so-
vellusten maailmassa. 
Käänteentekevä, asioita 
yksinkertaistava tekno-
logia on nimeltään Prog- 
ressive Web Application 
eli PWA.

PWA-teknologia mah-
dollistaa sovelluksista tutun käyttökoke-
muksen ilmoituksineen, ilman reissua äly-
puhelimen sovelluskauppaan. Kokemus 
vaatii käyttäjältä vain oletusselaimensa 
avaamisen ja osoitteeseen siirtymisen.

– Sovelluskehitys on perinteisesti vaati-
nut kahden erillisen tuotteen suunnittelua 
ja toteuttamista. Nyt meille riittää yksi rat-
kaisu kaikille, kertoo digitoimisto Everma-
den Lead Designer Samuli Lindberg.

Evermade on tarjonnut PWA-teknolo-
giaan pohjautuvia ratkaisuja asiakkailleen 
viime vuodesta asti. 

– Yrityksiltä PWA-ratkaisut säästävät yk-
sinkertaisesti aikaa ja rahaa. Käyttäjälle ko-
kemus on taas entistä suoraviivaisempi.

Uusi käyttökokemus Slushissa
Evermade on suunnitellut ja toteuttanut 
teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush-

in moneen kertaan palkitun verkkopalve-
lun jo useampana vuotena peräkkäin. Viime  
joulukuussa Slushin natiivisovellus toteu-
tettiin ensimmäistä kertaa PWA-sovelluk-
sena. Tulos mullisti käyttäjien kokemuksen.

– Pähkäilimme, miten tekisimme Slushin 
sivuston kävijäkokeuksesta tänäkin vuonna 
entistä paremman. Iloksemme Slushin edus-
tajat ottivat ehdotuksemme PWA-ratkaisus-
ta positiivisesti vastaan, Lindberg iloitsee.

– Slushin kaltaisessa ta-
pahtumassa asiat tapah-
tuvat nopeasti. PWA-so-
velluksessa pystyimme 
tekemään päivitykset ja 
viemään ne tuotantoon 
ilman kikkailua sovellus-
kaupan hyväksymispro-
sessien kanssa.

Ja numerot puhuvat 
puolestaan. Sovellukses-
sa oli PWA-vierailuita jou-
lukuussa yli 6000 ja itse 

app.slush.orgissa oli yli 145 000 vierailijaa.

Toimintamalleja parturimaailmaan
Parturialan edelläkävijä M Room tarttui Ever-
maden kanssa PWA-teknologian tarjoamaan 
tilaisuuteen. Sovelluksessa parturiasiakkaat 
voivat varata ja jonottaa entistä sulavammin. 

M Roomin PWA-sovellus kertoo käyttä-
jälle, mikäli johonkin ketjun liikkeistä voi 
kävellä suoraan ilman varauksen tekemis-
tä. Näin yritys voi jakaa varauksia entistä ta-
saisemmin eri pisteidensä välillä.

Lindberg uskoo että esimerkiksi Slushin 
ja M Roomin uudet palvelut antavat hyvän 
kuvan siitä, mihin verkkosovellusten maail- 
ma on menossa.

– Haluamme olla muutoksen eturintamas-
sa ja tarjota teknologiaa, joka virtaviivaistaa 
suunnittelua ja säästää asiakkaan resursseja. 
Optimaalista käyttökokemusta unohtamatta.

Erottelu ladattavien sovellusten sekä suoraan selaimessa toimivan 
web-sisällön välillä voi olla pian historiaa. Uusi PWA-teknologia 
mahdollistaa sovelluksen käyttökokemuksen verkkoselaimessa. 
teksti joonas ranta  kuva evermade

PWA-teknologia tuo 
mobiilisovellusten 
edut selaimiin 

PWA virtaviivaistaa sovellusten suunnittelua ja luo optimaalisen käyttökokemuksen.

Ilman aktiivista 
myyntiä yritys  
menettää aikaa 
kilpailijoiden  
eduksi. “

“
Teknologiamme 
virtaviivaistaa 
suunnittelua ja  
säästää asiakkaan 
resursseja. 
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Verkkorikollisuus, haitta-
ohjelmat sekä käyttäjä-
tunnusten kalastelu ovat 
yleistyneet merkittävästi.  
Bitmore auttaa yrityksiä 
suojautumaan riskeiltä 
modernien tietoturva- 
palveluiden avulla.  

teksti bitmore 
kuva joona raevuori

E i tarvitse mennä kovin 
pitkälle ajassa taakse-
päin, kun yrityksen tie-
don ja sovellusten suo-

jaamiseen riitti, että tiedot olivat 
sisäverkossa palomuurien takana, 
työasemilla virustorjuntaohjelmis-
tot ja ajantasaiset tietoturvapäivi-
tykset, muistelee Bitmore Oy:n toi-
mitusjohtaja Niclas Qvick. 

Vaikka yritykset tarvitsevat edel-
leen perinteisiä tietoturvaratkaisu-
ja, vanhat keinot eivät enää riitä. Di-
gitalisaatio, pilvipalvelut ja uudet 
uhat vaativat uusia keinoja tiedon 
suojaamiseen eikä sisäverkon suo-
jaan kannata tuudittautua.

Nykyään tieto on levittäytynyt eri 
palveluntarjoajien ja kumppanien 

konesaleihin sekä erilaisiin palve-
luihin, kuten Microsoft Office 365 
tai Google G Suite. Näiden lisäksi tie-
toa säilötään työntekijöiden mobii-
lilaitteisiin runsaasti. Työntekijöillä 
voi olla myös lukuisia tunnuksia jär-
jestelmiin ja SaaS-palveluihin, joi-
hin pääsee parhaimmillaan tai pa-
himmillaan kirjautumaan selaimella 
mistä tahansa maailman kolkasta ai-
noastaan tietämällä – tai urkkimalla 
– tunnuksen ja salasanan, eikä jär-
jestelmät välttämättä tarjoa edes lo-
kimerkintöjä kirjautumisista.

Ihminen on heikoin lenkki  
Samaan aikaan verkkorikollisuus on 
kasvanut ja erilaiset tunnusten ka-
lasteluyritykset ovat räjähtäneet kä-
siin. Nämä muutokset aiheuttavat 
kaikille organisaatioille päänvaivaa 
tietoturvan saralla. Miten turvaam-
me tiedon, käyttäjätunnukset sekä 
asiakkaiden henkilötiedot? Joiden-
kin yritysten kohdalla pahin on jo 
tapahtunut ja on saatettu menettää 
rikollisille rahaa tai tahrattu mainet-
ta asiakkaiden silmissä.

– Verkkorikollisten on onnistut-
tava vain kerran, kun meidän on on-
nistuttava koko ajan, Qvick toteaa.

Mutta miten yritykset voivat va-
rautua ja parantaa tietoturvaansa 
muuttuvassa maailmassa? 

– Yleensä heikoin lenkki on edel-

leen ihminen. Esimerkiksi sähkö-
posteissa olevia linkkejä klikataan 
miettimättä, onko viesti oikeasti lä-
hettäjäksi mainitun lähettämä, ja 
pahimmillaan syötetään omat tun-
nukset viestissä olleen linkin takaa 
löytyvälle kalastelusivustolle. Käyt-
täjien jatkuva valistus on ykköse-
nä listalla, toteaa Bitmoren tietotur-
va-asiantuntija Henrik Huhtinen.

Keskitettyä hallintaa 
Huhtinen pitää lähes yhtä tärkeänä 
kirjautumisten suojaamista moni-
vaiheisen todennuksen avulla. Yri-
tyksen laitteet, mobiililaitteet mu-
kaan lukien, tulisi olla keskitetys-
sä hallinnassa. Luottamukselliseen 
tietoon pääsyn edellytyksenä tuli-
si olla ennalta tunnistettu ja hyväk-
sytty laite. Tärkeää olisi myös löytää 
keinot, joilla havaitaan mahdolliset 
tietoturvapoikkeamat tai loukkauk-
set eri palveluissa, jotta niihin pys-
tytään reagoimaan nopeasti.

Bitmore Oy on työntekijöiden-
sä omistama pilviaikakauden 
IT-kumppani, joka auttaa asiakkai-
taan turvaamaan arvokkaan tie-
don ja suojaamaan käyttäjätunnuk-
set pilvipalveluissa. Yrityksen nimi 
muodostaa myös asiakaslupauksen: 
Bitmore - aina vähän enemmän. 

WWW.BITMORE.FI 

Kyberrikollisten on  
onnistuttava vain kerran

Bitmoren toimitusjohtaja Niclas Qvick sekä tietoturva-asiantuntija 
Henrik Huhtinen uskovat IT-kumppanin tuovan asiakkailleen turvaa. 

Head of Product Erik Höisethin mukaan Bamboran maksuratkaisuja 
käyttää yli 126 000 yritystä globaalisti.

K ilpailu maksualalla on 
Suomessa kovaa, mak-
suliikennepalveluja tar-
joavan Bamboran Head 

of Product Erik Höiseth myöntää. 
Suomen markkinoilla toimii jo 

useita maksuratkaisuteknologiaa 
tarjoavia yrityksiä. Neljä vuotta sit-
ten Suomeen rantautunut Bambo-
ra on yksi uusimmista tulokkaista.  
Höiseth pitää kuitenkin Bamboran 
alkutaivalta Suomessa lupaavana. 

– Lähdimme tavoittelemaan asiak- 
kaita pienten ja keskisuurten yritys-
ten joukosta, ja vastaanotto on ollut 
hyvä. Suomessa on totuttu erilaisiin 
maksupalveluihin, joten digitalisaa-
tion lisäämiselle on kysyntää.

Bambora sai alkunsa Ruotsissa 

Huoletonta maksamista  
toimialasta riippumatta 

2015, kun useita maksualan pieniä 
toimijoita yhdistyi tarjotakseen all-
in-one -maksukumppania yrityksil-
le. Suomeen Bambora tuli hankki-
malla omistukseensa suomalaisen 
verkkokaupan maksuliikenteen hoi-
tamiseen erikoistuneen yrityksen. 
Samalla siirtyi osaamista verkko-
kaupan maksuliikenteen tietotur-
vallisesta välittämisestä. 

– Haluamme tarjota yrityksille 
koko paketin korttimaksuille. Tä-
mä tarkoittaa, että yritykset saavat 
maksupäätteen, korttitilityksen ja 
verkkomaksamisen ratkaisut yh-
destä paikasta.

Maksuratkaisuilla yrityslaina
Maksualan markkinoilla on useita 
yrityksiä ja siksi joukosta erottau-
tuminen on todella tärkeää.

Yksi Bamboran eduista on käyt-
täjäystävällisyys. Esimerkiksi kaik-
ki maksupäätteet on konfiguroitu ja 
päivitettävissä myös etänä, ja yrit-
täjät voivat seurata tilityksiä ja kuu-
kausiraporttejaan milloin vain heil-
le suunnitellusta verkkoportaalis-
ta. Saman portaalin kautta Bambora 
tarjoaa nykyisin myös yrityslainoja. 

– Idea lainalle syntyi kysynnän 
pohjalta. Monet pienet ja keski-
suuret yritykset kokevat yrityslai-
nan saamisen hankalaksi ja aikaa 
vieväksi. Siksi lainan hakeminen 

verkkoportaalin kautta ja rahojen 
vastaanottaminen tilille 24 tunnis-
sa on monelle helpompi tapa inves-
toida yritykseensä.

Käteisen käyttö vähenee
Käteisen käytön väheneminen on 
vaikuttanut myös maksualan toi-
mintaan. Enää alle 20 prosenttia ku-
luttajista käyttää päivittäin käteis-
tä, ja pian voimaan astuva lähimak-
sun ylärajan nosto 50 euroon tulee 
kasvattamaan korttimaksujen mää-
rää entisestään. Käteismaksuista on 
tullut monelle yrittäjälle hankala ja 
kallis vaihtoehto, joten siirtymi-
nen kortti- ja mobiilimaksamiseen 
on toivottavaa. 

Maksuliikenteen digitalisoitumi-
selle työuransa omistaneelta ja jopa 
maksamiseen tarkoitettua älysirua 
ihonsa alla kantavalta Höisethilta 
on pakko kysyä, kuljettaako hän it-
se käteistä taskussaan? Höiseth nau-
rahtaa, mutta myöntää, että käteistä 
löytyy lompakosta yhä harvemmin. 

– Olemme Ruotsissa ja Suomes-
sa hieman edellä muihin Euroopan 
maihin verrattuna siinä, että meillä 
on jo monia yritysasiakkaita, jotka 
eivät ota vastaan käteistä. Euroopan 
maiden välillä on edelleen eroja sii-
nä, miten käteiseen suhtaudutaan.

WWW.BAMBORA.COM

Yrittäjät kaipaavat jous-
tavia ja käyttäjäystävällisiä 
maksuratkaisuja, jonka 
seurauksena maksamisen 
maailma digitalisoituu 
entisestään. Yksi ilmiötä 
edistävä maksualan yritys 
on Bambora.

teksti anna gustafsson 
kuva bambora


