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USEIN INNOVAATIOITA  ajatellaan maail- 
maa mullistavina ideoina, joita syntyy visio-
näärien mielissä, ja joita rautaiset johtajat 
luotsaavat kansakuntien ja organisaatioiden 
käyttöön poikkeuksellisilla taidoillaan. Me-
nestystarinat tyypillisesti yksinkertaistu-
vat, vaikka totuus on lähtökohtaisesti pal-
jon kiehtovampaa.
  
FIONA MURRAY  sekä Elsbeth Johnson MIT 
Sloan School of Managementista kirjoittivat 
huhtikuussa Harvard 
Business Review’n ar-
tikkelissa innovaatioi-
den syntyvän erityises-
ti rajatuista tavoitteista, 
eikä niinkään vapaasti 
juoksevasta luovuudes-
ta. He käsittelevät esi-
merkkejä, tutkimustu-
loksia sekä käytännön 
toimintamalleja siitä, 
miten luovuutta voi-
daan ruokkia ja haastei-
ta kääntää uusiksi rat-
kaisuiksi. Tärkeintä on 
tiedostaa, että ihan mi-
kä tahansa rajoite ei kel-
paa. Tavoitteellisia rajoitteita ovat varsinkin 
aika ja konkreettinen tavoitteellisuus toi-
minnallisuuksien osalta. Esimerkiksi satel-
liittia kehittäessä sen tulee olla valmis lau-
kaisuajankohtaan mennessä ja kyetä toimi-
maan avaintehtävässään ennen muita toi-
minnallisuuksia. Näitä tehottomampia ra-
joitteita taas ovat puhdas budjettien rajoit-
taminen tai riskin täsmällinen kontrolloin-
ti. Loppukädessä kyse on priorisoinnin sel-
keytyksestä tavoitteiden asetannan kautta.

TAVOITTEIDEN LISÄKSI yhteistyö oikei-
den kumppaneiden kanssa on avain onnis-
tumiseen. Aalto-yliopisto on hyvä esimerk-
ki organisaatiosta ja yhteisöstä, jossa aktii-
visesti tutkitaan ja edesautetaan hankkeita 

siihen asti, että ne kääntyvät teoriasta ar-
kimaailman ratkaisuiksi. Aalto on toiminut 
merkittävänä ajatushautomona esimerkiksi 
suomalaisen avaruusalan kehittämisen sa-
ralla. Viimeisen vuosikymmen aikana se on 
laukaissut muun muassa Suomen ensimmäi-
sen satelliitin, Aalto-1:n. Sen lisäksi yliopisto 
on ollut kantamassa merkittävää osaa alan 
startupien vauhdittamisesta maailman kar-
talle. Aallon ja sen spin-offien innovaatioi-
den takana on paitsi valtava määrä tietotai-

toa tutkimuksen maailmassa, 
myös teoriaa käytäntöön oh-
jaamisessa ja kansainvälises-
sä yhteistyössä. 

AVARUUSTEKNOL OGIA EI 
ole Suomessa uutta sinänsä. 
Se, mikä on uutta, on kuin-
ka pitkälle siinä on kehitytty 
lyhyessä ajassa, kansainväli-
sessä mittakaavassa. Helmi-
kuussa laukaistiin jo Suomen 
kymmenes satelliitti. Myös-
kään avaruusalan tarinoissa 
punainen lanka ei ole tekno-
logiainnovaatioiden synty-
minen tyhjiössä. Avaruusa-

lankin tuottama data taipuu käytäntöön vas-
ta, kun sitä käytetään ihmiselämää läheisel-
lä tasolla. Esimerkiksi tulvien vaikutuksia 
voidaan seurata yhdessä vakuutusyhtiöiden 
kanssa, jotka dataa hyödyntämällä kykene-
vät auttamaan luonnonkatastrofien vaiku-
tuksen piiriin joutuneita perheitä maksamal-
la korvaukset huomattavasti nopeammin.

OLISIKO SIIS NIIN, että kirkkaimmin lois-
tavat innovaatiot ja niiden menestys synty-
vät loppukädessä ensin täsmällisistä tavoit-
teista ja ihmisten avoimesta yhteistyöstä? 
Ekosysteemitason ajattelu vie pitkälle, jopa 
avaruuteen saakka. Mitä suuremmat inno-
vaatiot, sitä suurempi tarve rohkeaan yh-
teistyöhön kansainvälisellä kentällä.

Innovaatiot syntyvät täsmärajoitteista 

Rafal Modrzewski
Toimitusjohtaja, perustaja  
ICEYE

Puheenvuoro 

04 SALLI SYSTEMS 
Satulatuoli istuu 
kotikonttoriin

”Liikenne on pitkään 
ollut sektori, jossa 
päästöjä on hitainta 
ja vaikeinta laskea.”

”Oivallukset  
syntyvät usein  
teollisuudenalojen  
välisten rajojen  
ylittämisestä.”

Espoon kaupungin projektipäällikkö 
Tuomas Kiuru

Radientumin toimitusjohtaja  
Jukka Sjöstedt 
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SEITA TECHNOLOGIES  
Maksuliikenteen murros vie 
kohti kestävää hyvinvointia

EUROSEC  
Kotimaista vastuullisuutta

F-SECURE 
Älylaitteiden yleistyminen  
houkuttelee verkkorikollisia

RADIENTUM

Ceon Oy:n Juha Rajamäen mukaan vasta kun toimintamallit ja prosessit 
on hiottu kuntoon, kannattaa palvelun digitalisointi aloittaa.

D igitalisoinnin kysyn-
tä lisääntyy jatkuvas-
ti. Nyt yhteydessä ovat 
etenkin toimialat, joilla 

ei ole aiemmin ollut tarvetta digita-
lisaatiolle, kertoo Ceonin perustaja 
Juha Rajamäki. 

Ceon Oy luo asiakkailleen verk-
kopalveluita, mobiilisovelluksia se-
kä huolehtii näiden ylläpidosta. 

– Olemme toteuttaneet vuoden 
aikana muun muassa palvelun vi-
deopohjaisille verkkokokouksille.

Digitalisoinnin aluksi tarkastel-
laan, onko uudelle palvelulle tarvet-
ta. Tärkeintä on, että verkkopalvelu 
tai mobiilisovellus tuo iloa tai tehok-
kuutta työn tekemiseen. 

– Tämä on todella arvokas osa 
prosessia, jota ei kannata ohittaa. 
Loppukäyttäjiä haastattelemal-
la löydetään palvelun tärkeimmät 
toiminnot ja todelliset tarpeet, jois-
ta voidaan lähteä liikkeelle.

Moni digitalisaatiosta innostu-
nut yritys lähtee suoraan kopioi-

Digipalveluita  
uusille toimialoille

maan kilpailijan palvelua. Tällöin 
hyöty loppukäyttäjälle on vain mar-
ginaalinen ja siitä puuttuu kilpai-
luetu. Kun aidosti mietitään loppu-
käyttäjää boksin ulkopuolelta, mah-
dollisuudet ovat rajattomat.

Messutunnelma verkkoon
Onnistunut esimerkki digitalisaa-
tiosta on Ceonin asiakkaalleen to-
teuttama verkkopalvelu, jonka tar-
koituksena oli viedä messutapahtu-
ma virtuaaliseen ympäristöön. 

– Mietimme ensin tapahtuman 
tunnelmaa ja kävijöiden toimintaa 
paikan päällä. Miten sama toteute-
taan verkossa, Rajamäki pohtii.

 Palvelumuotoilun keinoin teim-
me asiakkaalle klikkailtavan proto-
tyypin, jota käyttäjät kokeilivat.

Testaus on olennainen osa digi-
palvelun toteutusta. Kun käyttäjien 
tarpeet otetaan osaksi prosessia, 
vältytään ikäviltä yllätyksiltä palve-
lun valmistuttua. Vasta testauksen 
jälkeen alkaa ohjelmiston kehitys.

– Oli mielenkiintoista miettiä 
messukokemusta alusta loppuun 
niin, että sama tunnelma saadaan 
välittymään myös verkossa.

Käyttäjä tietää parhaiten
Tapahtuman järjestäjällä on mah-
dollisuus pohtia, miten palvelua voi 
yhä parantaa tai voisiko sen kaupal-
listaa. Digitalisoinnin ei aina tarvitse 
koskea uutta palvelua, vaan olemas-
sa olevissa järjestelmissä on myös 
tehostamisen varaa. 

Rajamäen mukaan paras näke-
mys tähän saadaan palvelua päivit-
täin käyttäviltä ihmisiltä. Hän pe-
räänkuuluttaa kaikessa palautteen 
merkitystä. 

– Tuntuu pahalta sanoa, mut-
ta ohjelmistokehitys on kuitenkin 
kallista. Siksi sen tulee olla viimei-
nen askel prosessissa.

Rajamäki aloittaisi olemassa ole-
van palvelun kehittämisen palau-
tekanavan luonnilla, jos sellaista ei 
vielä ole olemassa. 

– Käyttäjät tietävät parhaiten 
palvelun nykyiset kipukohdat, jo-
ten on järkevää aloittaa kysymäl-
lä heiltä.

Pienenä ja suoraviivaisena toimi-
jana Ceonin on helppo keskittyä asiak- 
kaan auttamiseen. Pysähdytään ja 
mietitään yhdessä, miten palve-
lu kohtaa tarpeen. Tekijät toimivat 
suoraan asiakkaiden kanssa, jolloin 
yhteistyö on luontevaa ja päätöksiä 
pystytään tekemään nopeasti. 

– Pikavoittojen sijaan haemme 
pitkäaikaisia kumppanuuksia, jois-
sa asiakkaamme menestyy, Rajamä-
ki kiteyttää.

Poikkeusolot ovat tuoneet haasteita uusille aloille. 
Onnistunut digitalisointi syntyy palvelumuotoilun  
keinoin yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Ceon Oy 
tarjoaa ratkaisuja ja toimii kumppanina prosessissa.
teksti anne koivisto  kuva joona raevuori

A LD on näkymätön, mil-
limetrin miljoonasosan 
paksuinen supersanka-
ri, sanoo Picosun Grou-

pin toimitusjohtaja Jussi Rautee.
Suomalainen fyysikko ja teknii-

kan tohtori Tuomo Suntola esitte-
li atomikerroskasvatuksen periaat-
teet vuonna 1974 ja kehitteli ohut-
kalvojen valmistamiseen tarvittavia 
reaktoreita. Picosun Oy otti ALD:n 
tutkimus- ja kehitystyön haltuunsa 
vuonna 2004. Suntola, jolle myön-
nettiin 2018 Millennium-teknolo-
giapalkinto uraauurtavasta keksin-
nöstä, istuu yhtiön hallituksessa. 

– Meillä Suomessa on runsaasti 
tutkimusta, yrityksiä ja osaamista, 
josta tulisi olla ylpeä.

Monipuoliset käyttökohteet 
ALD-teknologiaa on hyödynnetty 
perinteisesti puolijohdeteollisuu-

Näkymätön  
sankari valloittaa 
maailmaa

den tarpeisiin. Elektroniikka ja di-
gitalisaatio luovat kysynnän saa-
da kapasiteettia yhä pienempään 
tilaan. Älylaitteita ei olisi ilman 
minimaalisia mikroprosessoreita, 
muistipiirejä ja LED-näyttöjä, jot-
ka ALD-pinnoitteet mahdollistavat.

Myös IoT ja tehdasautomaation 
sensorit, 5G-verkkojen suodattimet 
ja monet ekologiset ratkaisut sähkö-
autoista aurinkopaneeleihin tarvit-
sevat ohutkalvoja. Käyttökohteita 
on kymmenittäin ja uusia tulee jat-
kuvasti lisää esimerkiksi virtuaali-
todellisuuden käytön lisääntyessä.

– ALD-teknologiaa voidaan hyö-
dyntää terveysteknologian alalla 
lääkepakkausten ja turvallisten imp- 
lanttien sekä muiden kehonsisäis-
ten komponenttien suojaamisessa.

ALD-kalvon etuna on sen täysin 
tiivis ja ehjä pinta sekä puhtaus, kos-
ka pinnoitus tehdään tyhjiössä puh-

taista kaasuista. Ominaisuudet suo-
jaavat ihmiskudosta ja komponent-
tia sekä estävät hylkimisreaktion.

ALD:n muodostamien kalvojen 
paksuus vaihtelee nanometristä 
kymmeniin nanometreihin. Tek-
nologialla saadaan mittatarkkoja, 
tiiviitä pinnoitteita. Se on 3D-ky-
vykäs ja myötäilee tarkkaan kap-
paleen monimutkaisia pintoja. 

Yrityksen laboratorioissa kehite-
tään ratkaisuja, joita kuluttajat käyt-
tävät parin vuoden päästä. Picosun 
tekee yhteistyötä yliopistojen kans-
sa sovellusten kehittämisessä. 

Picosun Oy:n Jussi Rauteen mukaan Suomi on nanoteknologian kehto ja alan merkittävä toimija.

Suomessa kehitetty ALD-pinnoite valloittaa alati  
uusia käyttökohteita teknologian eri aloilla. Picosun 
vastaa ALD-teknologian tutkimus- ja kehitystyöstä.
teksti ritva-liisa sannemann  kuva patrik pesonen

ALD-teknologian pioneeri
n Picosun konserni myy 
ALD-pinnoitteiden valmis-
tamisratkaisuja ja tekee  
kehitys- ja tutkimustyötä.

n Kansainvälisen konsernin 
pääkonttori sijaitsee Suo-
messa, ja se työllistää 150 
työntekijää 20 maasta.

n Liikevaihto kasvoi 2020 
noin 40 prosenttia, 37,6 
miljoonaan euroon. Liike-
vaihdosta viidesosa sijoite-
taan tuotekehitykseen.

n Omistaa noin 300 patent- 
tia ja oli vuonna 2020 maan 
10. suurin patentoija.
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L iki kolmannes Espoon ilmasto-
päästöistä on liikenteen aiheut-
tamia. Kaupunki kannustaa nyt 
yrityksiä innovoimaan ratkaisu-

ja, joilla liikenteen päästöjä pystyttäisiin 
pienentämään sekä tarjoamaan kaupun-
kilaisille parempia liikkumisen palveluita.

– Liikenne on ollut pitkään sektori, jossa 
päästöjä on ollut kaikkein vaikeinta ja hitain-
ta laskea, sanoo Espoon kaupungin projek-
tipäällikkö Tuomas Kiuru.

Liikenteen päästöjen puolittaminen 
vuoteen 2030 mennes-
sä on asetettu valtakun-
nalliseksi tavoitteeksi. 
Espoon kaupunki aikoo 
myös olla hiilineutraali 
vuonna 2030. 

– Liikenne on mer-
kittävä päästölähde, jo-
ten kestävän liikkumi-
sen edistäminen on hy-
vin tärkeää. Liikkuminen 
koskettaa myös jokaista 
kaupunkilaista, sillä tyy-
pillisesti ihmiset käyttävät tunnin päiväs-
tään paikasta toiseen liikkumiseen.

Turvallinen latauspaikka
Espoossa lähes joka toinen matka tehdään 
autolla. Kaupungin tavoitteena on pyörä-
matkojen kasvattaminen 15 prosenttiin vuo-
teen 2024 mennessä. Sähköpyörä on loista-
va kulkuväline lyhyillekin matkoille.

– Sähköpyöräily on usein nopeampaa kuin 
joukkoliikenne. Pyörällä matkustavan ei tar-
vitse etsiä parkkiruutua tai skrapata talvisin 
auton ikkunoita jäästä, Kiuru sanoo.

Sähköpyörällä liikkuvat pääsevät tänä ke-
väänä kokeilemaan Espoossa LatausPolku 
Oy:n kehittämiä sähköpyörän akkujen la-
tauskaappeja. Sähköpyörän käyttäjä voi jät-
tää pyöränsä parkkiin ja akun lukittuun lo-

keroon latautumaan. Mukana on oltava oma 
verkkopistokkeeseen kiinnitettävä laturi, sil-
lä sähköpyörissä on erilaisia latureita.

Sähköpyörän akut kelpaavat pitkäkynti-
sille, joten lukollinen latauskaappi mahdol-
listaa myös sen, ettei pyörän omistajan tar-
vitse vaihtoehtoisesti kuljettaa akkua mu-
kanaan esimerkiksi työpaikalle.

– Sähköpyörien räjähdysmäinen kasvu on 
tuonut mukanaan haasteen: missä säilyttää 
ja ladata pyörän akkua turvallisesti? Ratkai-
suksi kehitimme paloturvallisen, akkupa-

lon tunnistavan ja sam-
muttavan säilytyskaa-
pin, joka on helppo asen-
taa niin julkisille paikoille 
kuin kiinteistöjen pyörä-
kellareihinkin, kertoo La-
tausPolku Oy:n toimitus-
johtaja Mikko Pajamies.

Alusta kokeilulle
Latauskaappien kokeilu 
on osa käynnissä olevaa 
6Aika-verkoston hanket-

ta Vähähiilinen liikkuminen -liikennehubeis-
sa. Liikennehubeilla tarkoitetaan liikkumi-
sen keskuksia, joissa on suuria kävijämääriä 
ja vahva julkinen liikenne.

Hankkeen myötä Espoon kaupunki kan-
nustaa yrityksiä, yhteisöjä tai muita toimit-
tajia innovoimaan ja tarjoamaan omia rat-
kaisujaan erilaisiin liikkumisen ongelmiin.

– Yritys pääsee kokeilun myötä testaa-
maan oman tuotteensa tai palvelunsa toi-
mivuutta aidossa ympäristössä. Ihannetilan-
teessa kaupunki puolestaan pystyisi tarjoa-
maan tulevaisuudessa parempia liikkumisen 
palveluita, Kiuru sanoo.

Espoon kaupunki on hankkeen pääto-
teuttaja. Mukana ovat myös Business Tam-
pere, Oulun kaupunki, Turun ammattikor-
keakoulu sekä Turun kaupunki.

Espoon kaupunki tavoittelee pienempiä ilmastopäästöjä uusilla 
liikkumisen palveluilla. Tänä keväänä kokeillaan sähköpyörien 
akkujen latauspisteitä kolmessa liikenteen solmukohdassa. 
teksti outi karilahti  kuva patrik pesonen

Espoosta tehdään 
sähköpyöräilyn 
paratiisia

Espoon kaupunki tarjoaa sähköpyörien akkujen lataukseen turvallisia säilytyskaappeja.

n Perinteinen istuminen muun 
muassa rasittaa selkää, heikentää 
nestekiertoa ja laskee vireystasoa.

n Etätoimistossa kannattaa sijoittaa 
työergonomiaan. Yksi ratkaisu on 
Salli Satulatuoli, joka ohjaa selän 
hyväryhtiseen asentoon.

n Salli-tuotteisiin voi tutustua yri-
tyksen liikkeessä Triplassa, jälleen-
myyjien tai verkkokaupan kautta.

E tätöitä on tehty jo yli vuoden ajan 
vaihtelevissa olosuhteissa. Joku 
on levittäytynyt keittiön pöydän 
ääreen ja toinen istuu läppäri sy-

lissä sängyn päällä.
Kotona työergonomia voi olla hukassa. 

Perinteinen istuminen vaikuttaa haitallises-
ti sekä terveyteen että tuottavuuteen. Ke-
hoamme ei ole luotu istumaan, mutta is-
tumme silti jopa 12-15 tuntia vuorokaudes-
sa. Työpäivän päätteeksi istahdamme katso-
maan televisiota, hoitamaan netissä pankki-
asioita tai tekemään verkko-ostoksia. 

Kun istumme perinteisessä asennossa 
selkä pyöreänä, polvissa sekä reisien ja ylä-
vartalon välillä on 90 asteen kulma. Tässä 
asennossa niska- ja hartialihakset helposti 
kipeytyvät, selkä rasittuu ja ylävartalon pai-
no kohdistuu takareisiin ja pakaroihin, mi-
kä heikentää nestekiertoa. Hengitys on pin-
nallisempaa, aivot eivät saa tarpeeksi hap-
pea ja ruoansulatuskin tökkii. Ei ihme, että 
päätä särkee ja vireystaso laskee. 

Salli Systemsin missio on tarjota vaihto-
ehtoja perinteiselle istumiselle. Sen hittituo-
te, Salli Satulatuoli, lanseerattiin jo vuonna 
1990. Liikettä myötäilevällä, keskiraollisel-
la tuolilla istutaan kuten hevosen selässä, ja 
tuoli ohjaa selän hyväryhtiseen asentoon. 
Sallilla istuessa alaselkään muodostuu au-
tomaattisesti notko, mikä vähentää välile-
vyihin kohdistuvaa painetta.  

Oma kivijalkaliike Triplassa
Ergonomisten tuolien lisäksi yritys valmis-
taa sähkösäädettäviä pöytiä. Tuotteista noin 
60 prosenttia menee vientiin.

– Salli-tuotteita viedään noin 80 maahan, 
kertoo toimitusjohtaja Antti Ritvonen.

Kotimaassa Salli-konseptin tuotteita 
myydään sekä jälleenmyyjien että verkko-
kaupan kautta. Vuonna 2019 avattiin yrityk-
sen oma myymälä kauppakeskus Triplan vii-
denteen kerrokseen Helsingissä.

– Koronasta huolimatta – tai ehkä siitä joh-
tuen – myymälä on menestynyt erinomai-
sesti. Työergonomiaa ja terveellistä istumis-

ta kaivataan toimistojen lisäksi koteihin.
Triplan hyvinvointikerroksessa sijaitse-

vaan liikkeeseen on helppo tulla katselemaan 
ja kokeilemaan tuotteita. Asiantuntevat myy-
jät auttavat valitsemaan malleista juuri sopi-
vimman ja opastavat tuolin käytössä.

– Salli Satulatuolit soveltuvat lähes kai-
kille toimialoille ja erilaisiin työympäristöi-
hin. Niitä käyttävät niin kampaajat, lääkärit, 
hammaslääkärit, fysioterapeutit, hitsaajat 
kuin toimistotyöntekijät, Ritvonen luettelee.

Salli-tuotteiden design on laadukasta ja 
ajatonta, ja sopii myös kotien sisustukseen. 
Satulatuoli ja helposti liikuteltava pöytä 
muodostavat kompaktin, pieneenkin tilaan 
sopivan yhdistelmän.

Suomalaisen perheyrityksen tuotteet val-
mistetaan omalla tehtaalla Rautalammilla. 
Satulatuolit verhoillaan nahkalla, keino-
nahkalla tai kankaalla, värivaihtoehtoja on 
useita. Valittavana on myös ekologinen mal-
li, jonka päällys tehdään ylijäämänahasta. 

Salli-tuotteet pakataan tehtaalla muovit-
tomiin pakkauksiin, ja vanhat tuolit otetaan 
vastaan kierrätystä tai kunnostusta varten. 

Salli Systems on levittänyt terveellisen istumakulttuurin sano-
maa jo yli 30 vuoden ajan. Etätyön yleistymisen myötä hyvää 
työergonomiaa kaivataan nyt myös kotikonttoreissa. 
teksti marja hakola  kuva iita sillanpää

Satulatuoli istuu 
kotikonttoriin

Tuotantotyöntekijät Johanna Kouvalainen ja Tarja Pakarinen verhoilevat Salli-tuotteita. 
Toimitusjohtaja Antti Ritvosen mukaan materiaali- ja värivaihtoehtoja on useita.

Työergonomiasta 
ei kannata tinkiä

“
Tavoitteena on 
pyörämatkojen 
kasvattaminen 
15 prosenttiin.

Jos ostopolku ei toimi 
sujuvasti, asiakas saattaa 
luovuttaa. Verkkopalve-
lujen päivittämisessä ja 
digiosaamisessa apuun 
rientää Siteimprove  
Oy:n ammattilaiset.

teksti maria paldanius 
kuva lars hauschildt & 
sanni hirvonen

T utkimusten mukaan jopa 
75 prosenttia kuluttajista 
muodostaa kuvan organi-
saatiosta verkkopalvelu-

jen perusteella ja 85 prosenttia et-
sii tietoa netistä ennen ostopäätök-
sen sinetöimistä. Yritysten kannalta 
se tarkoittaa sitä, että potentiaalis-
ten asiakkaiden tavoittaminen vaa-
tii toimivat, saavutettavat ja brändi-
kuvaa vastaavat verkkosivut. 

– Verkkopalvelujen merkitys on 
kasvanut viime vuosina merkittä-
västi. Verkkoa käytetään niin ostos-
ten tekemiseen kuin avun ja tiedon 
hakemiseen. Myös monen yrityksen 
liiketoiminta löytyy verkosta. Siksi 
on tärkeää, että verkkopalvelut ovat 
kunnossa, kiteyttää Siteimproven 

Globaalisti ja lokaalisti toimivan Siteimprove Oy:n myyntijohtaja Ida Ojasen mukaan verkkopalveluissa keskeistä on helppous, käyttäjäystävällisyys, saavutettavuus ja hakukoneoptimointi. 

myyntijohtaja Ida Ojanen.
Noin 44 prosenttia yrityksistä 

ajattelee digitaalisuus edellä. Riip-
pumatta siitä, onko yritys digitaali-
sesti valveutunut tai ottamassa en-
siaskeliaan digitaalisella polulla, Si-
teimprove räätälöi verkkopalvelut 
asiakkaita paremmin palvelevaan 
muotoon. Tuotteet ja palvelut sido-
taan yrityksen asiakasprosesseihin. 

– Tavoitteemme on auttaa asia-
kasta pääsemään asettamiinsa ta-
voitteisiin. Huolehdimme siitä, että 
verkkopalvelusta tulee saavutetta-
va, sivusto on brändikuvan mukai-
nen ja toivotut toiminnot toteutu-
vat. Puhuttelevan sisällön luomi-
nen vaatii myös ymmärrystä kohde-
ryhmästä. Tässä kaikessa me voim-
me auttaa, ja ratkaisut on koottu yh-
delle alustalle, asiakkuuspäällikkö 
Santeri Nupponen summaa.

Askeleen edellä
Ojanen antaa samaistuttavan esi-
merkin: henkilö hakee verkosta tiet-
tyä kirjaa. Hakukone tarjoaa useita 
vaihtoehtoja, joista osa on mainon-
taa ja osa orgaanisia sivustoja. Mo-
ni valitsee mieluiten jälkimmäisen. 
Usein edessä on kuitenkin täystyr-
mäys: sivu ei avaudu tai ostopolku 
ei toimi. Jos sivua ei ole optimoi-
tu kännykkään, se ei avaudu luurin 
kautta lainkaan. Ostos jää tekemättä 

tai asiakas siirtyy muille sivustoille.
– Suurin osa kuluttajista käyt-

tää verkkopalveluja kännykällä. 
On rahanhaaskausta panostaa ha-
kukoneoptimointiin, jos sivustoa 
ei ole optimoitu puhelimeen, Oja-
nen mainitsee. 

Miten yritys näkyy edukseen 
hakukoneessa? Miten asiakas löy-
tää yrityksen verkosta eri laitteilla? 
Kuinka tavoittaa asiakkaat ja mita-
ta toiminnan tuloksellisuutta digin 
avulla? Tätä Siteimprove avaa sa-

malla perehdyttäen asiakasta tuot-
teiden ja palvelujen saloihin. 

– Emme tarjoa vain dataa ja käp-
pyröitä, vaan käymme asiakkaiden 
tavoitteita läpi kädestä pitäen. Kar-
toitamme, minkälaista lisäarvoa tar- 
joamamme ratkaisut voivat tuoda ja 
miten ratkaisuista saa kaiken hyö-
dyn irti, Nupponen sanoo.

– Ratkaisuja mietitään aina yh-
dessä asiakkaan kanssa. Teemme 
taustatutkimusta asiakkaan tilan-
teesta ja analysoimme heidän verk-

kopalvelunsa. Sitten pohditaan, mi-
ten me voimme auttaa, Ojanen lisää. 

Laaja työkalupatteristo
Kun Siteimprove Oy perustettiin 
vuonna 2003, verkkopalvelut toimi-
vat eräänlaisena käyntikorttina or-
ganisaatioille. Vuonna 2016, kun toi-
minta laajeni asiakkaiden toivees-
ta Suomeen, kehitys oli jo pitkällä.

– Kun itse aloitin tässä tehtäväs-
sä viisi vuotta sitten, digitaalisuu-
dessa ei vielä oltu nykyisellä tasol-
la. Tuotteita ja palveluja on lähdet-
ty kehittämään asiakkaiden pyyn-
nöstä, Ojanen ynnää. 

Kehitysaskeleita voidaan havain-
noida kirjaesimerkin kautta. Mitä 
tulisi tehdä, että asiakas päätyisi 
tekemään hankinnan oman yrityk-
sen verkkosivulta? Nupposen mu-
kaan onnistuneiden ostopolkujen 
taustalla on monenlaisia digitaalisia 
ratkaisuja, jotka takaavat esimerkik-
si maksimaalisen latausnopeuden 
ja saavutettavuuden, sekä huoleh-
tivat hakukoneoptimoinnista ja ha-
kukonemainonnan optimoinnista. 

– Tuotteen tai palvelun tilaami-
sen taustalla oleva työkalupatteris-
to on laaja. Meillä on käytössämme 
yksi, tehokas työkalu, jonka avulla 
tarjoamme ratkaisun koko ostopo-
lulle, ja sitä kautta edistämme posi-
tiivista käyttäjäkokemusta. 

Optimaalisia ostopolkuja

Siteimproven tavoitteena on auttaa asiakasta pääsemään asettamiinsa 
tavoitteisiin, kertovat Miro Honkanen ja Santeri Nupponen.
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Tilitoimisto Mandaatti rik-
koo klassisen tilitoimis-
ton rajoja: yrityksen ydin 
on kirjanpito- ja taloushal-

lintotyössä, mutta lisäksi Mandaa-
tista löytyy kehittämiseen ja kas-
vuun liittyvää näkemystä.

– Peruskirjanpidon lisäksi autam-
me asiakkaita monenlaisissa yrityk-
sen asioissa. Meiltä saa apua aina 
yrityksen perustamisesta vaativiin 
yritysjärjestelyihin, sanoo liiketoi-
mintajohtaja Karoliina Ahola. 

Mandaatin palveluihin kuuluvat 
yrityksen osakasjärjestelyihin, ar-
vonmääritykseen, osakeantiin, su-
kupolvenvaihdokseen, hinnoitte-
luun ja yhtiömuodon muutokseen 
liittyvä ammattimainen tuki. 

– Hinnoittelu on tärkeä asia, jol-
la voi saada liiketoimintaa kannat-
tavammaksi. Sen suhteen annamme 
konkreettisia neuvoja asiakkaalle.

Tilitoimisto, joka 
kannustaa kasvuun 
ja kehittämiseen

Mandaatissa asiakasyrityksiä pal-
velee myös oma lakimies, joka vas-
taa liike-elämään liittyviin juridisiin 
kysymyksiin puhelimessa. 

– Asiakkaidemme mukaan laki-
miehen kanssa keskustelusta saa 
myös henkistä hyötyä.

Perehtyy yrityksen asioihin
Kirjanpidossa Mandaatti haluaa tar-
jota laajempaa palvelua.

– Kuukausikirjanpidon yhteydes-
sä kirjanpitäjä lähettää myös sanal-
lisen raportin siitä, mitä luvut tar-
koittavat. Kirjanpitäjä vertaa luku-
ja edellisen vuoden lukuihin ja ker-
too muutoksista, joihin yrittäjän on 
hyvä kiinnittää huomiota. Asiakas 
tuntee asioitaan hoitavan kirjanpi-
täjän, joka on aina tavoitettavissa 
joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Mandaatista löytyy monen eri 
alan osaamista. Asiakkaina on pie-

niä ja isoja yrityksiä useilta toimi-
aloilta, ja sekä kotimaassa että kan-
sainvälisesti toimivia yrityksiä. 

– Iso asiakasryhmämme on aloit-
tavat yritykset sekä yksinyrittäjät. 
Meille on tärkeää, että voimme tu-
kea yritystä sen alkutaipaleella.

Yritys järjestää myös webinaareja 
ja bisnesklinikoita, joissa asiakkaalle 
annetaan konkreettisia vinkkejä lii-
ketoiminnan kehittämiseen. 

– Bisnesklinikoissa on tarjottu la-
kimiehen vinkkejä, markkinointi- 
ja some-valmennusta ja kirjanpitä-
jien neuvoja yrityksen perustami-

seen, yhtiömuodon valintaan ja hin-
noitteluun. Tapahtumissa on myös 
voinut varata henkilökohtaisen ajan 
omalle valmentajalle, jonka kanssa 
on mietitty yrityksen kysymyksiä, 
Ahola kertoo.

Seuraavat klinikat järjestetään 
toukokuussa ja syksyllä.

Aktiivista yhteistyötä
Kasvava suomalainen vaatebrändi 
Alpa halusi tilitoimistokseen kump-
panin, jonka kanssa voi tehdä jous-
tavaa ja tiivistä yhteistyötä.  

– Mandaatin kanssa löysimme te-

kemistämme palvelevan yhteistyö-
kuvion. Teemme aktiivisesti yhteis-
työtä kirjanpitäjän kanssa samassa 
ohjelmassa, sanoo Alpan talousjoh-
taja Joona Penttilä.

Mandaatista löytyi osaamista 
myös Alpan liiketoiminta-alueelle. 

– Meillä on kolme eri verkko-
kauppaa, useita maksuvälittäjiä ja 
kansainvälinen tuotantoketju. Kir-
janpito on saatava aikaan useista 
datalähteistä, mikä vaatii kirjan-
pitäjältä tietoteknistä osaamista. 
Mandaatilta löytyi tähän hyvä te-
kijä, Penttilä sanoo.

Tilitoimisto Mandaatin myyntipäällikkö Vesa Välipirtti, yksikönjohtaja Reetta Rämäkkö ja taloushallinnon 
asiantuntija Mattias Taskila tarjoavat konkreettisia vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen.

Mitä jos kirjanpitäjältä saisi myös vinkkejä yrityksen 
kehittämiseen, apua hinnoitteluun ja juristin neuvoja? 
Tätä ja paljon muuta tarjoaa Tilitoimisto Mandaatti.

Toimitusjohtaja Jukka Sjöstedtin mukaan harvalla antennisuunnittelijalla 
on antennilaboratorio ja radiokaiuton huone, kuten Radientumilla.

Eurosec Oy:n toimitusjohtaja Sampo Brisk ja tuotanto- ja huoltokoordinaattori Jaakko Lepola tarjoavat 
arkea helpottavia ratkaisuja, kuten etäjonottamista vähittäiskaupan alan toimijoille.

E täjonottaminen on mo-
derni vaihtoehto kaupan 
ovelta ulos saakka jatku-
ville jonoille. Vuoronu-

merojärjestelmä säästää asiakkaan 
aikaa päivän askareisiin, kun kaup-
pias taas saa arvokasta tietoa asiak-
kaan käyttäytymisestä. 

– Kauppiaan saama tieto siitä, 
milloin asiakasjonoissa on ruuhkaa, 

voi auttaa häntä työvuorosuunnit-
telussa. Koronan myötä kysyntä 
välttää jonottaminen on kasvanut ja 
mahdollisuudet siihen ovat lisään-
tyneet selvästi, sanoo Eurosec Oy:n 
toimitusjohtaja Sampo Brisk.

Jotta kaupankäynti olisi sujuvaa, 
myös hinnoittelun tulee olla ajan ta-
salla ja kauppiaan perillä siitä, mi-
tä hyllystä löytyy ja kuinka paljon. 

Jonossa odottelu altistaa 
infektiotaudeille ja tur-
hauttaa asiakkaita, mikä 
voi johtaa asiakkuuksien 
menetyksiin.

– Henkilökunnalta menee pal-
jon aikaa paperin printtaamiseen 
ja siihen, että hintalaput on asetel-
tu oikean tuotteen kohdalle ja lyöty 
kassajärjestelmiin. Jos hinnanmuu-
tos tapahtuu isossa kauppaketjus-
sa, vie valtavasti aikaa ennen kuin 
tieto on päivitettynä koko kauppa-
ketjun laajuisesti, Brisk sanoo.

Kolmen kokonaisuus
Helsingin Pitäjänmäellä sijaitseva 
innovaatiotalo Eurosec Oy on yh-
distänyt palvelut samaan, kotimai-
seen pilvipalveluun, EWQ Zoneen. 

– Sen kautta toimivat asiakashal-
lintaan tarkoitettu Jonottomat pal-
velut, automaattisesti päivittyvät 
Elektroniset hintanäytöt ja moni-
puoliset hintatietojen esittämiseen 
suunnitellut Digital Signage –näytöt.

Mobiilisti toimiva Jonottomat 
palvelut mahdollistaa sen, että asia- 
kas voi ottaa etänä vuoronumeron, 
jatkaa asiointiaan toisaalla ja saa-
pua takaisin juuri silloin, kun hä-
nen vuoronsa on. 

– Elektroniset hintanäytöt ovat 
moderni ratkaisu ajantasaiseen hin-
taviestintään ja tehokkaaseen myy-
mäläympäristöön. Näytöt varmis-
tavat sen, että hintatieto on oikein, 
oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. 
Samalla järjestelmä tehostaa verkko-
kaupan keräilyä ja helpottaa asiak- 
kaiden ostokäyttäytymisen analy-
tiikan seurantaa paikannusominai-
suutensa ansiosta.

Digital Signage -näytöt ovat puo-
lestaan ratkaisu ajantasaisen infor-
maation jakamiseen kaupoissa. 

– Olemme havainneet, että staat-

tisesti esitetty informaatio kiinnit-
tää asiakkaiden huomion melko 
huonosti. Sen sijaan näyttöjen liik-
kuva kuva vangitsee katseen pape-
rilappusta paremmin, toteaa Brisk.

Ekologisesti Suomesta
Eurosecille kotimaisuus ja positiivi-
nen työympäristö ovat vastuullisen 
toiminnan kulmakivet. Toiminta on 
myös täysin hiilineutraalia.

– Markkina-alueen rajaaminen 
kotimaahan ja Pohjoismaihin on 
ympäristöystävällisempi vaihtoeh-
to kuin se, että laivaamme tuottei-
tamme toiselta puolen maapalloa. 

Ympäristöystävällisten arvojen 
lisäksi kotimainen työ ja sen tu-
keminen ovat Eurosecille tärkei-
tä arvoja. Yritys luo Suomeen työ-
paikkoja, ja omien työntekijöiden-
sä lisäksi se työllistää lukuisia mui-
ta suunnittelun, tuotannon sekä 
asennuksen ammattilaisia.

– Läpinäkyvyys ja vastuullinen 
toimitusketju takaavat sen, että 
voimme ylpeinä seistä arvojem-
me takana, Brisk hehkuttaa.

Kotimaista vastuullisuutta

Investoinnit teknologiahankkeisiin ovat maksuliikenteen murroksen 
myötä selvässä kasvussa muun muassa kaupan alalla.

M aksamiseen ja vaih-
dantatalouteen pe-
rustuva toiminta on 
koko ihmiskunnan 

vanhimpia järjestelmiä, jota on teh-
ty kymmeniätuhansia vuosia lähes 
samalla periaatteella – vain vaihdon 
välineet ja maksamisen järjestelmät 
ovat muuttuneet. Vielä jokin aika 
sitten kauppaa käytiin maailman-
laajuisesti seteleillä. Nykyisin voit 
ostaa Tokiosta kahvikupillisen vi-
lauttamalla maksulukijaan matka-
puhelintasi, jolloin ostotapahtuma 
tallentuu sekunnin murto-osissa 
suomalaisen pankin ja japanilaiseen 
palvelun tarjoajan järjestelmään. 

Maailma menee myös maksami-
sen tavoissa enemmän kohti auto-
maatiota ja robotiikan tehokkaam-
paa hyödyntämistä.

– Erilaiset maksamisen palvelu-
konseptit ovat monimuotoistumas-
sa ja maksuliikenteen kansainvälis-
tyminen sekä aikaan ja paikkaan si-

Maksuliikenteen murros vie 
kohti kestävää hyvinvointia

toutumattomuus lisääntyvät. Hen-
kilön tunnistautuminen, asioinnin 
sujuvuus ja näihin liittyvät uudet 
teknologiat tulevat mullistumaan 
melko lyhyellä aikavälillä, arvioi 
Seita Technologies Oy:n teknolo-
giajohtaja Mikko Laaksonen.

Seitatech on sähköisiin maksu-
järjestelmiin erikoistunut suoma-
lainen ohjelmistotalo, joka tarjoaa 
yhteistyökumppaneilleen syvällistä 
alan asiantuntemusta ja kokonais-
valtaisia maksuratkaisuja.

Automaatio mahdollistaa
Maksuliikenteen automatisoitumi-
nen tuo monien kuluttajien mieleen 
varmasti myös uhkakuvia: katoa-
vatko automaation myötä työpai-
kat? Miten käy maksutapahtuman 
turvallisuuden? Voidaanko yksittäi-
sen maan koko maksuliikennejär-
jestelmä sekoittaa hakkeroimalla?

Kun automaatio kehittyy, edellyt-
tää se myös vahvempaa tietoturvaa ja 

riskien hallintaa. Laaksonen toteaa, 
että erityisesti Euroalueella rahalii-
kenne on suojattu erityisen hyvin. 
Pohjoismaat sekä Suomi ovat tur-
vallisuusratkaisujen kehittämisessä 
Euroopan terävintä kärkeä. 

– Automatisaatiota kannattaa aja-
tella mahdollisuutena. Mitä enem-
män hyödynnämme robotiikkaa jär-
kevästi, sen parempaa palvelua pys-
tymme tuottamaan. Samalla voim-
me siirtää taakkaa tietyistä asian-
tuntijatehtävistä kohti korkeam-
man jalostusarvon työtä.

– Parhaimmillaan digitalisaatio li-
sää yhteiskunnan tuottavuutta ja ta-
kaa myös jatkossa suomalaisen hy-
vinvointivaltion säilyvyyden. Pi-
demmällä aikavälillä uskon sen li-
säävän vaikkapa luovuutta, inspi-
raatiota ja välittämistä edellyttäviä 
työtehtäviä, joita ei automaatiolla 
voi korvata. Samalla voimme vähen-
tää negatiivisen globalisaation vai-
kutuksia yhteiskunnallemme.

Moni kaupan alan toimija on näh-
nyt muutoksen mahdollisuutena. 
Investoinnit uusiin teknologia-
hankkeisiin ovat selvässä kasvussa.

– Olemme saaneet kumppaneilta 
paljon uusia toimeksiantoja. Erityi-
sesti halutaan kokeilla eri maksujär-
jestelmien ja sovellusten toimivuut-
ta, jotka liittyvät automaation kehit-
tämiseen vähittäiskaupan puolella.

Maksuliikenteen muutos ajasta ja paikasta riippu-
mattomaksi on yksi lähitulevaisuuden mullistuksista. 
Digitalisaatio ja robotiikan hyödyntäminen tukevat 
hyvinvointia ja lisäävät yhteiskunnan tuottavuutta.

teksti elina jäntti  kuva tuuli nikki

H arva ihminen tietää, 
montako antennia kul-
jettaa mukanaan päi-
vittäin. Pieni näkymä-

tön vastaanottolaite on rakennettu 
jokaiseen luottokorttiin, kulkukort-
tiin, kännykkään ja älysormukseen. 

– Yksikään langaton laite ei toi-
mi ilman antennia, sanoo Radientu-
min toimitusjohtaja Jukka Sjöstedt.

Tampereella sijaitseva Radien-
tum tuntee antennien nykyiset ja 
tulevat käyttökohteet. Niitä on mit-
taamaton määrä. Edellä mainitut te-
koälyä hyödyntävät, puettavat lait-
teet ovat vain yksi esimerkki, mut-
ta jo niiden markkinoiden arvioi-
daan kasvavan 30 prosenttia vuo-
teen 2025 mennessä.  

Mitä pidemmälle esineiden in-
ternet etenee, sitä enemmän syn-
tyy tarvetta integroitujen, laite-
kohtaisten ratkaisujen suunnitte-
luun. Näkymä osuu Radientumin 
ydinosaamiseen. Viidentoista hen-
gen tiimi ei ole tavallinen insinöö-
rikeskittymä, vaan lukuisia patent-

Langaton tulevaisuus 
haastaa antenniekspertit

teja kirjoittanut asiantuntijaorgani-
saatio, jonka kokemus ulottuu yli 
25 vuoden päähän, osalla Nokian 
entiseen antennitiimiin. 

Henkilöstön asiantuntemus suur-
teollisuuden parissa avaa Radientu-
mille ovia aina pienistä startupeista 
kansainvälisiin suuryhtiöihin.  

– Isot firmat hakevat meiltä in-
novaatioita, ja me haastamme fir-
mojen omat suunnittelijat. Tuom-
me projekteissa lisäarvoa yrityksen 
suunnittelutiimille, Sjöstedt toteaa.  

Yritykset arvostavat Radientu-
min kokonaispalettia: kykyä suun-
nitella käyttäjäystävällisiä tuottei-
ta ja hahmottaa tuotteen koko elin-
kaari, valmistustapa ja laatu. 

Oivallukset syntyvät usein sovel-
tamisesta ja teollisuudenalojen vä-
listen rajojen ylittämisestä: korva-
napin antennin idean voi siirtää 
vaikkapa kaivurinkauhan kynteen.  

Ratkaisujen aallonharjalla
Asiakkaat etsivät paitsi innovaati-
oita, myös kuluja, aikaa ja energiaa 

säästäviä ratkaisuja. Radientum pe-
rustaa kilpailukykynsä kustannus-
tehokkaaseen simulointiin, jonka 
avulla se pystyy suunnittelemaan 
täysin uudenlaisia laitetyyppejä.

Kalliita prototyyppejä ei tarvitse 
rakentaa, eikä se ole aina mahdollis-
takaan, esimerkiksi silloin, kun työn 
alla on langaton implantti sydämen 
tarkkailuun. Ihmiskokeet ovat hitai-
ta ja hankalia toteuttaa, mutta tieto-
konesimulaatio onnistuu.  

Viisi vuotta sitten perustetun yri-
tyksen antenniosaaminen on maail- 
manluokkaa – ja samalla yhtä hy-
vää kuin sen henkilöstön tietotai-
to. Jotta keihäänkärki pysyisi terä-
vänä, yritys tekee yhteistyötä muun 
muassa Aalto-yliopiston ja Tampe-
reen yliopiston kanssa. Partneri- ja 
alihankintaverkosto kasvaa ripeästi.

– Projektimme ovat monipuo-
lisia, menemme syvälle maan al-
le kaivosteollisuuteen, suunnitte-
lemme iholle langatonta laastaria 
kuumeen mittaamiseen ja palomie-
helle hansikasta, joka kertoo, mil-
loin käsi on vaarassa palaa. 

– Insinöörit pitävät haasteista. 
On hienoa nähdä, kun työntekijä 
kertovat silmät loistaen ahaa-elä-
myksestään.

Antennisuunnittelussa oppimi-
sen ja soveltamisen mahdollisuu-
det ovat äärettömät. 

Antennien käyttökohteet ovat rajattomat eri teol-
lisuudenaloilla. Radientum suunnittelee antenneja 
vuosien kokemuksella asiakkaiden huipputiimeissä.
teksti helen partti  kuva eino ansio

teksti maiju korhonen  
kuva sanni hirvonen

“
Kauppiaan tieto 
mahdollisista 
ruuhkista auttaa 
työvuorojen 
suunnittelussa.

HTTPS://EWQ.ZONE/

teksti pekka säilä  kuva shutterstock
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Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Verkkouhkien määrä on 
kasvanut käsi kädessä 
älylaitteiden käytön 
kanssa. Vaaroilta voi  
suojautua tehokkaasti. 
F-Securen tietoturva- 
tuote hälyttää jo ennen 
kuin vahinko on ehtinyt 
tapahtua.  

teksti helen partti 
kuva joona raevuori

I nternetin alkuvuosina ihmi-
set asensivat hanakasti tie-
tokoneisiinsa palomuureja 
ja antivirusohjelmia. Silloin 

yhden laitteen suojaaminen olikin 
helppo ymmärtää. Tilanne muut-
tui, kun teknisten laitteiden mää-
rä kasvoi räjähdysmäisesti. Käy-
tössä oli läppäri, tabletti ja älypu-
helin. Jokaiseen sovellukseen piti 
luoda käyttäjätili käyttäjätunnuksi-
neen ja salasanoineen. Niitä oli vai-

F-Securen Business Development Manager Olli Bliss on tiimeineen tuonut markkinoille ID PROTECTION -tuotteen, joka suojaa henkilötiedot älylaitteella verkossa surffatessa.

kea muistaa, kuten sekin, että jo-
kainen laite pitäisi suojata verkko- 
uhilta erikseen. 

Moni ajattelee, ettei heidän tie-
tonsa ketään kiinnosta. Ei se niin ka-
malaa ole, jos Netflix-tilille tai va-
lokuviin murtaudutaan. Yksittäi-
nen murto ei ehkä maailmaa kaa-
da, mutta siitä syntyvä ketjureaktio 
voi johtaa identiteettivarkauteen, 
pankkitilin tyhjennykseen tai esi-
merkiksi arkaluontoisten henkilö-
tietojen julkistamiseen.  

– Monella on sellainen käsitys, 
että joku hupparikaveri kohdistaa 
hyökkäyksen tiettyyn henkilöön tai 
yritykseen, mutta hyökkäykset koh-
distetaan massoihin ja niissä käyte-
tään automatiikkaa, korjaa Business 
Development Manager Olli Bliss. 

Hakkerit metsästävät ennen 
kaikkea käyttötilien tietoja. Se voi 
onnistua helposti, jos murtautuja 
saa käsiinsä yhden hyvin tavallisen 
ja monia tilejä yhdistävän tekijän: 
käyttäjän sähköpostiosoitteen. Se 
voi löytyä vaikkapa valokuvakir-
joja tarjoavan yrityksen tai loma-
kohteen autovuokraamon tiedois-
ta. Harva muistaa, miten moneen 

paikkaan on omia tietojaan verkos-
sa sirotellut. 

Salasanan pituus merkitsee
Tietoturvayhtiö F-Secure näkee hen- 
kilötietojen vuodon nettiin työs-
sään. Verkkouhat ja -varkaudet ovat 
lähes arkipäiväistyneet.

– Jos olet iso maalitaulu, sinuun 
on helppo osua. Jos pieni, sinuun ei 
osuta ensimmäisenä, Bliss kiteyttää.

Laitteiden tietoturvaa paranta-
malla maalitaulu pienenee. Vahva 
salasana on tehokkain ase verkko-
hyökkäyksiä vastaan. Kahdeksan 
merkkiä ei tosin riitä, sillä sen pitui-
sen rimpsun tietomurto-ohjelmistot 
paljastavat sormia napsauttamalla.

– Mitä pidempi salasana tai sala-
lause on, sen parempi. Huutomer-
kit ja muut erikoismerkit auttavat 
myös, Bliss vinkkaa.

Samaa salasanaa ei kannata käyt-
tää kahdesti. Salasanojen muista-
minen on kuitenkin kymmenien 
sovellusten ja käyttäjätilien viida-
kossa lähestulkoon mahdoton teh-
tävä. Sitä paitsi jos salasanan muis-
taa, se on F-Securen tuotekehitys-
päällikön mukaan jo lähtökohtai-
sesti huono. 

Ketju katki hyvissä ajoin
F-Secure kehitti jo vuosia sitten sa-
lasanojenhallintaohjelma F-Secure 
Keyn. Tietovuotojen lisäännyttyä 
tuotetta kehitettiin, ja niin syntyi 
F-Secure ID PROTECTION. Vuoden 
2019 lopussa lanseeratun sovelluk-
sen tarkoitus on katkaista heti al-
kuunsa tietomurrosta käynnistyvä, 
pahimmillaan mittaviin haittoihin 
johtava ketjureaktio. 

– ID PROTECTION suojaa salasa-
nat ja henkilötiedot netissä ja estää 
käyttäjätilien kaappauksen. Se hä-
lyttää reaaliajassa, jos sähköposti-
osoite tai jokin käyttäjätili on joutu-

nut tietomurron kohteeksi. Se myös 
antaa ohjeita, miten toimia eri tilan-
teissa. Sovelluksen käyttäjän pitää 
muista vain pääsalasana. 

ID PROTECTION eroaa muista 
tuotteista siinä, että se kertoo hyvin 
varhaisessa vaiheessa, jos tietomur-
to on tapahtunut, eikä vasta sitten, 
kun tapahtumaketju on jo pitkällä. 

Monet toimijat lupaavat poistaa 
hakkeroituja tietoja niin sanotusta 
dark webistä, mutta silloin ollaan 
useimmiten myöhässä. Bliss kuvaa 
pimeää verkkoa verkkorikollisten 
eBayksi, johon hakkerit dumppaa-
vat tietonsa sen jälkeen, kun ovat 
hyödyntäneet sen jo muualla. Pi-
meästä verkosta kuka tahansa voi 
etsiä kiinnostavaa tietoa.

– Me haluamme ennaltaehkäis-
tä tietomurtoja, eli puuttua tilan-
teeseen, ennen kuin tieto päätyy 
pimeään verkkoon. Olemme no-
peimmat löytämään tietomurtoja, 
Bliss sanoo. 

Kun ketju on katkaistu, pahim-
mat skenaariot, kuten identiteetti-
varkaudet, jäävät toteutumatta. 

Älylaitteiden yleistyminen 
houkuttelee verkkorikollisia

“
Harva muistaa, 
miten moneen 
paikkaan on  
sirotellut omia 
tietojaan netissä. 

F-SECURE.FI


