
Kaupungistuminen
Teknologian kiihtyvä kehitys on  

avainasemassa tiiviin mutta toimivan 
rakentamisen toteuttamisessa. s. 3

Liikematkailu
Tekoälyä hyödyntävä matkapalvelu  

valjastaa datan henkilökohtaisen  
kokemuksen luomiseen. s. 8 

Aineistonhallinta
Modulaarinen järjestelmätyökalu 
varastoi digitaalisen omaisuuden 

tietoturvallisesti. s. 5

Kyberriskit. Verkkorikollinen ei katso yrityksen kokoa. s. 4

MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisuMAINOSLIITE

Digitalisaatio

Oletko valmis? Tänään tietämätön 
on kohta pahasti myöhässä: nyt  
on aika investoida osaamiseen. 
Puheenvuorossa Antti Merilehto.s.2
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GO-PELI KEHITET TIIN  Aasiassa 
2500 vuotta sitten. Mustilla ja val-
koisilla kivillä pelattavaa strategia-
peliä on kutsuttu myös kiinalaisek-
si shakiksi. Go näyttää yksinkertai-
selta peliltä: voittaja on pelaaja, jo-
ka lopussa on vallannut isomman 
alan pelilaudasta. Pelissä pärjäämi-
nen vaatii kuitenkin intuitiota, eikä 
pelkällä laskentateholla ole pystyt-
ty päihittämään parhaita pelaajia. 
Siksi ihminen on hallinnut peliä – 
tai hallitsi aina vuoteen 2016 saak-
ka, jolloin maailman toiseksi par-
haaksi rankattu pelaaja Lee Sedol 
hävisi Deepmind -yhtiön kehittä-
mälle AlphaGo-tekoälylle.
 
SEDOLIN JA ALPHAGON  kohtaa-
misesta on tehty loistava doku-
mentti AlphaGo Movie, joka löy-
tyy mm. Netflixistä – suosittelen 
lämpimästi. Dokumentissa näkyy 
turnausta seuraamassa kaksi hen-
kilöä, jotka eivät ole Deepmindin te-
koälykoodareita: Googlen perusta-
ja Sergey Brin ja silloinen pääjohta-
ja Eric Schmidt. Google oli tuolloin 
maailman toiseksi arvokkain listat-
tu yhtiö. Mitä arvelet, oliko Brinillä 
ja Schmidtillä joka päivälle useam-
pi kymmenen paikkaa, johon heitä 
pyydettiin? He kuitenkin valitsivat 
matkustaa Souliin seuraamaan ih-
misen ja koneen kohtaamista vii-
meisessä ihmisen hallinnassa ol-
leessa lautapelissä.
 
TEKOÄLYN KEHITYKSEN  vauh-
ti on viime vuosina ollut huumaa-
va. Uusia sovelluksia tulee viikoit-
tain ja rajoja rikkovia tutkimuspa-
pereita julkaistaan yksi toisensa pe-
rään. Risto Siilasmaa esittää usein 
johtajille kysymysparin: Arveletko, 
että tekoäly on mullistavin tekno-
logia elinaikanamme? Ymmärrät-
kö sinä tekoälyä? Lähes kaikki lii-
ketoiminnan parissa vastaavat en-

Kaksi tuntia tekoälyä viikossa

Puheenvuoro

Antti Merilehto
Tietokirjailija, maajohtaja
Finch Finland
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Digitalisaatio on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan Helsingin 
 Sanomien liitteenä 29.5.2018. Painosmäärä 100 000. Lue myös | newspool.fi  

simmäiseen kysymykseen myön-
tävästi ja toiseen kieltävästi. On 
ihan OK olla tänään tietämätön 
tekoälystä, koska mennyttä ei voi 
muuttaa. Entä ensi jouluna? Jos 
silloin et ymmärrä miten tekoäly 
toimii, olet välinpitämätön. Aiot-
ko ottaa asian haltuun sillä ta-
solla mikä sinulle on oleellista? 

MUUTOS ON  näköpiirissä ja moni 
toimii jo. Tätä kirjoittaessani mei-
tä Helsingin Yliopiston ja Reaktorin 
kehittämän Elements of AI -verkko-
kurssin osallistujia on yli 20 000. Te-
koälystä kirjoittamani kirja keikkuu 
myydympien tietokirjojen listalla.

TEKOÄLY TÄNÄ ÄN  on hyvin ar-
kisia sovelluksia, käsialan- ja pu-
heentunnistuksesta asiakashiipu-
man ennustamiseen. Harvardin 
professori Avi Goldbergin sanoin: 
Tekoäly on ennusteen laskeva hin-
ta. Miten tekoäly voi hyödyttää sitä 
liiketoimintaa, josta sinä vastaat? 

TEE ITSELLESI palvelus: kalen-
teroi kaksi tuntia aikaa viikossa te-
koälyn oppimiseen tästä jouluun. 
Ennustan aikainvestoinnille poik-
keuksellista tuottoa.
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ADVANCED 
ENGINEERING2018
Advanced Engineering -tapahtumassa näet ja koet 
4. teollisen vallankumouksen aina suunnittelusta 
prototyyppien valmistukseen, automaatioon,  
sekä uusimpiin materiaaleihin.

YHTEISTYÖSSÄ: 

www.advancedengineering.fi

 Esiintymislavoilla mm. 

”Future travel  
in an advanced  
material world” 
IAN PEARSON,  

Futurologi

“Blockchains in 
business”

TIMO KOSKINEN,  
CTO, IBM Finland

Rekisteröidy mukaan veloituksetta ja tutustu tapahtumaan: 

”Digital Manufacturing 
Roadmap” 

BART LE CLEF,  
Partner, Global Strategy 

Group KPMG

Digitalisaatio optimoi  
kasvavaa kaupungistumista

Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia myös hissien etävalvontaan, jonka avulla voidaan ennakoida, milloin huoltomiestä tarvitaan, KONEen liiketoimintajohtaja Sami Vesala kertoo.

Maailmalla vaikuttavana 
megatrendinä vallitsee  
kaupungistuminen. Tek-
nologian ja digitalisaation 
entistä nopeampi kehitys 
mahdollistaa tiiviin mutta 
toimivan rakentamisen. 
teksti antti j. lagus 
kuva aleksi palmqvist

K aupungistumisen me-
gatrendi tuo mukanaan 
vaatimuksen tehok-
kaammasta rakentami-

sesta. Turvallisuuden lisäksi asuk-
kaat edellyttävät rakennuksilta elä-
myksellisyyttä ja helppokäyttöi-
syyttä, joiden toteuttamisessa di-
gitalisaatio on avainasemassa.

Hissejä, liukuportaita ja auto-
maattiovia valmistava sekä huol-
topalveluita tarjoava KONE His-
sit Oy haluaa liiketoimintajohtaja  
Sami Vesalan mukaan luoda toimin-
taympäristön, jossa sovelluskehittä-
jät voivat yhdessä yrityksen kanssa 
ja sen tarjoamien sovellusrajapin-

tojen kautta luoda uusia ratkaisu-
ja. KONEella on jo salkussaan mo-
nenlaisia aihioita, joista osa kaupal-
listetaan tuotteiksi tai palveluiksi.

– Lähdemme siitä, että kaikkien 
ratkaisujemme pitää tuoda aitoa 
lisäarvoa ja lähteä asiakkaiden tar-
peista. Uuden digitaalisen alustam-
me ansiosta kykenemme luomaan 
uusia palveluja ja ominaisuuksia 
kaikkiin laitteisiimme niiden ko-
ko elinkaaren ajan, Vesala kertoo. 

 
Arki helpommaksi
Viime vuoden lokakuussa lansee-
rattu KONE Residential Flow -rat-
kaisu helpottaa kerrostalon asuk-
kaiden arkea. Sen avulla pääsee 
asuintalonsa etuovesta sisään avai-
mitta, kun älypuhelin keskustelee 
taloa lähestyttäessä ulko-oven ja 
hissin kanssa. 

Residential Flow perustuu yli 
200 haastatteluun, joissa selvitet-
tiin niin asukkaiden ja rakentajien 
kuin kiinteistöhuollon ammatti-
laisten näkemyksiä sujuvasta liik-
kumisesta asuinrakennuksissa. Sen 
avulla voi myös hallita ovipuhelin-
järjestelmää ja päästää vieraita si-
sään taloon älypuhelinta käyttämäl-

lä. Isännöitsijöille ja huoltoyhtiöille 
ratkaisu taas tarjoaa mahdollisuu-
den tiedottaa vaikkapa vesikatkok-
sista suoraan asukkaiden matkapu-
helimeen tai rappukäytävien tai his-
sien sähköisille ilmoitustauluille.

– Asiakkaamme ovat olleet rat-
kaisuistamme hyvin kiinnostunei-
ta ja olemmekin jo sopineet muun 
muassa YIT:n ja Skanskan kans-
sa ratkaisumme tuomisesta osaan 
heidän asuintaloprojektejaan. 

Ratkaisu tulee käyttöön useam-
missa kohteissa muun muassa Jy-
väskylässä ja Espoossa. Se sovel-
tuu niin uudisrakennuksiin kuin 
olemassa oleviin asuintaloihin.  

Etävalvonta kerää dataa
Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia 
myös hissien etävalvontaan, jonka 
avulla voidaan tietää jopa ennakol-
ta, milloin huoltomiestä tarvitaan. 
Uudet ja vanhatkin hissit varuste-
taan tunnistimin, jotka seuraavat 
hissin toimintaa kokonaisvaltaises-
ti ympäri vuorokauden. 

Tunnistimet keräävät jatkuvasti 
tietoa ja lähettävät sitä eteenpäin 
pilvipalveluun, jossa tietoa analy-
soidaan oppivin ohjelmistoin. Näin 

voidaan lähettää huolto paikalle en-
nen kuin hissi vikaantuu.

– Tällä hetkellä Suomessa on noin 
1 000 sensorein varustettua hissiä, 
jotka keräävät jatkuvasti dataa his-
sin toiminnasta. Älykkääseen etä-
valvontaan perustuva KONE 24/7 
Connect -palvelu tuo asiakkaillem-
me turvallisuutta, läpinäkyvyyttä 
hissin toimintaan reaaliajassa sekä 
mielenrauhaa.
Digitalisaatio on myös mahdollis-
tanut uudenlaisen suunnittelupal-
velun käyttöönoton. Uudisraken-
nuksia suunniteltaessa ja kiinteistö-
jen käyttötarkoituksen muutoksen 
valmisteluissa on käytetty KONE 
People Flow -suunnittelupalvelua. 

– Palvelun avulla voidaan si-
muloida ihmisvirtoja rakennukses-
sa ja sen ulkopuolella. Näin voidaan 
selvittää jo ennen rakentamista tai 
muutostöitä, minne tulisivat muo-
dostumaan ihmisten siirtymisestä 
syntyvät pullonkaulat.

Erityisesti jos muutetaan raken-
nuksen käyttötarkoitusta vaikkapa 
toimistorakennuksesta hotelliksi tai 
asuinkiinteistöksi, on hyvä selvit-
tää se, miten ihmisten liikkuminen 
muuttuu ja rakentaa ovet, hissit ja 

liukuportaat sen mukaisesti. Mitä 
myöhemmin muutostöihin ryhdy-
tään, sitä kalliimpia ne ovat.

Älykkäät 
ratkaisut
● KONE RESIDENTIAL 
FLOW -ratkaisulla voi  
operoida rakennuksen ovia,  
hissejä ja ovipuhelimia äly-
puhelimella ja saada raken-
nusta koskevaa tietoa. 

● KONE 24/7 CONNECT  
-palvelulla voi seurata lait-
teita etänä kellon ympäri 
sekä tunnistaa ja hoitaa  
korjaustarpeet ennakoivasti. 

● KONE PEOPLE FLOW  
-palvelussa simuloidaan  
rakennuksen tulevia ihmis-
virtoja ja optimoidaan  
liikkuminen kiinteistössä. 
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N ykyään yhä useampi 
yritys käyttää erilaisia 
liiketoiminnan järjes-
telmiä pilvipalveluina. 

Niiden integrointi toisiinsa onnis-
tuu avoimia rajapintoja hyödyntä-
mällä, jolloin kunkin yrityksen tar-
peisiin voidaan rakentaa sopiva ko-
konaisuus ja näkyvyys yrityksen ti-
laan paranee.

– Modernit pilvipalvelut sisältä-
vät usein avoimen rajapinnan, joka 
on dokumentoitu ja kaikkien näh-
tävillä samanaikaisesti. Muut oh-
jelmistokehittäjät voivat hyödyntää 
sitä toiminnassaan ja integroida sii-
hen omat palvelunsa. Tämän myö-
tä asiakasyrityksille voidaan tarjota 
entistä monipuolisempia palvelu-
ja, Visma.netin liiketoimintajohtaja 
Matti Karppinen kuvailee.

Järjestelmien  
integraatiota ei 
tarvitse pelätä

Digitalisoituminen ja globaali kil-
pailu vaikuttavat yrityksiin kaikilla 
toimialoilla, vaikka yritys toimisi-
kin vain Suomen markkinoilla. Siksi 
prosessien ja työkalujen on oltava 
kunnossa. Karppinen muistuttaa, 
että vaikka digitalisaatiosta puhu-
taan paljon, usein unohtuu, ettei se 
ole itseisarvo. Tärkeintä on toimin-
nan kehittäminen.

– Toiminnan kehittämisen pitäi-
si olla ajuri ja digitaalisesta salkus-
ta otetaan siihen työvälineitä. Kun 
yrityksessä otetaan käyttöön uutta 
järjestelmää, on hyvä miettiä, miten 
omaa toimintaa voisi kehittää enti-
sestään. Siinä ei pilvipalvelut pal-
jon auta, jos ei ole uskallusta miet-
tiä, voisiko jonkun asian tehdä  toi-
sella tavalla.

Liiketoiminta pyörii pilvessä
Karppisen edustama toiminnanoh-
jausjärjestelmä Visma.net on kehi-
tetty vastaamaan juurikin digitaa-
lisen toimintaympäristön ja kan-
sainvälistymisen tarpeisiin. Se tar-
joaa yrityksen johdolle reaaliaikai-
sen kuvan yrityksen tilasta, toimin-
noista ja tulevaisuudesta.

– Osa digitalisaatiota on se, että 
järjestelmiä voidaan käyttää kan-
sainvälisesti ja perusasiat toimivat 
kaikkialla. Visma.net antaa selkä- 
nojan kasvulle kotimaassa tai muis-

sa pohjoismaissa. Se on aina pai-
kallisen lainsäädännön, laskutus-
käytäntöjen ja pankkistandardien 
mukainen. Esimerkiksi tänä kevää-
nä paljon puhuttaneen GDPR-ase-
tuksen vaatimukset on huomioitu  
Visma.netissä, Karppinen kertoo. 

Integrointi vaivattomasti
Yksi Visma.netiä hyödyntävistä yri-
tyksistä on Nespresso Professional, 
joka tarjoaa kahviratkaisuja yrityk-
sille sekä hotelli- ja ravintola-alalle. 

Nespresso Professionalin Suomen, 
Ruotsin ja Tanskan taloushallinto 
sekä logistiset toiminnot hoituvat 
Visma.netillä. Lisäksi järjestelmään 
on integroitu CRM-järjestelmä  
Salesforce.com. 

Asiakkuudenhallintajärjestelmi-
en lisäksi Visma.net on integroita-
vissa vaivattomasti muun muassa 
verkkokauppa-, työaika- sekä pro-
jektinohjausjärjestelmiin. 

– Kun kokonaisprosessi saadaan 
samaan putkeen, liiketoiminnan 

Visma.netin liiketoimintajohtaja Matti Karppinen uskoo, että digitalisaatio on kehityksen työväline.

Y ritysten kybervakuut-
taminen yli kaksinker-
taistui viime vuoden ai-
kana, vaikka kyberriskit 

onkin tiedostettu jo kauan. Uutta 
on, että monet yritykset ovat alka-
neet vaatia palveluntuottajiltaan 
kybervakuutustodistusta.

– Kyberriskit koskevat kaikkia 
yrityksiä, joissa käytetään tietoko-
neita – jokainen tietokonetta käyttä-
vä henkilö on mahdollinen kyberris-
ki, sanoo Aon Finland Oy:n kyber- 
asiantuntija ja asiakkuuspäällikkö 
Christa Heinonen.

Kyberrikolliset kohdentavat hyök- 
käyksiään yhä enemmän pk-yrityk-
siin, joiden kautta ne yrittävät pääs-
tä suuryritysten verkkoihin.

– Jatkossa yritysten tulee huomi-
oida riskienhallinnassaan myös yh-
teistyökumppanien ja palveluntar-
joajien varautuminen hyökkäyksiin.

Riskit vaativat muutoksia
Aon on kyberriskien hallinnan ja 
kybervakuuttamisen asiantunti-
ja ja edelläkävijä Suomessa. Kon-
sulttiyritys etsii eri alojen yritys-
ten kyberriskejä ja -heikkouksia se-
kä selvittää, mitä niille voi tehdä ja 
onko nykyinen vakuutus  riittävä. 

Aonin kyberturvaennusteen mu-
kaan yritykset tekevät tänä vuonna 
suuria organisaationlaajuisia muu-
toksia hallitakseen kyberriskejä.

Riski riippuu aina toimialasta. 
Kyberriski on suurempi, jos yrityk-
sellä on hallussaan paljon henkilö-
tietoja. Tätä riskiä lisää juuri voi-
maan tullut EU:n tietosuojalainsää-
däntö, joka asettaa enemmän vel-
voitteita ja järjestelmällisyyttä yri-
tyksille ja sakottaa noudattamatta 
jättämisestä. Uusien velvoitteiden 
myötä yritysten riski tulla velvolli-
seksi korvaamaan vahinkoja kasvaa. 

– Riski voi olla tietosuojaan, hen-
kilötietoihin tai kolmanteen osa-
puoleen liittyvä. Etsimme yksit-
täisen yrityksen kannalta parasta 
vakuutusratkaisua. Se voi olla val-
mis vakuutusturva tai nimenomaan 
tälle yritykselle räätälöity. Kyberva-

kuutusten kilpailuttaminen ja voi-
maan saattaminen on alaamme. 

Yksilöity kokonaisuus
Markkinoilta löytyvät kybervakuu-
tukset koostuvat monista eri osiois-
ta: ne korvaavat yritykselle itselleen 
aiheutuneita kuluja, vahingonkor-
vauksia kolmansille osapuolille, 
keskeytysvahinkoa, kustannuksia 
palvelunestohyökkäyksistä, kiris-
tyksistä maksettuja lunnaita, tie-
tosuojaan liittyviä sakkoja, mai-
neenmenetyksestä aiheutunutta 
julkisuudenhallintaa ja niin edel-
leen. Yritys voi ottaa kaikista tur-
vaosioista koostuvan vakuutustur-
van tai vain räätälöityjä osia.

– Yhä useammat yritykset ovat 
ottaneet meihin yhteyttä, koska 
riski on tiedossa. Kyberriskivakuut-
taminen on kaikille yrityksille tär-
keää. Palvelujemme hinta riippuu 
yrityksen koosta. Tietysti pienellä 
yrityksellä on pienemmät palvelut 
ja sitä kautta pienemmät kulut.

Yhä useampi yritys  
on viime vuosien aikana 
havahtunut kyberriskeiltä 
suojautumiseen vakuut- 
tamalla. Myös pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat 
entistä alttiimpia kyber- 
hyökkäyksille.
teksti riitta nikkola  
kuva joona raevuori

Kyberriskit kohdistuvat  
kaikenkokoisiin yrityksiin

Yritykset ovat internetin kautta kytköksissä, mikä on vaikeuttanut  
uhkien arviointia, Aonin kyberasiantuntija Christa Heinonen kertoo. 

Digitaalisessa liiketoi-
mintaympäristössä eri 
järjestelmien on keskus-
teltava keskenään. Avoi-
mien rajapintojen avulla 
voidaan tarjota entistä  
kattavampia palveluja. 
teksti suvi huttunen  
kuva aleksi palmqvist

hallittavuus lisääntyy, raportointi 
helpottuu ja toiminnan näkyvyys 
paranee. Visma.net minimoi ma-
nuaalisen työn ja siinä tapahtuvat 
virheet, millä voi olla isokin merki-
tys kustannusmielessä.

Digitalisaatiolla on Karppisen 
mielestä demokratisoiva vaikutus 
markkinaan.

– Nykyisin pienet ja keskisuuret 
yrityksetkin pystyvät tekemään 
asioita, jotka olivat aiemmin vain 
suurten yritysten yksinoikeus.

” Riskit koskevat 
kaikkia yrityksiä, 
joissa käytetään 
tietokoneita.”

K aikenkokoisilla yrityk-
sillä on tavattomasti 
tietoa, mutta usein ei 
olla perillä siitä, missä 

tarvittava tieto sijaitsee. Kun pitäi-
si esimerkiksi tehdä koordinoitua 
markkinointia tai viestintää, voi 
käydä niin, että samat asiat teh-
dään moneen kertaan. 

Kun lähdetään kehittämään digi-
taalista aineistonhallintaa, ensim-
mäiseksi kuvataan ja yhtenäiste-
tään prosessit ja toimintamallit. Pro-
sesseja on helpompi kehittää, kun 
asioista puhutaan samoilla nimillä 
sekä toimitaan yhteisillä säännöil-
lä. Lisäksi itse aineistojen kuvaami-
seen tarvittaviin tuote- ja metatie-

Digiviisaus kasvuun 
aineistonhallinnalla 
Yritykset omistavat  
valtavasti digitaalista  
aineistoa, mutta eivät 
aina digiviisautta. Arki 
helpottuu ja aikaa sääs-
tyy, kun älykäs aineiston- 
hallinta, tehokas brändi-
hallinta sekä automati-
soitu integraatio otetaan 
strategisesti käyttöön. 

teksti antti j. lagus  
kuva aleksi palmqvist

Gredi Oy:n toimitusjohtaja Risto Pasasen mukaan digiviisaat yritykset hyödyntävät jo digitalisaation mahdollisuuksia ja näyttävät muille mallia. 

toihin pitää kiinnittää huomiota. 
Yhteinen toimintamalli on hyvä 

alku digitalisaatioon. Lisäksi tarvi-
taan keskitetty, yhteiskäytöllinen ja 
turvallinen näkymä tietoon. Gredin 
ohjelmistoilla ja palveluilla voidaan 
ottaa digi-informaatio ja prosessit 
hallintaan. Gredin toimitusjohtaja 
Risto Pasanen näkee, että käyttäjät 
hyötyvät digiviisaan työtavan tuo-
masta ajansäästöstä. Asioita ei tar-
vitse tehdä moneen kertaan. 

– Lisäksi tuotettavan digi-infor-
maation käytettävyys paranee, laa-
tu vakioituu ja brändi pysyy hallin-
nassa, Pasanen sanoo. 

Järjestelmän avulla voidaan 
osoittaa esimerkiksi markkinointi-

viestintämateriaalissa sellaiset osat, 
joihin ei voi tehdä muutoksia. Näin 
esimerkiksi logot ja värit pysyvät ai-
na samannäköisinä, kun taas teks-
tejä voidaan muuttaa eri maiden 
ja markkinoiden tarpeisiin. Sel- 
laisien kohtien muokkaus on kui-
tenkin mahdollista, joissa kerrotaan 
jotakin vaihtuvaa sisältöä. Järjestel-
mässä on tieto siitä, missä kaikkialla 
esimerkiksi kuvat, videot tai doku-
mentit sijaitsevat. Riittää kun tieto 
päivitetään yhteen paikkaan. Myös 
informaatio välittyy ja integroituu 
kaikkiin kohteisiin automaattisesti.

Pasanen painottaa ihmisen toi-
mintaa prosessin aikana. Järjestel-
mä on älykäs työkalu, joka yksinker-

taistaa rutiineja ja auttaa informaati-
on tuottamisessa sekä jättää näin ai-
kaa ihmisille toisenlaisiin tehtäviin.  

Tieto pysyy turvassa 
Gredi on sataprosenttisesti suoma-
lainen yritys. Sen brändinhallinta-
ohjelmistojen kehitys tapahtuu suo-
malaisin voimin ilman ulkomaisia 
alihankkijoita ja sen asiakkaat ovat 
suomalaisia yrityksiä, joista useil-
la on maailmanlaajuista toimintaa. 

– Digitalisaatiosta on puhuttu 
vuosikausia. Aina se on ollut tulos-
sa, mutta nyt yritykset ovat herän-
neet siihen, että niillä on valtavasti 
digitaalista materiaalia, jonka poten-
tiaalia ei ole täysin hyödynnetty ja 
digi-informaation hallinta puuttuu. 
Toimimme yhdessä asiakkaan kans-
sa siten, että digitaalista omaisuut-
ta voidaan käyttää tehokkaammin. 

On tärkeää, että kaikki yrityk-
sen arvokas digitaalinen omaisuus 
hallitaan tietoturvallisesti. Gredin 
asiakkaiden digi-informaatio on hy-
vässä hoidossa. Se varastoidaan tur-
vallisesti ja varmasti samaan kon-
sernin kuuluvan DataCenter Finlan-
din eri konesaleissa. 

Hyötyä eri toimialoille 
Sanoma-konserni on ulkoistanut di-
giarkistonsa Gredin haltuun. Gredi 
on toteuttanut kokonaisratkaisun, 
jolla hallitaan digiarkiston sisältä-
mät tiedot ja ajankuvat Suomesta 
peräti 120 vuoden ajalta. Tässä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävässä 
digiarkistossa on muun muassa yli 
kolme miljoonaa sivua, viisi miljoo-
naa kuvaa ja viisi miljoonaa juttua.

Alusta tarjoaa tiedot ympärivuo-
rokautiseen käyttöön ja tarvittava 
informaatio löytyy heti. Järjestelmä 
on integroitu myös toimitusten si-
sällöntuotantojärjestelmiin. 

Rakennuskonserni YIT taas käyt-
tää Grediä markkinoinnin ja viestin-
nän päivittäisenä työkaluna. Näin 
yrityksen brändi pysyy keskitetys-
ti hallinnassa ja automaatio helpot-
taa arkea, kun esimerkiksi kuvista 
ja videoista tuotetaan automaatti-
sesti versiot eri kanaviin. 

Gredi on Suomen johtava digi-
taalisen aineistonhallinnan yritys, 
ja sen muita asiakkaita ovat esimer-
kiksi KONE, Ponsse, Sinebrychoff, 
Kemira ja Alko. 

Digiviisauden 
kivijalat
● TOIMINTAMALLI vakioi 
prosessin, kasvattaa digi-
taalisen omaisuuden arvoa 
sekä mittaa ja hyödyntää 
brändi-investointeja.

● TYÖVÄLINEET auttavat 
informaation hallinnassa, 
luovat näkymän tietoon, 
sujuvoittavat työnkulkua ja 
automatisoivat rutiineja.   

● OSAAMINEN kasvattaa 
tuottavuutta, auttaa ohjaa-
maan ja tukemaan sisällön-
tuottajia sekä lisää myyntiä. 
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Turku vie ajatuksen  
älykaupungista astetta  
pidemmälle Smart and 
Wise Turku –hankkeen 
avulla. Hanke valjastaa 
datan ehkäisemään  
ilmastonmuutosta ja  
lisäämään hyvinvointia. 
teksti elina teerijoki 
kuva lundén architecture  
company

D igitalisaatio tuottaa 
valtavan määrän da-
taa. Kun asioi kaupun-
gin palvelussa, syntyy 

dataa. Kun bussi kulkee liikenne-
valoista, syntyy dataa. Kertyneen 
tiedon voi valjastaa hyötykäyttöön. 
Se voi mahdollistaa uusia palveluja, 
palvelujen tehostamista ja liiketoi-
mintaa. Osa kaupungille kertyvästä 
datasta voi olla kaupallistettavissa.

– Data ja analytiikka auttavat 
myös johtamisessa ja parempien 
päätösten tekemisessä, Turun kau-
pungin strategia- ja kehittämisjoh-
taja Jussi Vira sanoo.

Vihreän datan kaupunki
Osana Smart and Wise Turku –hanketta Turun ydinkeskusta on jo 3D-mallinnettu. Havainnekuvan avulla esitetään keskustavisio tulevaisuuden Hämeenkadusta.

Smart and Wise Turku on kau-
pungin kärkihanke, joka etsii, ko-
keilee ja kokoaa erilaisia mahdol-
lisuuksia siihen, miten älyteknolo-
giaa voi hyödyntää sekä ilmaston-
muutoksen torjunnassa että kau-
punkilaisten hyvinvoinnin lisää-
misessä. Hanke jakautuu kuuteen 
painopistealueeseen: hiilineut-
raalius ja resurssiviisaus, asiak- 
kuuksien ja palvelujen hallinta, kau-
punkisuunnittelu, turvallisuus, lii-
kenne ja liikkuminen sekä syrjäyty-
misen ehkäiseminen.

Taustalla on yhteiskunnan kehi-
tykseen vaikuttavia megatrendejä: 
ilmastonmuutoksen lisäksi kaupun-
gistuminen ja väestön ikääntymi-
nen. Älyteknologia voi sekä hillitä 
muutosten kustannuksia että tuot-
taa uutta liiketoimintaa.

Hiilineutraaliksi 2029
Turku on asettanut itselleen ko-
van tavoitteen – olla hiilineutraali 
vuonna 2029, kun juhlitaan Turun 
800-vuotista historiaa. Viran ja kau-
pungin kehitysjohtaja Rami Savilan 
mielestä tavoite on realistinen, kun 
mukaan saadaan myös alueen asuk-
kaat, yritykset ja muut yhteisöt.

– Tavoitteena on energiakäänne, 

jossa kaupunkilaiset ja sidosryh-
mät innostetaan mukaan muutok-
seen. Päivitämme myös resurssivii-
sauden tiekartan, joka tähtää kau-
pungin päästöttömyyteen, jätteet-
tömyyteen ja luonnonvarojen kes-
tävään kulutukseen vuonna 2040.

Myös Turun kaupunginjohtaja 
Minna Arve näkee hankkeen mo-
nella tavalla tärkeänä. Esimerkiksi 
kaupungin toimintatapoja on kehi-
tettävä ihmisten tarpeiden mukaan. 

– Kaupungin pitää olla hereillä ja 
tarjota palveluita niin kuin asukkaat 
haluavat niitä käyttää. Yhä useam-
min se tarkoittaa digitaalisuutta.

Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa 
tiedolla johtaminen ja datan hyö-
dyntäminen ovat avainkysymyksiä.

– Luomme erilaisia indikaattorei-
ta, joiden avulla tavoitteen toteutu-
mista voi seurata ajan tasalla.

Kaupungin toiminnasta synty-

vän datan hyödyntäminen voi he-
rättää myös kysymyksiä tietotur-
vasta. Sen säilyminen on Arven mu-
kaan ehdottoman tärkeää.

– Julkisena yhteisönä kaupunki 
käsittelee ja tallentaa dataa luotet-
tavasti ja läpinäkyvästi, Arve sanoo.

Smart and Wise Turku –hank-
keessa kehitetään esimerkiksi malli 
uudenlaiselle liikennejärjestelmäl-
le, jossa joukkoliikenne, kaupunki-
pyörät, yritysten ja tulevaisuudessa 
ehkä yksityistenkin liikennepalve-
lut täydentävät toisiaan. Tavaralo-
gistiikalle kehitetään vaihtoehtoa, 
jossa raskas liikenne voisi pysyä 
ydinkeskustan ulkopuolella ja ja-
keluliikenne tapahtuisi kevyemmin. 

Osallisuus mukana
Asukas hyötyy älykaupungista mo-
nin tavoin. Eri toimialojen tietoja 
yhdistämällä voidaan tarjota pa-
rempia palveluita asiakassegmen-
teille, tulevaisuudessa jopa perso-
noidusti. Dataa yhdistämällä myös 
kaupunkilaisten turvallisuus voi pa-
rantua. Tavoitteena on löytää laa-
joista tietomassoista turvallisuuden 
kannalta merkityksellisiä havainto-
ja, jotka auttavat kaupunkia tarttu-
maan ongelmakohtiin ennakoivasti.

Kaikille digitaidot eivät ole itses-
täänselviä. Wise viittaakin yhdessä 
tekemiseen ja osallisuuteen. Tekno-
logisen kehityksen rinnalla on tar-
koitus miettiä, miten varmistetaan, 
että kaikkien väestöryhmien osalli-
suus yhteiskuntaan pysyy yllä.

Smart and Wise Turku -hank-
keessa nähdään myös taloudelli-
sia hyötyjä. Yhteistyö ja innovatii-
viset kokeilut alueen korkeakoulu-
jen, yritysten ja muiden sidosryh-
mien kanssa luovat uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia.

Vira ja Savila kertovat, että kau-
punki tarjoaa ja hallinnoi jatkossa 
entistä enemmän erilaisia fyysisiä 
ja digitaalisia alustoja palveluille, 
joita yritykset tuottavat. Kaupun-
gin roolina on luoda pelisäännöt ja 
infrastruktuuri, jotka mahdollista-
vat sujuvan tiedonsiirron ja yhteis-
työn eri toimijoiden välillä.

Hanke jatkuu ensi vaiheessa vuo-
teen 2021 ja sen puitteissa syntyneet 
innovaatiot mahdollisesti paljon 
pidemmälle. Monta kokeilua on jo 
aloitettu, kuten bussien liikenne-
valoetuus, Elisan 5G-verkon ja sen 
palvelualustan rakentaminen sekä 
keskustan jalankulkijamäärän sel-
vittäminen videoanalytiikan avulla.

 ”Innovatiiviset  
kokeilut luovat  
uusia liiketoiminta- 
mahdollisuuksia.”

Tulevaisuuden työpai-
koilla ihminen ja kone 
tekevät yhteistyötä. Kone 
raksuttaa dataa, ihminen 
peilaa tuotettua tietoa 
kokonaiskuvaa vasten. 
Älykkäisiin ratkaisuihin 
investoidaan nyt entistä 
enemmän. 
teksti outi rantala 
kuva joona raevuori

K one pyörittelee nume-
roita väsymättömästi ja 
erehtymättömän tarkas-
ti. Ihmisen tehtävänä on 

tulkita koneen tekemä työ oikein ja 
kyetä hyödyntämään informaatio 
liiketoiminnan kannalta parhaal-
la tavalla. Täsmällisen tiedon hyö-
dyntäminen on vielä lapsenkengis-
sä niin Suomessa kuin maailmalla.

Basware on taloushallinnon alal-
la tekoälyn ja ihmisen yhteistyön 
globaali sillanrakentaja. Yritys tar-
joaa tuhansille asiakkailleen han-
kinnasta maksuun ohjelmistoja ja 

Tekoäly ihmisen työparina
Baswaren tuotemarkkinoinnista ja myynnin valmiuksista vastaava johtaja Lauri Palokangas ennakoi, että kone ei korvaa ihmistä, vaan siivittää entistä parempiin suorituksiin. 

palveluja, joiden avulla organisaa- 
tiot seuraavat ja pienentävät kus-
tannuksia, hallitsevat käyttöme-
noja ja ennakoivat liiketoimintan-
sa kasvumahdollisuuksia.

Baswaren tuotemarkkinoinnista 
ja myynnin valmiuksista vastaava 
johtaja Lauri Palokangas tietää, että 
yritykset investoivat yhä enemmän 
älykkäisiin ratkaisuihin.

– Informaatiosta tulee kaiken 
keskipiste. Automaatiosta ja teko-
älystä tulee sekä yrityksen johdon 
että tietotyöläisten uudenlainen 
työkaveri. Baswarella kutsumme 
tätä supertaloushallinnoksi. 

Työn käsite muuttuu
Tekoälyn kehittyessä syntyy jatku-
vasti uudenlaista työtä. Ihmiseltä 
vaaditaan kriittistä ajattelua analy-
soida koneen tuottaman informaa-
tion taloudellinen merkitys yrityk-
sen toiminnalle.

Palokangas uskoo, että digitali-
saatio tulee muuttamaan liiketoi-
minnan lopullisesti.

– Nykyiset roolit ja vastuut van-
henevat. Tutkimusyhtiö Forreste-
rin mukaan 90 miljoonasta tieto-
työpaikasta Yhdysvalloissa mene-
tetään yli 14 miljoonaa, joskin sa-

maan aikaan yritykset luovat 8 mil-
joonaa kokonaan uutta työpaikkaa. 
Työt eivät katoa. Kun yleinen tuot-
tavuus kasvaa, ajan mittaan myös 
työllisyys kasvaa.

Palokangas arvioi, että tulevai-
suudessa tekoäly hoitaa numerot 
ja tunneäly eli ihminen hoitaa ih-
miskontaktin.

– Yritysten pitää ottaa uuden su-
kupolven vaatimukset huomioon. 
Työntekijöillä on vahva itsenäisyy-
den ja merkityksellisyyden tarve. 
Työtä voi tehdä missä tahansa – työ 
ei ole paikka, mihin mennään. Di-
gitaalisten työvälineiden tulee olla 
hyviä ja helppokäyttöisiä.

Taloushallinnon ja hankintatoi-
men osaamisen lisäksi yritys tarvit-
see rinnalleen muutosjohtamisen 
asiantuntijoita. Palokangas uskoo, 

että kone voi siivittää ihmistä pa-
rempiin suorituksiin ja auttaa prio- 
risoimaan omaa työtä.

– Tarvitaan kumppaneita, jotka 
auttavat ihmisiä muutoksessa. Kun 
yksilöillä on kyky tuottaa palveluja, 
joita yritys tarvitsee, voidaan luoda 
osaamiskeskuksia. Ei ole uusi ajatus 
kerätä samankaltaisia kompetens-
seja yhteen, mutta koska tieto kes-
kittyy pilveen ja tekoäly muuttaa 
työnkuvaa, nyt on oikea hetki teh-
dä näitä osaamiskeskusaloitteita.

Kone täydentää ihmistä
Saksalainen neurotutkija Henning 
Beck tiivistää asian niin, että teko-
äly analysoi mennyttä, ihminen 
suunnittelee tulevaa. Kone käsitte-
lee viisaasti huimia määriä erilaista 
datapohjaista tietoa, mutta ei pysty 
ymmärtämään analysoitujen tieto-
jen merkitystä eikä asioiden riippu-
vuussuhteita.

– Tekoäly on tehokas silloin, kun 
prosesseja voidaan jäljitellä, auto-
matisoida tai jollakin tavalla stan-
dardisoida, Beck selvittää.

Hän varoittaa kuitenkin astumas-
ta liiallisen luottamuksen ansaan.

– Kone voi korvata inhimilli-
siä heikkouksia, kuten häiriöitä, 

unohtamista ja laskuvirheitä. Se 
ei kuitenkaan korvaa ihmisajatte-
lun ydintä. Vaikka koneen lähes-
tymistapa tuntuisi suoraviivaisel-
ta, ihmisen tulee säilyttää kriitti-
nen ajattelu.

Beckin mukaan ihanteellinen 
tekoälyn ja ihmisaivojen liitto syn-
tyy siitä, kun ihminen antaa koneen 
analysoida suuria tietomääriä sekä 
löytää uusia malleja ja korrelaatioi-
ta, joista ihminen saa uusia näkö-
kulmia liiketoimintaan. Hän kui-
tenkin korostaa, että tämän jälkeen 
on tärkeää astua askel taaksepäin ja 
harkita päätöksiä vielä uudelleen. 
Beck kannustaa käyttämään teko-
älyn tuottamaa tietoa strategian 
kriittiseen arvioimiseen.

– Tulevaisuudessa yritykset 
hankkivat järjestelmiä, mutta se ei 
riitä. Kilpailijoista erottuakseen yri-
tyksen on kyseenalaistettava ajat-
telua ja uskallettava ottaa käyttöön 
tavanomaisesta poikkeavia ja yllät-
täviäkin ratkaisuja.

Beck saapuu syksyllä Suomeen 
puhujaksi Basware Connect -tapah-
tumaan, joka järjestetään talouden 
ja hankinnan ammattilaisille. Ta-
pahtuma järjestetään Helsingissä 
11.-12. syyskuuta.

” Tekoäly analysoi  
mennyttä, kun 
taas ihminen  
suunnittelee  
tulevaisuutta.” 
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CWT on tuonut liike- 
matkoihin sen, minkä  
arvostelusivustot toivat 
vapaa-ajan matkailuun: 
sujuvan ja henkilökohtai-
sen asiakaskokemuksen. 
Apuna ovat uudet digi-
taaliset palvelut ja data. 
teksti katja alaja 
kuva aleksi palmqvist

U seita eri aamulentoja 
mistä valita. Järjestel-
mä suosittelee myös 
valitsemaan myöhäi-

semmän lennon, jolloin hinta las-
kee entisestään. Se sopii, suoraan 
palaveriin ilman luppoaikaa. Lipun 
osto sujuu sukkelasti – ihan muuta-
milla napsautuksilla. 

Näin helposti saavat alkunsa tu-
hansien CWT:n matkapalvelua käyt-
tävien henkilöiden liikematkat joka 
ikinen päivä. Liikematkustajat voivat 
ostaa ja hallinnoida matkojaan digi-

Digitaaliset palvelut tekevät  
liikematkailusta vaivatonta

Tekoälyä hyödyntävä järjestelmä etsii edullisempaa lentoa jopa tehdyn varauksen jälkeen, kertovat Pohjoismaiden myyntijohtaja Jari Oinonen ja operatiivinen johtaja Katjuska Taht.

taalisesti käyttämällä matkapuheli-
men CWT To Go -sovellusta tai net-
tipohjaista myCWT-matkaportaalia. 
Ne toimivat samalla logiikalla ja näyt-
tävät samalta.

Palvelu jatkuu lennon lähestyes-
sä. Älykäs matkapalvelu muistuttaa 
hotellin varaamisesta, jos kohteessa 
ollaan yön yli. Lähtöselvityksen alka-
misesta tulee oma ilmoitus.

– Kaikki matkatieto on koottu yh-
teen paikkaan, mikä tekee matkus-
tamisesta sujuvaa. Palvelu on aidos-
ti henkilökohtaista, sillä se hyödyn-
tää matkustajan antamia tietoja ja 
aiempia valintoja. Suosikkilento-
yhtiöt ja -istumapaikka sekä bonus-
korttien numerot ovat järjestelmän 
tiedossa, Pohjoismaiden myyntijoh-
taja Jari Oinonen liikematkatoimis-
to CWT Finlandista kertoo.

Tekoäly hintojen vertailijana
Asiakaspalvelun Pohjoismaiden 
operatiivinen johtaja Katjuska Taht 
korostaa, että puhelimitse saa yhtä 
hyvää palvelua ja myös chattibotin 
käyttö laajenee nopeasti. Asiakas 
valitsee, mitä kanavaa hän käyttää.

– Kun asiakas soittaa, järjestel-

mämme tunnistaa hänet automaat-
tisesti ja pääsemme heti asiaan.

CWT alkoi kehittää parempaa 
asiakaskokemusta pari vuotta sit-
ten. Tavoitteena oli toimia liikemat-
kustuksessa Tripadvisorin tavoin di-
gitaalisilla palveluilla ja datalla. Pit-
källe on tultu.

– Puhelinsovelluksemme on maa-
ilman ladatuin matkapalvelu. Sillä 
on yli miljoona käyttäjää ja sen ar-
vosana on noin 4,5, Oinonen kertoo.

Helppouden ja henkilökohtai-
suuden ohella matkapalvelu perus-
tuu yrityksen matkustussääntöön.

– Palveluun voidaan syöttää esi-
merkiksi ulkomaan toimiston yh-
teystiedot ja enimmäishinta hotel-
liyölle, jolloin se tarjoaa kriteerien 
mukaisia vaihtoehtoja, Taht sanoo. 

Kollegoiden tähtien muodossa 
antamat suositukset auttavat lo-
pullisessa valinnassa.

Tekoälyä hyödyntävä järjestelmä 
voidaan valjastaa etsimään edulli-
sempaa lentoa tehdyn varauksen 
jälkeen, ja jos sellainen löytyy, si-
tä voidaan tarjota matkapalvelun 
kautta. Palvelu voi myös vinkata 
varaamaan lennon kaksi viikkoa 

ennen matkustuspäivää, mikä ta-
kaa paremman hinnan.

– Lisäksi palveluun voidaan vie-
dä tietoa vaikkapa siitä, minkä len-
tokentällä toimivan taksiyrityksen 
kanssa yrityksellä on sopimushin-
nat ja miten paikallisjunat kulkevat.

Matkustustavoitteiden toteutu-
mista on helppoa seurata CWT Ana-
lytIQs -työkalun kokoaman reaaliai-
kaisen tiedon sekä raporttien avulla.

Tiimimatkustus kasvussa
Seuraavaksi CWT:n matkapalve-
luun voi aktivoida GPS-paikannuk-
sen, joka näyttää missä liikematkus-
taja on. Yritykset arvostavat turval-
lisuusominaisuuksia.

– Jo nyt yritys näkee kartalta, ket-
kä ovat matkustaneet minnekin. Se 
on erityisen tärkeää poikkeustilan-
teissa, Oinonen painottaa.

Kehityksen alla on myös tiimi-
matkustaminen, missä hyödynne-
tään big dataa. Jos kohteeseen on 
samana ajankohtana matkustamas-
sa muita työntekijöitä, tieto jaetaan 
matkaa varaavalle ja hän voi halu-
tessaan liittyä joukkoon. Yhdessä 
matkustaminen tuo paitsi säästöjä, 

mutta vähentää myös ympäristölle 
haitallisia päästöjä.

– Uskomme, että paras asiakas-
kokemus syntyy, kun tarjoamme 
oikea-aikaisesti palveluja kaikissa 
kanavissa ja ennakoimme matkus-
tajan matkan eri vaiheet ja tarpeet.

CWT näyttää 
suuntaa
● Liikematkustuksen edel-
läkävijä digipalveluiden ja 
datan hyödyntäjänä.

● Työntekijöitä on yli 18 
000 lähes 150 eri maassa  
ja asiakkaita startupeista 
suuriin yrityksiin.

● Asiakkaat käyttävät lähes 
200 lentokonetta ja noin 
100 000 hotellihuonetta 
vuoden jokaisena päivänä.


