
Konsultointi
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Arkea helpottaviksi tarkoitetut 
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Uusioenergia. Sähkömarkkinat siirtyvät pilveen. s. 12
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rohkeutta – kriittisyyden ja varovaisuuden 
osaamme ennestään jo liiankin hyvin. ss.2.2
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U U D E T  T E K N O L O G I AT  ovat kiihtyväl-
lä vauhdilla muuttamassa yritysten tapaa 
toimia ja palvella asiakkaitaan. Yrityksille 
on elintärkeää kyetä uudistamaan toimin-
taa, tuotteita ja palveluita tavalla, joka hyö-
dyntää teknologian tuomia mahdollisuuk-
sia ja luo kasvua. 

Kasvu ja uudistuminen eivät käynnisty 
itsestään, vaan niitä edeltää tietyt mentaa-
liset prosessit, jotka eivät liity mitenkään 
teknologiaan. Jatku-
van uudistumisen ja no-
pean kasvun aikaansaan-
ti sekä ylläpitäminen on 
teoriassa yksinkertaista, 
mutta vaatii käytännös-
sä seuraavia valmiuksia.

1.Pidä silmät ja korvat 
auki ja etsi aktiivisesti uu-
sia kasvumahdollisuuk-
sia. Tee sitä systemaat-
tisesti ja analyyttisesti. 
Fokusoi ensin mahdolli-
suuksiin, ei riskeihin. Tä-
hän vaiheeseen kompas-
tuu jo suurin osa yrityk-
sistä, koska ”toimiala ei 
kasva kuin 1,5 prosenttia 
vuodessa” -tekosyillä. Jos 
kasvumahdollisuuksia ei tunnu löytyvän, 
olet fokusoinut liian kapealle alueelle. Etsi 
uusilta suunnilta kysymällä esimerkiksi mitä 
kaikkea muuta voisimme myydä tai toimit-
taa samalle asiakaskunnalle? Mitä jos me-
nisimme syvemmälle johonkin asiakasseg-
menttiin ja laajentaisimme tarjoamaamme 
sen ympärille? Erilaisia mahdollisia löytyy 
varmasti. Sen jälkeen pääfokus siihen mitä 
se meiltä edellyttäisi, että tuo mahdollisuus 
voitaisiin hyödyntää. Tähän kannattaa käyt-
tää jonkin verran aikaa ennen kuin vasta ai-
van lopuksi pohditaan riskejä.

2.Tee rohkeita päätöksiä kohdan 1. avulla 
löydettyjen kasvuhankkeiden käynnistä-

miseksi. On pienempi riski käynnistää epä-
varmoja hankkeita, kuin olla käynnistämät-
tä niitä ollenkaan. Tämä tuntuu olevan yri-
tyksille se kaikkein vaikein kohta. Ei kuiten-
kaan voi onnistua, jos ei ikinä uskalla ot-
taa riskiä ja kokeilla. Sitä paitsi epäonnistu-
neetkin hankkeet yleensä vievät osaamista 
ja uudistumista eteenpäin. Lisäksi parhaat 
osaajat innostuvat mahdollisuudesta tehdä 
ja kokeilla uusia asioita ja vastaavasti petty-

vät sekä muuttuvat kyy-
nisiksi, jos mitään ei lo-
pulta kuitenkaan toteu-
teta tai tehdään ylivaro-
vaisesti. Samalla aito in-
nostus ja halu kohdan 
1 ideoimiseen hiipuu. 
Kääntäisin kysymyksen 
siitä, käynnistetäänkö jo-
kin projekti vai ei, niin 
päin, että jos ei ole riit-
tävän perusteltua syytä 
olla käynnistämättä han-
ketta, niin se pitää käyn-
nistää. Yleensä suurin ra-
joite ei lopulta ole sitten-
kään raha, vaan organi-
saation oma, rajallinen 
kyky hallita vain tietty 
määrä hankkeita – raja 

on tyypillisesti jossain 2–4 paikkeilla.

3.Osana jatkuvaa uudistumista täytyy  
myös välillä osata luopua jostain. Muuten 
kyse ei enää ole uudistumisesta vaan joka 
suuntaan paisumisesta, jossa fokus helposti 
katoaa. Jos esimerkiksi strategiana on kas-
vaa vahvasti arvoketjussa eteenpäin lop-
puasiakkaan suuntaan ja ympärille, niin 
on luontevaa miettiä oman valmistuksen 
tai muun oman tekemisen ulkoistamista ai-
nakin joiltakin osin.

Kaikkein eniten tarvitaan lopulta rohkeut-
ta ja uskallusta! Kriittisyyden ja varovaisuu-
den osaamme jo ennestään liiankin hyvin.

Uudistumisen ja kasvun reseptit

04 HIGH  
INFORMATION  
SYSTEMS 
Konsultointia  
hypen jälkeen

”Ongelma  
on jargon, jolla  
vain sekoitetaan  
tilaajan päätä.”
High Information Systemsin perustaja 
Sami Porokka 

Aaro Cantell
Yrittäjä ja hallituksen  
puheenjohtaja,  
Normet Group

Ahola Groupin konsernijohtaja Hans Aholan mielestä  
Raskaan liikenteen EU-päästörajat ovat täysin saavu-
tettavissa, ja vieläpä ennen määräaikaa. Mutta edes 
nollapäästöiset kuljetukset ei ole riittävä tavoite.  

Niin vähän 
ajoa kuin 
mahdollista

H ans Aholan on helppo 
puhua vuoden 2030 
EU-päästörajojen saa-
vuttamisesta: konser-

nin tytäryhtiö Ahola Transport on 
alittanut ne jo vuonna 2019. 

– Päästörajojen alittaminen avasi 
silmät. Ennätykseen ei tarvittu fos-
siilittomia polttoaineita eikä sähkö-
rekkoja. Onnistumisen avain on yk-
sinkertaisempi: me ajamme vähem-
män, Ahola kertoo.

Konsernilla on puolellaan harvi-
nainen etu. Sen nimi on Ahola Digi-
tal, kuljetusyrityksen viereen kas-
vanut täysiverinen ohjelmistoyri-
tys, jonka kehittämällä toiminnan-
ohjausjärjestelmällä voi ohjata lo-
gistiikkavirtoja kuljetusmuodosta 
riippumatta.  

– Avainsana on digitalisaatio. 
Neljästä poistetusta CO2-tonnista 
kolme on meillä poistettu datan 
avulla, Ahola selventää. 

Hän kertoo, kuinka data mahdol-
listaa tehokkaan ennakkosuunnit-
telun ja reaaliaikaisen reagoinnin. 
Kaikkia ratkaisuja voidaan simuloi-
da etukäteen, tehokkaimmat reitit 
ja ratkaisut valitaan digitaalisten 
kaksosten avulla, ja jokaisen kulje-

tuksen reittiä muutetaan aina len- 
nosta, jos tilanteet muuttuvat. 

Digitalisaatio ei tietenkään yksin 
riitä, vaan tarvitaan useita toisiaan 
tukevia keinoja. 

– Toimintatapojen kehittäminen 
on jatkuvaa – henkilöstön osaami-
nen, prosessit ja koko toimitusket-
jun digitalisointi, ja näiden rinnalla 
kalusto- ja energiaratkaisut. Mutta 
tärkeimmässä tavoitteessamme di-
gitalisaatio on ylivoimainen väline: 
emme halua ajaa yhtään turhaa ki-
lometriä, emmekä kuljettaa tyhjää 
tilaa, kiteyttää Ahola.

Ajamaton kilometri on aina 
ympäristöystävällisin
– Kaikki ovat innoissaan uusista 
energiamuodoista, sähkö, kaasu, 
vety. Ihan syystäkin. Mutta jos jääm- 
me odottelemaan uusia energia-
muotoja ratkaisuksi raskaan lii-
kenteen päästöihin, kurki kuolee 
ennen kuin suo sulaa. On olemas-
sa paljon nopeampi ja tehokkaam-
pi polku päästöjen leikkaamiseen. 
Siitä meillä on lyödä luvut pöytään, 
Ahola viittaa Oulun yliopiston te-
kemiin laskelmiin, jotka sertifioin-
tiyritys DNV-GL on vahvistanut.

– Tästä seuraa todella hyvä uu-
tinen: datan antama etu ei rajoitu 
vain hiilijalanjäljen minimointiin 
– se voi tehostaa kaikkien energia-
muotojen käyttöä. 

Siksi edes hiilineutraalius ei ole 

hänen mukaansa riittävä tavoite. 
– Vaikka kuljetus ei kuluttaisi 

lainkaan fossiilisia polttoaineitta, 
se kuitenkin kuluttaa energiaa ja 
luonnonvaroja. Oli auton käyttövoi-
ma mikä tahansa, yksi sääntö pätee: 

ajamaton kilometri on ympäristöys-
tävällisin kilometri, tiivistää Ahola.

Datan tehokäytöstä olisi 
hyötyä koko toimialalle
Ahola näkee riskinä, että julkinen 
säätely etenee keinot edellä, ei ta-
voitteet edellä. 

– Vaarana on, että julkinen ohjaus 
keskittyy esimerkiksi kaluston 
käyttövoiman verotukseen. 

Aholan mukaan se nostaisi kulje-
tuskustannuksia ja heikentäisi ko-
ko toimialan kannattavuutta, sekä 
sen kykyä investoida uusiin ener-
giamuotoihin. 

– Sen sijaan datan tehokäytöl-
lä voidaan samaan aikaan leikata 
päästöjä ja parantaa koko toimi-
alan kannattavuutta. Data on ra-
haa tämän toimialan pankkitilillä. 
Voimme sillä maksaa hiilineutraa-
lista logistiikasta aiheutuvat kus-
tannukset, Ahola päättää. 

”Vanhempi kuljettaja”, Ahola Groupin konsernijohtaja Hans Aholan mielestä logistiikka-alalla on varaa 
vieläkin parempaan. Siksi hän peräänkuuluttaa entistä kovempia päästötavoitteita.

Ahola Digitalin Service Tower -suunnittelukeskus tukee ja ohjaa Aholan ajoneuvoja reaaliajassa kaikkialla Pohjoismaissa ja Baltiassa. “
Data on kuin  
rahaa tilillä, jolla 
voimme maksaa 
hiilineutraalin 
logistiikan  
kustannukset.

teksti ja kuvat  ahola group
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V oi Watson-parka. IBM:n 
vuodesta 2007 asti ke-
hittämän tekoälyn kul-
tapojan piti mullistaa 

teollisuuksia ja viedä mahdollisuu-
teen tarttuvia yrityksiä kohti suur-
ten tulovirtojen luvattua maata.

Koneoppimista ja tekoälyä kos-
kevan hypen myötä Watsonin ni-
meä alettiin liittää kaikkeen hen-
kilöstöjohtamisesta asiakkuuden-
hallintaan. Samalla tekoäly-termi 
venyi kuin varkain vesittäen sen to-
dellisen määritelmän.

– Nykyään sovelluksista puhu-
taan tekoälynä, vaikka ne olisivat 
vain koneoppimisen avulla paran-
neltuja versioita, toteaa High Infor-
mation Systemsin Sami Porokka.

Tiedonhallintajärjestelmiin ja 
analytiikkaratkaisuihin erikoistu-
neen verkoston perustajan mieles-
tä uusien teknologioiden suitsutuk-
sessa ei sinänsä ole mitään vikaa.

– Ongelma on jargon, jolla sekoi-
tetaan tilaajan päätä. Puheesta voi 
seurata konsulttien käynnistämiä 
pitkiä prosesseja, jotka ovat turhia.

Kysyntää läpinäkyvyydelle
Porokka perusti High Information 
Systemsin vuonna 2013 nähtyään, 
miten IT-alan katteeton pöhinä kas-
vatti usein konsulttien palkkioita 

Konsultointia 
hypen jälkeen

asiakkaan liikevoiton sijaan.
High Information Systemsin ver-

kostoon kuuluu datahallinnan glo-
baalin kentän tuntevia asiantunti-
joita, kuten Matt Casters, Michael 
Strombreaker, Steve Sarsfield sekä 
Chris Selland.

Kaikkia tekijöitä yhdistää asen-
ne, jossa kädet laitetaan digisaveen 
tuntihinnoitellun käsitemyllyn 
pyörittämisen sijaan.

Porokan kokemuksen mukaan 
IT-talot puhuivat useista teknolo-
gioista todellisen tilanteen ollessa 
kuitenkin hyvin staattinen.

– Lopulta asiakkaalle tarjotaan 
samaa vanhaa portfoliota. Lähin-
nä siellä vilisivät nimet kuten IBM, 
Microsoft ja Oracle, Porokka listaa.

– Eräskin konsulttitalo totesi jo-
ka projektin alussa olevan avoin eri 
teknologioita koskeville ratkaisuil-
le. Käytännössä yrityksen tarjonta 
oli kuitenkin Microsoftin monopoli.

Big datan eli suurten tietomää-
rien valjastamisen tuomat edut ovat 
kiistattomat. Käsitteen valtavirtaan 
nousun myötä myös tyhjä puhe ja 
poskettomaksi paisuva kuukausi-
laskutus kasvoi kasvamistaan.

– Tämä ei ole kenenkään yksittäi-
sen toimijan vika. Kyseessä on IT-
alan sisäinen logiikka, jossa iso tar-
koittaa turvallista, Porokka toteaa.

Onneksi asiat ovat kuitenkin 
muuttumassa kohti parempaa.

Kun halpa on kallista
Kun projektin venyminen on laskut-
tajan etu, voidaan puhua jo moraali-
hasardista. Ajoittain projektin koko 
onkin konsulttiyritykselle itseisar-
vo: mitä enemmän osia, sitä enem-
män huollettavaa ja laskutettavaa.

Kun tulevaisuudessa käytännös-
sä jokainen yritys on ohjelmistoyri-
tys, riittää lisäarvoa tuottavaa teke-
mistä kyllä joka konsultille. Ala kui-
tenkin kaipaisi niin sanotusti tyh-
jien ottamista pois prosesseistaan. 
Jos ei muuten, niin tilanteen sään-
nöllisen kartoituksen ja projektiin 
liittyvän itsereflektion kautta.

IT-projektin lähtötilanteessa pelk- 
kä kustannuksien tuijotus ei ratkai-
se ostamisen ydinongelmaa. Suo-
messa matala kustannustaso on jo 
valmiiksi arvioitu tärkeäksi teki-
jäksi esimerkiksi julkisissa kilpai-
lutuksissa. Halvimmalta vaikutta-
nut vaihtoehto voi kuitenkin todel-
lisuudessa osoittautua kalliiksi – ja 
kallis ei ole välttämättä hyvä. Pro-
jektin käynnistyttyä jatkuva lasku-
tus jatkuu eikä valmista tule. Pel-
kästään projektin aloittamiseen voi 
mennä helposti kuusi kuukautta.

High Information Systems ei ole 

Konsultit ovat yritykselle suuri menoerä, josta ei voida noin vain luopua.  
Big datan ja tietovarastojen tarve on jatkuva alati kasvavalla määrällä  
organisaatioita. Kun yritysten on taas aika pohtia tulevia menoja, olisi  
hyvä tarkistaa, maksaako se vain sanoista vai itse teoista.

teksti joonas ranta  kuvat joona raevuori
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Tiedonhallintajärjestelmiin ja analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen High Information Systemsin perustaja  
Sami Porokka toivoo IT-alalle tekoja pelkän puheen sijaan.

silti vajoamassa negatiivisuuteen 
haasteiden edessä. He tarjoavat 
ongelmaan lääkkeeksi läpinäky-
vää kommunikaatiota.

Matt Casters nyökyttelee vieres-
sä tasaiseen tahtiin.

– Painotan asiakaslähtöisyyttä, 
mutta sekin sana on kokenut in-
flaation, datavarastoinnin konka-
rina tunnettu Casters naurahtaa.

Hän selittää, miten konsultin ta-
voitteen tulisi olla informaatioark-
kitehtuurin tehostaminen sekä pro-
sessin halpeneminen asiakkaalle.

– Kaikki alkaa suorasta keskuste-
luyhteydestä. Se säästää yrityksel-
tä aikaa, mikä taas näkyy positiivi-
sesti tuloksessa. Asiakastarpeiden 
ja näiden päälle tehtävä tarkka mää-
rittelytyö on jokaisen onnistuneen 
IT-projektin perusta.

Porokka ja Casters myöntävät, et-
tä konsultteina puhe tehokkuudes-
ta on välillä voinut olla kuvaannol-
lisesti omaan jalkaan ampumista.

– On fakta, että tällä hetkellä asiak- 
kaan kustannuksissa on turhan pal-
jon ilmaa. Armottoman suora pu-
he on silti ainoa oikea toimintata-
pa korjata alan ongelmat ja tarttua 
teknologioiden tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin oikeasti, Porokka lisää.

Tuloksia sanojen takana
Tekoäly, koneoppiminen, big data. 
Jokainen näistä aikamme mega- 
trendeistä pitää sisällään selkeitä 
liiketoiminnallisia etuja. Porokka 
ja Casters painottavat edelleen, et-
tei ongelma ole uusissa työkaluissa. 
Haasteellista on tapa, miten työka-
luja mainostetaan asiakkaille.

Porokka nostaa esimerkiksi teko-
älyn. Teeman ympärille on järjes-
tetty kohtuuton määrä seminaare-
ja, kun sitä vertaa tekoälyllä saavu-
tettuihin tuloksiin tai teknologian 
tämänhetkiseen kehitysasteeseen.

Parivaljakko muistelee uutista 
Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön 
vanhemmasta virkamiehestä, joka 
irtisanoutui, kun tekoälyn potenti-
aaliin tarttumisen sijaan tämän työ-
päivät täyttyivät kannettavien tie-
tokoneiden tarkistamisesta.

– Oikeita tekoälyfirmoja on vain 
kourallinen, Porokka kuittaa.

Hyvänä esimerkkinä tekoälyn 
valjastamisesta hän mainitsee Ou-
lun yliopistollisen sairaalan. OYSin 
ja EU:n yhteinen hanke auttaa sai-
raalaa hallitsemaan leikkaussalien 
varaustilannetta sekä tuottamaan 
älykkäitä hoitopolkuja ihmisille.

– Kun oikeat, asiakasta aidosti 

palvelevat teknologiat ovat koossa, 
vain taivas on rajana, Casters lisää.

Dataholvista datajärveen
High Information Systemsin työssä 
toistuvat kolme tiedonhallintaa kos-
kevaa termiä: data lake, data ware-
house ja Data Vault 2.0. Eli datajär-
vi, datavarasto ja dataholvi.

Datajärvi kattaa kaiken datan, 
joka organisaatiolla on hallussaan. 
Järvi on yksinkertainen tapa varas-
toida tietoa. Tarvittaessa tieto voi-
daan helposti noukkia järvestä myö-
hempää analyysia varten. Datajärvi 
toimii hyvin testaamisessa, tiedon 
löytämisessä sekä arkistoinnissa.

Datavarasto on taas erilaisia 
analyysejä varten luotu, valmiiksi 
strukturoitu säilytyspaikka tiedol-
le. Varasto pitää validoida useiden 
eri tekijöiden pohjalta, jotta ne so-
pivat organisaation liiketoiminnan 
vaatimuksiin. Sitä voidaan käyttää 
vaikkapa tutkimaan yrityksen verk-
kosivuille suuntautuvaa liikennettä.

– Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, sillä 
data muuttuu päivittäin. Tämän ta-
kia järjestelmän on reagoitava ja toi-
mittava minimaalisella määrällä yli-
määräisiä tasoja, Porokka huomioi.

Järvi ja varasto eivät ole toisiaan 
poissulkevia malleja, vaan ne voi-
daan rakentaa tukemaan toisiaan 
erittäin tehokkaaksi, tulevaisuu-
den suhteen varmaksi aisapariksi. 
Yrityksen omista tarpeista riippuen.

Pohjoismainen erityispiirre on 
taas dataholvi eli Data Vault. Sen tar-
joama hyöty katoaa, jos muutokset 
varastoidussa tiedossa ovat muuttu-
van datan sijaan luonteeltaan uuden 
tiedon lisäämistä. Näin on esimer-
kiksi kuntien sote-palveluiden tar-
peiden kohdalla. Silloin holvin uu-
simmankin version hyöty on mini-
maalinen tietovarastoon verrattuna.

Jopa Data Vault 2.0 -kehittäjän 
itsensä mukaan oikein toteutettu 
datajärvi ratkaisee tiedon seurat-
tavuutta koskevat ongelmat. Täl-
löin ylimääräisiä tasoja ei tarvita. 

High Information Systemsin ver-
kostossa suomalaisten organisaati-
oiden hanakkaa dataholviin turvau-
tumista onkin ihmetelty.

– Meillä pohjoisessa asiakkaille 
tarjotaan juuri dataholvia. Siinä li-
senssimaksut voivat kohota yli sa-
taan tuhanteen euroon ja työmäärä 
räjähtää käsiin, vaikka haaste voitai-
siin ratkaista kevyemminkin. Miksi 
dataholvia edelleen sitten tarjotaan?

Kysymys on retorinen. Konsultti 
kun tietää vastauksen hyvin.

High Information  
Systems pyrkii  

tarjoamaan aina  
asiakkaalleen arkki- 

tehtuuriltaan par- 
haan ratkaisun. 

n  DATA LAKEDATA LAKE eli datajärvi on yksinkertainen tapa varastoida 
kaikki organisaation hallussa oleva tieto.

n DATA WAREHOUSEDATA WAREHOUSE eli datavarasto on erilaisia analyysejä 
varten luotu, strukturoitu säilytyspaikka tiedolle, joka sisältää 
nykyistä ja vanhaa dataa.

n DATA VAULTDATA VAULT eli dataholvi on mallinnusmenetelmä, minkä 
tarkoitus on lisätä muutosten seurattavuutta.

High Information Systemsin työssä toistuvat kolme 
tiedonhallintaa koskevaa termiä. 

Tiedonhallinan termit auki
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Latauslaitteet kannattaa 
hankkia hyvissä ajoin

Harju Elekterin myyntipäällikkö Rami Kivistön mielestä latauslaite kannattaa hankkia jo nyt, kun sähköautoinnostus on alkuvaiheessaan.

S ähköautojen latauslaittei-
ta valmistava Harju Elek-
ter Oy on hypännyt lataus-
markkinoille jo ennen ky-

syntäpiikkiä. Yhtiö aloitti latauslait-
teiden kehitystyön yli kymmenen 
vuotta sitten. Johdolla oli näkemys, 
joka toi etumatkan nyt, kun lataus-
laitteiden kysyntä käy kuumana. 

– Latauslaitteidemme tuotekehi-
tys on alkanut jo paljon ennen kuin 
sähköautot alkoivat yleistyä. Yhtiön 
johto oli kaukaa viisas, ilman tätä 
strategista päätöstä emme olisi nyt 

näin valmiiden tuotteiden kanssa 
markkinoilla, myyntipäällikkö Rami 
Kivistö Harju Elekteriltä kiittelee.

Suomalaisen suunnittelun ja työn 
tuloksena Ulvilassa valmistetut la-
tauslaitteet ovat löytäneet tiensä jo 
lukuisiin taloyhtiöihin ja parkkihal-
leihin. Suomen suurimpiin sähkö- 
ja automaatiotaloihin listautuvalla 
yrityksellä on kapasiteettia toteut-
taa myös mittavia kokonaisuuksia.

– Laaja toiminta alalla mahdol-
listaa omassa talossamme tehtävän 
suunnittelutyön lisäksi muun muas-

sa kokonaistoimitukset, jotka sisäl-
tävät myös sähkökeskukset, kuor-
manhallinnan ja jopa muuntamot.

Laitevalmistajan yhteistyö tek-
nologiayhtiö IGL-Technologiesin 
kanssa mahdollistaa suurten ko-
konaisuuksien täysimittaisen to-
teutuksen.

– Toteutimme ohjelmistokump-
panimme IGL:n kanssa esimerkiksi 
Helsingissä kauppakeskus Rediin ja 
Triplaan pysäköintihallien latausjär-
jestelmät, jotka ovat jo Euroopankin 
mittakaavassa merkittäviä kokonai-

suuksia. IGL-Technologiesin katta-
va e-Parking-järjestelmä on saata-
vissa kaikkiin tuotteisiimme.

Auton lataus ja lämmitys 
hoituvat samasta tolpasta
Harju Elekter toi markkinoille hiljat-
tain uuden tuoteperheen palvellak-
seen asiakkaitaan vielä entistäkin 
paremmin. ElektrA-nimisen tuo-
teperheen etuja ovat muun muas-
sa etähallittava lataus- ja lämmitys-
mahdollisuus samasta laitteesta. 

– Yhdessä tolpassa on monta etua. 
Skaalautuva laite on kustannuste-
hokas, helppo asentaa ja huoltaa 
sekä selkeä käyttää havainnollisen 
LED-indikoinnin avulla. ElektrA- 
latausasemien tyylikäs suunnitte-
lu on kerännyt kiitosta, ja asemia 
on saatavilla aina 22 kilowatin te-
holuokkaan asti.

Uudessa tuoteperheessä on kiin-
nitetty erityistä huomiota kuor-
manhallinnallisiin tekijöihin.

– Latauskenttien laajentuessa 
kuormanhallinnan tarve kasvaa. 
ElektrA mahdollistaa aikaisempaa 
paremman optimoinnin.

Nykyinen sähköinfra riittää
Latauslaitteiden hankinnassa tulisi 
huomioida käyttäjäprofiilin lisäksi 
kapasiteetin tarve tulevaisuudessa. 

– Latauskapasiteettia voi lisätä 
vähitellen tarpeen kasvaessa, mut-
ta kaapeloinnin yhteydessä koko-
naistarve on hyvä ennakoida tur-
hien kulujen välttämiseksi.

Kivistö kehottaa olemaan tarkka-
na myös latausvirran tarpeen arvi-
oinnissa. Taloyhtiöitä hän puoles-
taan kannustaa ennakoimaan: säh-
köautojen lataus kannattaa mahdol-
listaa hyvissä ajoin, sillä sähköautot 
tulevat yleistymään vääjäämättä.

– Iso osa lataustarpeista voidaan 
toteuttaa jo nykyisellään olemassa 
olevalla sähköinfralla, ilman isom-
paa remonttitarvetta. Latausteho 
tulisi valita käyttötarpeen mukaan, 
sillä ylimitoitettu latausvirta lisää 
kustannuksia. Jos sijainnissa esi-
merkiksi viihdytään pitkiä aikoja 
kerrallaan, paljon tehoja vaativaa pi-
kalatausta ei välttämättä tarvita. Tä-
tä on hyvä pohtia asuntojen ja työ-
paikkojen kohdalla. Pienillä virroil-
la selvitään pienemmillä kuluilla.

Autoilun muutosvauhti kiihtyy, 
ja tulevaisuudessa latausmahdol-
lisuudet tulevat ohjaamaan yhä 
useamman kuluttajan käyttäyty-
mistä. Oikea aika varautua kasva-
vaan lataustarpeeseen on nyt.

– Sähköautobuumi kasvaa eikä 
loppua näy ihan heti, joten lataus-
laitteiden hankinta tulee eteen jo-
ka tapauksessa. Sähköautoa ajava 
ihminen tulee valitsemaan asioin-
tikohteekseen paikkoja, joissa la-
taus onnistuu. Siksi laite kannattaa-
kin hankkia jo nyt ilman viivyttelyä. 
Kulutkaan eivät ole suuria, kun han-
ke on järkevästi suunniteltu.

Liikenne sähköistyy,  
autokanta uudistuu ja  
latauskapasiteetin tarve 
kasvaa. Tulevaisuudessa 
latausmahdollisuus on  
taloyhtiöiden ja kauppa-
keskusten valtti, joka  
ohjaa ostokäyttäytymistä. 

teksti mari korhonen 
kuva via ramstén

“
Jossain vaiheessa  
latauslaitteiden  
hankinta tulee 
eteen joka  
tapauksessa.

Softabisnestä 
reilulla otteella ja 
avoimin kortein

K ehitysjohtaja Mikko 
Lampi luonnehtii Meta-
tavu Oy:tä positiiviseksi 
markkinahäiriköksi, jo-

ka toimii reilusti ja avoimin kortein. 
Tyypillinen ohjelmistoalan liiketoi-
minta perustuu lisensseihin, sitoviin 
sopimuksin ja suljetun lähdekoodin 
ratkaisuihin. Metatavulla asiakkaita 
sen sijaan sitoutetaan laadukkaalla 
työllä ja yhteiskehittämisellä.

– Asiakas haluaa ostaa toimivia 

ratkaisuja ja niiden aikaansaamia 
tuloksia. Sopimusmallimme perus-
tuu siihen, että asiakas kokee aidos-
ti hyötyvänsä yhteistyöstä kanssam-
me. Halutessaan hän voi vaihtaa toi-
mittajaa tai kehittää ratkaisuja moni-
toimija-mallin mukaisesti. Emme si-
do asiakkaitamme lisensseillä tai so-
pimuksilla. Kyse on luottamuksesta 
ja riskienhallinnasta, Lampi toteaa.

Metatavun kehittämät ohjelmis-
tot perustuvat laajasti käytössä ole-
viin ja toimintavarmoihin avoimen 
lähdekoodin ratkaisuihin ja kompo-
nentteihin. Yritys avaa niin kehitys-
prosessinsa kuin kehittämänsä koo-
dinkin asiakkailleen. Kehitystyön 
tuloksena syntyvä ohjelmisto läh-
dekoodeineen ja datoineen on asiak- 
kaan omaisuutta.

– Pyrimme madaltamaan asiak-
kaidemme kokemia teknisiä ja talou-
dellisia riskejä. Meitä tämä toiminta-
malli haastaa jatkuvaan kehittymi-
seen. Työ ei lopu ohjelmiston val-
mistumiseen. Aktiivinen ylläpito- 

ja kehitystyö jatkuu yhteistyössä 
asiakkaan kanssa, Lampi tiivistää.

Asiakas otetaan mukaan
Metatavun ideologiaan kuuluvat 
reiluuden ohella fiksuus ja kette-
ryys. Ennen ohjelmiston kehitys-
työn aloittamista Metatavu pereh-
tyy yrityksen liiketoimintaan ja sen 
haasteisiin. Tämän jälkeen määritel-
lään asiakkaan kanssa tavoitetila ja 
ohjelmiston ominaisuudet pääpiir-
teissään. Yksityiskohtia ei lyödä heti 
lukkoon, vaan niille annetaan tilaa 
muotoutua prosessin edetessä. Kun 
askelmerkit ovat selvillä, ohjelmis-
toa kehitetään kahden viikon sprin-
teissä. Jokaisen pyrähdyksen jäl-
keen arvioidaan aikaansaannoksia.

– Voimme muuttaa tekemistäm-
me ketterästi, jos emme ole oikealla 
tiellä. Sovelluskehityksessä ilmenee 
usein muutostarpeita, jotka voivat 
johtua toimintaympäristöstä tai mat-
kan aikana kasvaneesta ymmärryk-
sestä. Kun etenemme pienin askelin, 

hallitsemme paremmin koko kehi-
tysprosessia ja siitä syntyviä kus-
tannuksia sekä tehostamme työ-
tä. Esimerkiksi alustavaa toteutu-
sideaa voidaan testauttaa asiakkaal-
la kevyen prototyypin avulla.

Metatavu haluaa aktivoida asiak- 
kaan mukaan kehitykseen. Tämä 
vaatii aikaa ja halua osallistua pro-
sessiin, mutta palkkiona syntyy toi-
mivampi ohjelmistoratkaisu.

– Asiakkaan ei tarvitse olla digina-
tiivi. Me lisäämme asiakkaan ymmär-
rystä digitaalisuuden mahdollisuuk-
sista ja asiakas puolestaan avaa meil-
le oman toimintaympäristönsä haas-
teita ja lainalaisuuksia. Kyse on jae-
tun ymmärryksen rakentamisesta 
ja uuden oppimisesta. Avoimuus ja 
yhdessä tekeminen lisäävät molem-
minpuolista luottamusta, syventävät 
yhteistyösuhdetta ja parantavat lop-
putuloksen laatua, Lampi summaa.

Teknologia tarpeen mukaan
Metatavun pyrkimyksenä on kehit-
tää digitaalisia ratkaisuja, jotka pois-
tavat asiakasyrityksen haasteita tai 

Ohjelmistotalo Metatavu  
pitää asiakkaansa tyyty-
väisinä tinkimättömällä 
tuotekehitystyöllä ja  
laadukkaalla palvelulla.  
Lisenssikikkailu loistaa 
poissaolollaan. 
teksti tuomas i. lehtonen   
kuva anna-katri hänninen

luovat uusia mahdollisuuksia lii-
ketoiminnan harjoittamiseen. Par-
haisiin tuloksiin päästään, kun ke-
hitystyössä voidaan hyödyntää tar-
peeseen parhaiten soveltuvia tekno-
logioita ja ratkaisuja eri toimialoilta.

– Kehittäjiemme laaja-alaisen 
osaamisen ansiosta voimme va-
lita toteutuksiin sopivimmat uu-
det teknologiat tai vaihtoehtoises-
ti hyödyntää asiakkaiden olemassa 
olevia järjestelmiä ja teknologioita.

Monet softatalot ovat erikoistu-
neet tiettyihin toimialoihin. Metata-
vu tekee selvän poikkeuksen: asia-
kaskunta koostuu eri aloilla operoi-
vista pk-yrityksistä ja julkisen sekto-
rin toimijoista. Tällä hetkellä suurim-
pia asiakasryhmiä ovat teollisuudes-
ta muun muassa konepaja- ja maa-
talousyritykset sekä kuntasektori.

– Konepajayhtiö Reiferille teim-
me järjestelmän tuotannon läpime-
noaikojen seurantaan ja optimoin-
tiin. Järvikylän salaatteja viljeleväl-
le Famifarmille toteutimme viljelyp-
rosessin hallinta- ja seurantajärjes-
telmän kasvihuoneviljelyyn, ja Pak-
kasmarja siirtyi toteuttamamme oh-
jelmiston avulla tuotantoketjun di-
gitaaliseen hallintaan. Lääkärikes-
kus Ikiomalle puolestaan kehitimme 
mobiilisovelluksen, jolla asiakkaat 
voivat muun muassa hallita ajan-
varauksiaan ja nähdä reseptejään. 

Vuonna 2016 perustettu Metata-
vu työllistää 15 IT-alan asiantuntijaa. 
Viime vuonna liikevaihto ylitti 900 
000 euron rajapyykin. Yhtiö on pää-
osin työntekijöidensä omistuksessa. 

Kehitysjohtaja Mikko Lammen mielestä reilu ohjelmistotalo pelaa aina avoimin kortein. Metatavulla asiakas otetaan mukaan koko kehitysprosessiin, jos asiakas niin tahtoo.

“
Kyse on jaetun 
ymmärryksen  
rakentamisesta 
sekä uuden  
oppimisesta.
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IoT vauhdittaa 
prosesseja

N ykyinen maailmanti-
lanne kirittää teolli-
suutta ja palveluntuot-
tajia toimimaan tehok-

kaammin, nopeammin ja tarkem-
min. Sensorit ja muut älykkäät mit-
talaitteet on yhä useammin upo-
tettu teollisiin prosesseihin, mikä 
osaltaan mahdollistaa uusien, val-
lankumouksellisten toimintojen 
kehittämisen. 

Koronan myötä monet yrityk-
set ovat heränneet IoT:n mahdol-
lisuuksiin, kun fyysisiä kontakte-
ja ja matkustamista on ollut pakko 
rajoittaa. Ferrometal on hyödyntä- 
nyt esineiden internetin mahdolli-

suuksia jo aiemmin: se on valjas-
tanut sensorit mittaamaan tavara-
määriä ja tekemään täydennysti- 
laukset automaattisesti. CleverSys-
tem, sisä- ja tulologistiikan tilaus-
järjestelmä, vaikuttaa positiivisesti 
niin tuotannon tehokkuuteen ja lä-
pimenoaikaan kuin liiketoiminnan 
kannattavuuteen ja kustannuste-
hokkuuteenkin.
 
Kehitystyö etenee varaston 
täysautomaatiota kohti
Ferrometal panostaa vahvasti älyk-
käiden teknologioiden kehittämi-
seen kyetäkseen palvelemaan asiak- 
kaitaan paremmin ja luomaan heil-

Kilpailu kovenee, laatuvaatimukset kiristyvät ja toimitusajat lyhenevät. Esinei-
den internet kuitenkin auttaa tekemään työt fiksummin. Ferrometal on ollut 
ensimmäisenä tuomassa teollisuusalalle uusia palvelumalleja, ja kehityskaari on 
ollut upea. Nyt tarvikkeiden tilaus-toimitusketju hoituu täysin automatisoidusti. 
teksti ja kuvat ferrometal

le lisäarvoa tuottavia palveluja.
OVT, eli organisaatioiden väli-

nen tiedonsiirto, on ollut tärkeä 
askel tässä kehitystyössä, ja Fer-
rometal otti sen käyttöönsä ensim-
mäisten joukossa. Nyt jopa 70 pro-
senttia tilausriveistä tulee taloon 
automaattisesti, mikä nopeuttaa 
molempien osapuolten toimintaa 
huimasti. Tilausmäärät ovat kasva-
neet sellaista vauhtia ja toimitus-
sykli tilauksesta toimitukseen on 
nopeutunut niin paljon, että ihmis-
kädet eivät enää riittäisikään niiden 
naputteluun. 

Vuonna 2007 Ferrometal toi vii-
vakoodiluennan kahden laatikon 

Kanban-järjestelmiin. Tämä tar-
koitti sitä, että tilauksista vastaava 
henkilö kävi lukemassa loppuneen 
tavaran viivakoodin ja teki täyden-
nystilauksen. Sinänsä hieno ja toi-

miva järjestelmä vaati kuitenkin 
manuaalista työtä. Ferrometal otti 
tästä askeleen eteenpäin ja korvasi 
viivakoodiluennan RFID-järjestel-
mällä. Nyt hyllyttäjän ei enää tar-
vinnut käydä hakemassa asiakkaan 
luota tarviketilauslukuja, vaan tyh-
jä laatikko laitettiin tilausaseman 
päälle, ja siitä muodostuu täyden-
nystilaus ERP-järjestelmään. Voi-
daankin siis puhua puoliautomaat-
tisesta järjestelmästä.

Kanban RFID oli toimialan en-
simmäinen ratkaisu, ja se on paten-
toitu Euroopan laajuisesti.

Ferrometalin systemaattisen ja 
pitkäjänteisen järjestelmäkehityk-
sen ansiosta vihdoin vuonna 2020 
voitiin siirtyä täysin automatisoi-
tuun ja IoT-pohjaiseen tulo- ja si-
sälogistiikan palveluratkaisuun, 
CleverSystemiin. Sensori valvoo ta-
varamääriä ja generoi täydennys-
tilauksen ERP-järjestelmään au-
tomaattisesti, kun tilauspiste alit-
taa ennalta määritellyn tavaramää-
rän. Järjestelmä toimii myös paik-
kariippumattomasti – vaikkapa työ-
pisteellä, asennusautoissa tai pro-
jektikonteissa.

Optisen sensorin ympärille ra-
kennetun Clever-palveluratkai-
sun kehittäminen alkoi alun pe-
rin teollisten asiakkaiden tarpeis-
ta: haluttiin vähentää hukkaa, ku-
ten odottelua, viivästyksiä ja haes-
kelua. Ennakoiva ja automatisoitu 
CleverSystem hoitaa tilausrutiinin 
lean-periaatteiden mukaan niin, 
että ihminen voi keskittyä omaan 
työhönsä täysin. 

Järjestelmän avulla onkin help-
po ottaa tavoitteeksi esimerkiksi 
pientarvikevaraston arvon puolit-
taminen. Vapautuvat resurssit sen 
sijaan voidaan ottaa vaikka tuotan-
tokäyttöön, kun kenenkään ei tar-

vitse tarkkailla hyllyjä, ja myös tilaa 
säästyy muuhun käyttöön.

Sovellusmahdollisuuksia on 
lähes rajattomasti
Ferrometal on huomannut saman-
laisia tarpeita muillakin toimialoil-
la, ja esimerkiksi CleverStore-sovel-
lus toimii myös myymälöissä. 

Myymälöissä on erittäin tärkeää, 
että tavara ei pääse loppumaan hyl-
lyistä: asiakkaat tarvitsevat tavaran 
heti, eivätkä palaa, jos hyllypaikka 
on tyhjänä. Tähän voidaan varau-
tua isojen varastojen avulla, mut-
ta se ei ole optimaalista resurssien 
käyttöä. Jos täydennystilausten te-
kemistä ei ole annettu teknologian 
avulla automaattisesti hoidettavak-
si, myymälähenkilökunta ei pääse 
keskittymään yhtä paljoa asiakas-
palveluun ja myyntityöhön, sillä ai-
kaa menee hyllyjen inventointiin ja 
tilausrutiineihin.

IoT-infrastruktuurin päälle ra-
kennettu CleverSystem-järjestel-
mä tuo monia etuja. Nopeus ja en-
nakointi ovat niistä tärkeimpiä. Uu-
den teknologian avulla myös tark-
kuus paranee, sillä järjestelmä toimii 
kellontarkasti. Hyötyä on myös siitä, 
että varastojen arvot pienenevät ei-
vätkä sido niin suuria pääomia kuin 
ennen. Inhimilliset virheet ja viiveet 
ovat historiaa, kun manuaaliset työ-
vaiheet poistuvat. Järjestelmä myös 
skaalautuu kustannustehokkaasti 
isoihin tai pieniin tarpeisiin.

IoT:n tunnuspiirteisiin kuuluu 
läpinäkyvyys ja se, että data on 
luettavissa reaaliajassa missä ta-
hansa. CleverContainer projekti-
työmailla on oiva esimerkki tästä: 
kun työntekijä hakee kontista ta-
varoita, oikea-aikainen tilaus siir-
tyy automaattisesti Ferrometalille. 
Esimerkiksi työnjohto voi halutes-

saan seurata saldotilannetta mobii-
listi tai tietokoneelta. Ihminen vain 
valvoo ja tarvittaessa säätää tilaus-
pisteitä.

Tulevaisuudessa data tulee vir-
taamaan antureilla varustettujen 
laitteiden sekä yrityksen ja asiak-
kaiden tietojärjestelmien välillä 
helpottaen päivittäistä työtä. Fer-
rometal jatkaa kehitystyötään laa-
dun ja tuottavuuden uuden aika-
kauden nimissä ja on sitoutunut pi-
tämään asiakkaansa kansainvälisen 
tuottavuuskilpailun eturivissä.

Ferrometalin CleverContainer kuuluu myös älykkäiden Clever-ratkaisujen piiriin. Kontilla varmistetaan raken- 
nustyömaan toiminta ilman kiinnitystarvikkeiden loppumisesta aiheutuvia katkoksia.

Tilaamisen 
tulevaisuus 
on älykäs
n  Ferrometalin kehittämät 
Clever-järjestelmät ovat 
ennakoivia ja automaattisia 
sisä- ja tulologistiikan  
tilausjärjestelmiä. 

n  Järjestelmät ovat skaa-
lautuvia, jonka ansiosta ne 
sopivat joustavasti useaan 
eri käyttöympäristöön ja 
-tarkoitukseen.

n  CleverSystem tilaa tuote- 
täydennyksiä automaatti-
sesti ennen kuin tuotteet 
pääsevät loppumaan.

n  Ratkaisu parantaa varas-
ton kiertoa, vähentää ma-
nuaalisen työn tarvetta ja 
vapauttaa varastossa kiinni 
olevaa tilaa sekä pääomaa.  

Ferrometalin Clever- 
System-järjestelmän 

ansiosta tavaraa on 
tarjolla aina, eikä uuden 

tilaaminen vaadi enää 
manuaalista työtä.

“
Virheet ja viiveet 
ovat historiaa, 
kun manuaaliset 
työvaiheet jäävät 
kokonaan pois.
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A lkuun on syytä selventää 
mitä virtuaalijonottami-
nen tarkoittaa ja miten 
se käytännössä toimii. 

– Asiakkaan näkökulmasta se 
tarkoittaa, että hän voi liittyä pal-
veluntarjoajan jonoon näppärästi 
kännykällä ja seurata jonon etene-
mistä reaaliajassa. Hän saa puheli-
meensa tietoa jonon etenemisestä, 
jolloin hän voi vaikkapa jatkaa töi-
tä tai hoitaa muita asioita sen sijaan, 
että odottaisi vuoroaan palvelupis-
teellä. Se siis säästää asiakkaan ai-
kaa ja tekee palveluprosessista miel-
lyttävämmän, Codemenders Oy:n 
myynnin ja markkinoinnin päällik-
kö Jasmin Ruokolainen kertoo. 

Codemenders on kehittänyt mo-
biilipohjaisen Jonoon.fi-jonotusrat-
kaisun, jonka kautta yritys voi siis 
optimoida asiakaspalveluprosessin-
sa hybridimallin mukaisesti. 

– Jonoon.fi on osoittanut toimi-
vuutensa kansainvälisillä markki-
noilla jo kuuden vuoden ajan.

Parempi palveluprosessi
Ruokolaisen mukaan asiakaspalve-
lu tulee muuttumaan, sillä kansain-

Jonottaminen ei enää tarkoita odottamista

välisissä tutkimuksissa on ennus-
tettu, että asiakaspalvelun hybridi-
mallit ovat kaikkialla käytössä vuo-
teen 2030 mennessä. 

– Tulevaisuudessa asiakaspalve-
lu ei enää jakaudu binäärisesti pai-
kan päällä tapahtuvaan analogiseen 
ja verkon digitaaliseen palveluun, 
vaan ne yhdistyvät hybridimalliksi 
– aivan kuten Jonoon.fi-ratkaisussa, 
jossa asiakas voi ottaa paikan päällä 
paperisen jonotuslapun, skannata 
QR-koodin myymälän ovella tai il-
moittautua kännykän kautta virtu-
aaliseen jonoon. 

Yrityksen kannalta Jonoon.fi-pal-
velu lisää asiakaspalveluprosessin 
läpinäkyvyyttä, mikä heijastuu asia-
kaskokemuksen laatuun. 

– Jonoon.fi-sovellus auttaa tun-
nistamaan asiakkaan tarpeet heti 
palveluprosessin alussa, sillä asia-
kas voi kertoa asiansa jonoon liit-
tyessään. Siitä seuraa se, että koko 
asiakaspalveluprosessi sujuvoituu 
ja jättää positiivisen muistijäljen. 

Sovelluksessa on myös mahdol-
lisuus antaa tuoreeltaan palautetta 
asiakaspalvelun laadusta ja asioin-
tikokemuksesta. Näin yritys saa ar-

vokasta dataa, jonka avulla palve-
lua voidaan parantaa välittömästi. 

– Kun asiakaspalvelija saa palve-
luprosessiin laajemman näkymän 
pelkkien jonotuslappujen sijaan, on 
sillä iso vaikutus työmotivaatioon.

Asiakastyytyväisyys kasvaa
Pandemia-aika pakotti yritykset tar-
kastelemaan asiakaspalveluproses-

sejaan terveysturvallisuuden näkö-
kulmasta, mutta Codemendersin 
mukaan on ollut jo pitkään nähtä-
vissä, että asiakaspalvelun hybridi-
mallit ovat tulleet jäädäkseen. 

– Tiedetään, että asiakkaan koke-
mus odottamiseen kuluvasta ajasta 
on avaintekijä asiakastyytyväisyy-
den rakentamisessa. Yritykselle on 
siis ensiarvoisen tärkeää vähen-

tää passiivista odottamiseen kulu-
vaa aikaa. Jonoon.fi ratkaisee haas-
teen tarjoamalla asiakkaalle mah-
dollisuuden liittyä jonoon ja jonot-
taa turvallisesti etänä. Reaaliaikai-
setilmoitukset vähentävät jonotta-
jan epätietoisuutta odotusajasta, ja 
datan kertyessä yritys voi optimoida 
henkilöstö- ja tilaresurssinsa entistä 
tarkemmin, Ruokolainen tiivistää.

Codemendersin toimitusjohtaja Aseem Shakuntalin ja myynti- ja markkinointipäällikkö Jasmin Ruokolaisen 
mukaan Jonoon.fi-ratkaisu sopii kaikenkokoisille yrityksille palvelusta ja toimialasta riippumatta.

Asiakaspalvelu alkaa jonosta, mutta jonottaminen  
tai jonossa seisottaminen ei ole kivaa kenellekään. 
Virtuaalijonottaminen ratkaisee nämä haasteet.
teksti mia heiskanen  kuva patrik pesonen

Vesihuollon kehittämisessä riittää työtä, tietävät AIF Water Ecosystemin 
johtaja Pirkko Taskinen ja Oulun yliopiston apulaisprofessori Pekka Rossi.

O ulun yliopiston lähes nel-
jä vuotta sitten perusta-
ma vesiekosysteemi on 
yhdistänyt vesilaitok-

set, vesialalla toimivat yritykset, 
ICT-alan yritykset, tutkimuslaitok-
set, viranomaiset ja tutkijat, jotka 
pohtivat ratkaisuja digiteknologian 
hyödyntämiseen vesiprosesseissa. 

Pirkko Taskinen, Oulu Innovati-
on Alliance (OIA) Water Ecosystemin 
johtaja, on iloinen siitä, että tarpeel-
liseksi koettu työ on innostanut mu-
kaan toimijoita eri puolilta Suomea. 

– Saimme rahoituksen työpajal-
ta lähteneelle tutkimushankkeel-
le, jossa kehitetään ratkaisuja digi-
taalisuuden hyödyntämiseksi vesi-
prosesseissa. Hanke alkoi keväällä 
2020. Mukana ovat vesilaitokset 
Oulusta, Kempeleestä, Kuopiosta 
ja Helsingistä sekä 14 yritystä, Tas-
kinen kertoo.

Taskinen haluaa yhdistää perin-
teiset ”vesi-ihmiset” ja ”digi-ihmi-
set”, jotka tulevat eri maailmoista,  
ja sanoittaa yhteistyötä niin, että 
pystytään yhdessä luomaan täysin 
uudenlaisia ratkaisuja.

– Meillä on hyviä yrityksiä, joilta 

Digihörppyjä vesihuollolle

löytyy osaamista ratkaista erilaisia 
vesipuolen haasteita. Jo ensimmäi-
sessä työpajassa huomasimme, mi-
ten toisensa löysivät toimijat, jot-
ka muuten eivät olisi kohdanneet. 

Teollisuudessa myös käsitellään 
paljon vesiä, minkä takia on tär-
keää, että yhteistyöhön saadaan yri-
tyksiä laajasti mukaan. Yhteistyö on 
tulevaisuuden avainsana.

Yhteistyöstä tuotteeksi
Teollisten ja kunnallisten laitosten 
vesiprosessien ongelmat liittyvät 
laatuun, tehokkuuteen ja ympä-
ristövaikutuksiin. Uusia mahdolli-
suuksia ongelmien ratkaisemisek-
si voidaan löytää IoT:n, data-analy-
tiikan, pilvipalveluiden, langatto-
muuden, tekoälyn ja lohkoketjun 
hyödyntämisestä.

– Kerätyn tiedon perusteella voi-
daan analysoida, automatisoida, en-
nustaa ja korjata asioita reaaliajassa 
riskien minimoimiseksi. Digitaali-
teknologiaa voidaan hyödyntää 
muun muassa vuotojen havaitse-
miseen. Meneillään olevassa WW-
Data-projektissa esimerkiksi pilotoi-
daan menetelmää, jossa arvioidaan 

eri mitattujen arvojen merkitystä 
keskenään. Lisäämällä sääennuste 
mittaustietoihin pystytään enna-
koimaan eri tilanteita, kuten tulvia. 

Datan hyödyntäminen myös no-
peuttaa veden laadun tutkimista.

– Perinteisesti vedestä lähete-
tään näyte laboratorioon, jolloin 
vastauksen saaminen voi kestää pa-
ri viikkoa. Digitaalinen mittari mit-
taa laatua koko ajan, jolloin ongel-
mia voidaan havainnoida heti. 

Taskinen hyödyntää 17 vuoden 
aikana Nokialta hankittua ICT-taus-
taansa. Hän tietää, että kansainväli-
sissä verkostoissa Suomen vahvuus 
on digiosaaminen.

– Kuulumme eurooppalaiseen 
Water Smart Territories -verkostoon, 
jossa projektimme on herättänyt 
kiinnostusta, ja Suomea pidetään 
erittäin kovana osaajana digi- sekä 
langattomassa teknologiassa.

Taskinen muistuttaa, että vesi on 
kriittinen raaka-aine maailmassa.

– Kehitämme ratkaisuja, joilla on 
myös globaalia merkitystä. Suomi 
ei ole johtava vesiteknologian maa, 
mutta digiasioissa Suomella on erin-
omaista osaamista. 

– Useamman yrityksen laajempi 
ratkaisu saa paremmin huomiota 
kuin yksittäiset osaratkaisut. Suo-
malaisten pitää olla aktiivisia ja tuo-
da konkreettisia ratkaisuja markki-
noille sekä luoda kansainvälistä 
kontaktiverkostoa. Meidän pitää 
erottautua, Taskinen päättää.

Vesilaitosten, yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopiston 
yhteistyö kukoistaa Oulussa, jossa haetaan digitekno- 
logian ratkaisuja vesihuoltoon.
teksti outi rantala  kuva tuuli nikki

U uden teknologian myö-
tä diabeteksen hoito 
on helpottunut ja yhä 
useampi diabeetikko 

pääsee tiukkoihin hoitotavoittei-
siin. Tämän seurauksena tyypin 1 
diabeteksen komplikaatioiden il-
maantuvuuden odotetaan vähe-
nevän. 

– Uusi teknologia parantaa kaik-
kien tyypin 1 diabeetikkojen hoito-
tasapainoa. Perheiden elämänlaa-
tu on parantunut huomattavasti it-
sesäätelevien insuliinipumppujen 
myötä. Kun sokeritasapaino pysyy 
hallinnassa, se heijastuu suoraan 
potilaan hyvinvointiin, sanoo Kok-
kolan keskussairaalan lastenlääkä-
ri Elina Blanco Sequeiros.

Myös Mikkelin keskussairaalan 
diabeteshoitaja Maarit Salminen on 

uudistuksista innoissaan. 
– Tyypin 1 diabeetikot tekevät 

päivittäin kymmeniä päätöksiä 
omahoitoonsa liittyen. Insuliini-
pumpun avulla elämä on helpot-
tunut valtavasti, koska pumppu 
annostelee insuliinia automaatti-
sesti. Pistoshoidolla verensokerin 
pitäminen jatkuvasti toivotuissa 
rajoissa on usein hyvin haastavaa. 
Eräs asiakkaani sanoikin, että nyt 
hänellä jää enemmän aikaa elämi-
seen, Salminen kertoo.

– Pumpun avulla diabetes ei hal-
litse enää koko elämää, vaan sen voi 
hetkeksi jopa unohtaa, Blanco Se-
queiros lisää.

2 500 pistosta vähemmän
Tyypillisellä kynähoidolla diabe-
testaan hoitava potilas pistää it-

seään noin 2 500 kertaa vuodes-
sa. Tämän lisäksi hän myös tark-
kailee vointiaan ja tekee jatkuvasti 
valintoja ruokapöydässä. Hän miet-
tii, voiko mennä kaverille yökylään 
ja huolehtii, ovatko lääkkeet var-
masti mukana. Kuormittavia asioi-
ta kaikki. Suurin toive perheillä on 
kuitenkin se, että he saisivat nuk-
kua yönsä rauhassa miettimättä, 
mikä verensokerin taso on. 

– Tämän uuden teknologian 
myötä lapset uskalletaan päästää 
helpommin yökyläänkin, koska 
vanhemmat voivat halutessaan 
seurata etänä puhelinsovelluksel-
la reaaliaikaista verensokeritasoa. 
Sovelluksesta näkyy myös verenso-
keritason ennuste. Tämä tuo omal-
ta osaltaan vapautta ja turvallisuut-
ta, Blanco Sequeiros mainitsee.

Huolettomampi elämä kuiten-
kin edellyttää laitteilta ehdotonta 
toimintavarmuutta ja saumatonta 
saatavuutta.  

– On tietysti erittäin tärkeää, että 
laitteet toimivat luotettavasti ja nii-
den saatavuudessa ei tule toimitus-
katkoksia, jotta pumppuhoidosta 
ei jouduta siirtymään takaisin niin 
sanottuun kynähoitoon, Blanco Se-
queiros lisää.

Reaaliaikainen sokeriarvo 
puhelinsovelluksessa
Pumppujen ohella toinen iso diabe-
teshoidon edistysaskel on ihoon 
kiinnitettävä, verensokeriarvoa mit- 
taava sensori. Sensorista erityisen 
kätevän apuvälineen tekee mah-
dollisuus tarkastaa verensokeri-
taso missä ja milloin tahansa, jopa 
puhelimella vaatteiden päältä. Sen-
sorin tuloksia voidaan tarkastella-
myös etäyhteyden kautta. Senso-
rointi on käytännössä melkein kaik-
kien tyypin 1 diabeetikoiden käy-
tössä ja helpottaa ratkaisevasti mo-
nipistoshoidolla olevien diabeeti-
koiden mahdollisuutta saavuttaa 
hyvä tasapaino.

– Mielestäni itsesäätelevä in-
suliinipumppu ja sen sensorointi 
ovat diabeteksen omahoidon suu-
rimmat edistysaskeleet tällä het-
kellä. Ne helpottavat diabeetikon 
elämää merkittävästi ja vähentävät 
vastaanottokäyntien määrää, kun 
asiat voidaan hoitaa myös etänä. On 
hienoa että voimme etsiä jokaisel-

Teknologia antaa 
aikaa elämiseen

Medtronicin kehittämässä, itsesäätelevässä insuliinipumppujärjestelmässä on insuliinia annosteleva pumppu ja verensokeriseurantaan suunniteltu sensori. 

Siinä missä aikaisemmin ainoa vaihtoehto oli jatkuvaa huolehtimista vaativa  
pistoshoito, nykyään sensorit ja automatiikka hoitavat diabeteksen hoidon 
osittain potilaan puolesta. Diabetespumppu tuo elämään vapautta ja aikaa.

teksti maiju korhonen  kuva anna-katri hänninen

le diabeetikolle sopivimman hoito-
muodon, oli se sitten itsesäätelevä 
insuliinipumppu tai monipistoshoi-
to, Salminen toteaa.

Kohti täydellistä tasapainoa
Teknologian haltuunotto tuo uudis-
tuksia hoitotyöhön. Vaikka se vaa-
tii paljon uuden tiedon omaksumis-
ta ja monimuotoista laitteen käytön 
hallitsemista vieden hoitohenkilö-
kunnan arvokasta työaikaa, jää ko-
konaisuus silti kirkkaasti plussalle. 

– Laitteiden käytön aloitus vaa-
tii toki resursseja, mutta aikaa myö-
ten työmäärä pienenee parempien 
hoitotulosten ansiosta, kun potilaat 
voivat paremmin. Sellaisetkin poti-
laat, joiden kanssa kynähoidolla ei 
ole saavutettu hyvää hoitotasapai-
noa, tulevat vastaanotolle pumpun 
kanssa hymyillen, Blanco Sequeiros 
huomauttaa.

Myös Salminen kokee työnteon 
uudistusten myötä entistä muka-
vampana. 

– Meidän täytyy löytää uusia ta-
poja olla mukana ajan kehityksessä. 
Olla avoimia ja valmiita uusiin asioi-
hin sekä kiinnittää huomiota oma-
hoidonohjaukseen.

Blanco Sequeirosin mukaan alan 
seuraava kehitysaskel on aito keino-
haima, joka ottaa ennakoivasti huo-
mioon liikunnan ja ravinnon hiili-
hydraattien vaikutuksen kehoon. 

– Kun saamme kehitettyä oikean 
keinohaiman, se vähentää diabetek-
sen liitännäissairauksia.
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T uulivoimalat tuottavat 
puhdasta sähköä, kun 
tuulee. Aurinkopanee-
leista saadaan päästöt-

tömästi virtaa auringon paistaes-
sa. Sähköä tarvitaan kuitenkin 
myös muulloin. Tuulesta ja aurin-
gosta saatavan sähkön määrää voi 
myös olla joskus vaikea ennustaa. 
Näitä energianlähteitä ei myöskään 
ihminen voi perinteisten energia-
muotojen tapaan ajaa tarvittaessa 
ylös ja alas.

Useiden suomalaisten yliopisto-
jen ja tutkimuslaitosten tutkijat ovat 
Suomen akatemian strategisen tut-
kimusneuvoston rahoittamassa BC-
DC Energia -hankkeessa kehittäneet 
ratkaisuja, joiden avulla kuluttajat 
voivat hyödyntää uusiutuvaa ener-
giaa enemmän ja edullisemmin.

Tähän tarvitsemme aiempaa tar-
kempia sääennusteita. Ne täytyy 
myös räätälöidä sähköntuotannon 
tarvitsemaan muotoon energiasää-
ennusteiksi.

– Numeeriseen laskentaan pe-
rustuvat säämallit ovat keskeinen 
työkalu sään ennustamisessa. BC-
DC-projektissa kehitimme menetel-
män, jolla satelliittien pilvihavainto-
ja voidaan syöttää säämallille niin, 
että sen alkutilanne vastaa pilvisyy-
den osalta paremmin todellisuutta. 
Näin saadaan aikaan parempia en-
nusteita siitä, kuinka paljon aurin-
kopaneelit tuottavat sähköä, kertoo 
tutkimusprofessori Anders Lindfors 
Ilmatieteen laitokselta.

Mitä enemmän sähköä tuotetaan 
tuulella ja auringolla, sitä voimak-
kaammin sähkön hinta vaihtelee. 
Sääennusteet ovat tärkeitä, jotta 
sähkön tuottajat osaavat arvioida 
tuotetun sähkön määrän ja tarvit-
taessa esimerkiksi tuottaa ylimää-
räistä säätövoimaa vesivoimaloilla.

– Energiasääennuste perustuu 
säämallin tuottamiin tietoihin tu-
levasta säästä. Säämalli kertoo, pal-
jonko tulee ja miten aurinko pais-
taa. Sen perusteella voidaan laskea, 
kuinka paljon ja milloin yksittäiset 
tuuli- ja aurinkovoimalat tuottavat 
sähköä. Kun säämallit pikkuhiljaa 
kehittyvät yhä paremmiksi, se edis-
tää myös energiasään ennustamista.

Uusia palveluita kodeille
Myös kuluttajalle energiasääennus-
teet muuttuvat tärkeämmiksi. Ko-
teihin on alkanut tulla järjestelmiä, 
jotka arvioivat sähkön tarvetta sää-
tiedotusten ja kodin kulutustapojen 
perusteella sekä ohjaavat kulutus-
ta sähkön hinnan vaihteluiden mu-
kaan. Ne voivat siirtää esimerkiksi 

käyttöveden lämmitystä tai sähkö-
auton akkujen latausta aikaan, jol-
loin sähköä on tarjolla yli tarpeen ja 
siksi sähkö on edullisempaa.

Tulevaisuudessa älykkäät säh-
könkäyttöjärjestelmät kehittyvät 
edelleen. Kun nykyisissä järjestel-
missä kodin sähkönkäyttöä seuraa-
va laite on yhteydessä vain sähkö-
laitokseen, tulevaisuudessa esimer-

kiksi yhdessä kylässä tai kaupungi-
nosassa kaikkien kotien ja yritysten 
sähkönkäyttöä ohjaavat laitteet voi-
vat olla yhteydessä keskenään. Ih-
misten ostavat naapureiltaan näi-
den kattojen aurinkopaneelien tuot-
tamaa sähköä ja saattavat säilöä naa-
puriensa ylimääräistä sähköä omiin 
akkuihinsa. Tätä varten tarvitaan 

laitteiden lisäksi myös palveluiden 
tarjoajia, jotka vastaavat siitä, että 
sähkökauppa talojen välillä toimii.

– Näiden palveluntarjoajien toi-
mintaa olemme hahmotelleet hank-
keessa, kertoo Oulun yliopiston 
kauppakorkeakoulun ja Suomen 
ympäristökeskuksen professori  
Maria Kopsakangas-Savolainen.

Kun pienkuluttajat saavat lisää 

joustavuutta omaan toimintaansa, 
myös sähkömarkkinoiden toiminta 
voi parantua kokonaisuutena. 

Sähkömarkkinat pilveen
Uudenlainen sähkön vaihto kotien 
ja yritysten välillä vaatii uudenlai-
sia tietoliikenneratkaisuja. BCDC 
Energia -hankkeessa on kehitetty 

ratkaisuja pilvipalveluun pohjau-
tuvan digitaalisen kauppapaikan 
tarpeisiin hajautetun energiantuo-
tannon vaihdantaan.

– Olemme luoneet hankkeessa 
virtuaalivoimalaitoksen, esittelee 
professori Ari Pouttu Oulun yliopis-
ton tieto- ja sähkötekniikan tiede-
kunnasta.

Virtuaalivoimalaitokseksi kutsu-

taan digitaalista alustaa, joka kerää 
joustoon käytettävissä olevia säh-
kökuormia riittävän suureksi koko-
naisuudeksi, jotta niitä voidaan hyö-
dyntää sähköverkon heilahtelujen 
tasaamiseen. Toisin sanoen eri teki-
jät energian tuotannossa, kulutuk-
sessa ja varastoinnissa on yhdistet-
ty niin, että ne tasapainottavat tois-

tensa kulutus- ja tuotantopiikkejä.
Teknisesti on kokeilu uusia tapo-

ja toteuttaa kauppapaikka. Perintei-
sesti pilvipalvelut toteutetaan pal-
velinkeskuksiin istutetuissa serve-
reissä. Tämä toimintatapa on edel-
leen yleisesti käytössä ja varsin toi-
mintavarma. Tutkijat ovat kuiten-
kin kokeilleet nyt myös hajauttaa 
pilvipalvelut samaan tapaan kuin 
tiedon sijoittelu on jo hajautettu. 
Yksittäisistä servereistä siirryttäi-
siin näin pilvitoiminnoista muodos-
tuviin sumuihin.

Kokeiluja ympäri Suomea
Tutkimushankkeeseen liittyy erilai-
sia kokeiluita, joilla kaikilla on py-
ritty omilla tavoillaan säästämään 
energiaa ja lisäämään uusiutuvan 
energian osuutta sähkön käytössä.

Porvoossa kokeiltiin kolmea eri 
tapaa neuvoa kuluttajia siinä, miten 
he voivat vähentää sähkönkulutus-
taan. Tässä seurattiin, miten ihmi-
set omaksuvat tietoa eri lähteistä.

– Tekniikan kehittäminen ei riitä. 
Meidän täytyy myös ymmärtää ih-
misen käyttäytymistä, jotta saamme 
sähkön kulutusta hillittyä ja ajoitet-
tua tuotannon tarpeiden mukaan, 
Kopsakangas-Savolainen sanoo.

Iissä tutkijat menivät ihmisten 
koteihin asti katsomaan ja kysele-
mään, mitkä tavat sähkön kysyn-
nän säätelemiseksi toimivat ja mit-
kä taas eivät. Lisäksi hankkeessa on 
kartoitettu suomalaisten energiatie-
don lukutaitoa.

Suosituksia päättäjille
Suomessa poliittisia päätöksiä on 
perinteisesti pyritty tekemään tut-
kitun tiedon pohjalta. Siksi myös 
BCDC Energia -hankkeeseen kuuluu 
esimerkiksi väitöskirjojen ja mui-
den tieteellisten julkaisujen tuot-
tamisen lisäksi politiikkasuositus-
ten tekeminen päättäjille.

Viimeksi tänä syksynä hankkees-
sa olevat tutkijat kirjoittivat Suo-
men Akatemian koostamiin politiik-
kasuosituksiin näkökantoja, jotka 
tutkimus oli tuonut esiin.

– Suomen energiajärjestelmän 
tulee olla eri sektoreiden kesken 
integroidumpi, toimia yhtenäi-
semmin, jos haluamme saada Suo-
men joskus hiilineutraaliksi, Pout-
tu muistuttaa.

Hiilineutraalina Suomi ei pääs-
täisi ilmakehään sitä lämmittämään 
enempää hiilidioksidia kuin mitä 
Suomi itse sitoo ilmasta pois.

BCDC Energia -hanke päättyy lo-
kakuun lopussa, mutta tutkimusta 
jatketaan uusien hankkeiden alla.

Sään ennustaminen  
tehostaa uusiutuvan 
energian käyttöä 
Suomalaistutkijat ovat kehittäneet parempia menetelmiä ennustaa säätä sekä koteihin  
asti ulottuvaa tietotekniikkaa. Lisäksi he ovat suunnitelleet uusia palveluja, jotta tuuli- ja  
aurinkosähköä voidaan käyttää nykyistä huomattavasti enemmän.

teksti visa noronen  kuva shutterstock & tuuli nikki

Uusiutuvan 
energian tuo-
tanto kannattaa 
ajoittaa sopivan 
sään mukaan.

Katso oman paikkakuntasi energiasääennuste
enemmän sähköverkon tasapai-
noon, sähkönkulutukseen ja hin-
noitteluun.

Energiasäätä seuraamalla aurin-
ko- ja tuulienergiaa käyttävät koti-
taloudet, yritykset ja yhteisöt voi-
vat ajoittaa sähkön kulutuksensa 
suotuisan energiasään ajaksi, ku-
ten päivänpaisteelle ja tuulelle tai 
yöaikaan. Omaa kulutusta on myös 
mahdollista vähentää silloin, kun 
ennuste näyttää pilvistä ja tuule-
tonta energiasäätä.

Energiasääennuste perustuu Il-

BCDC ENERGIA -hankkeen kehit-
tämä energiasääennuste kertoo au-
ringonpaisteen ja tuulen kilowat-
titunteina vuorokauden jokaisel-
le tunnille paikkakuntakohtaises-
ti. Energiasääennuste on helppo-
käyttöinen, kaikille avoin ja mak-
suton palvelu.

Energiasäätieto auttaa kansa-
laista suunnittelemaan omaa säh-
könkulutusta. Ennuste on osa säh-
kömarkkinoiden murrosta ja tule-
vaisuutta, kun uusiutuvan energian 
tuotanto yleistyy ja vaikuttaa yhä 

matieteen laitoksen avoimena da-
tana tarjottavan säänennustusmal-
lin säätietoihin sekä oletuksiin käy-
tettävästä aurinko- ja tuulienergian 
tuotantotekniikasta.

Talven paukkupakkasilla tarjoa-
taan neuvoja sähkönkulutuskäyt-
täytymiseen muun muassa kulu-
tuspiikkien tasaamiseksi. Myös 
energiasääennuste voi ohjata ku-
lutuskäyttäytymistä entistä kestä-
vämpään suuntaan. 

WWW.BCDCENERGIA.FI/ENERGIASAA

Professorit Anders Lindfors ja Maria Kopsakangas-Savolainen työskentelevät BCDC Energia -hankkeen parissa, 
jossa kehitettään kuluttajille ratkaisuja uusiutuvan energian entistä parempaan hyödyntämiseen.

Energiasäätä seuraamalla sähkön kulutus on mahdollista ajoittaa 
suotuisalle säälle, kuten auringonpaisteelle.
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Raaka-aineiden ja tava-
roiden käytön ja siirron 
tehostaminen tai perin-
teisten verkkokauppojen 
ja digitaalisten palvelui-
den toteuttaminen ei ole 
enää kasvun tae. Kasvu 
vaatii dataa ja automati-
soituja prosesseja. 

A PI- ja datatalous ovat 
keskeisiä maailman-
laajuisen kasvun me-
nestystekijöitä. Ne ovat 

disruptoivia liiketoimintamalleja, 
jotka edellyttävät liiketoiminnan 
ja teknologian laajaa ymmärtämis-
tä sekä ketterää toimintaa verkos-
tomaisissa ekosysteemeissä. 

Pitkään on jo tiedetty, että data 
on nykyajan öljy, ja sitä eri tavoin 
yhdistelemällä luodaan uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia ja kas-

Kun data ja rajapinnat tukevat strategiaa ja ympäristö on otettu fiksusti haltuun, voi keskittyä täysillä olennaiseen.

vua. Esimerkiksi liiketoiminnassa 
ja omaisuuden hallinnassa synty-
vää dataa voidaan hyödyntää kas-
vun vauhdittamiseen sekä ympä-
ristötavoitteiden saavuttamiseen. 

– Potentiaalia on valtavasti ja sii-
hen liittyvien hyötyjen sekä säästö-
jen tunnistamisessa API- ja datata-
louden ymmärtäminen on avainase-
massa, kertoo Marjukka Niinioja,  
konsultointi- ja koulutusyritys 
Osaangon perustaja ja yksi API-ta-
lous 101 -kirjan kirjoittajista.

Osaango on liiketoimintalähtöi-
sen rajapintakehityksen ja tiedon 
tuotteistamisen, menetelmä- ja 
palvelukehityksen sekä järjestel-
mäympäristön kokonaisarkkiteh-
tuurin ja jatkuvuuden hallinnan 
asiantuntijaorganisaatio.

Konsultointipalveluiden lisäksi 
Osaango kouluttaa markkinalle uu-
sia osaajia sekä kehittää koulutus-
ohjelmia yhdessä oppilaitosten, yri-
tysten sekä julkishallinnon organi-
saatioiden kanssa. Markkinointitut-
kimus- ja konsulttiyhtiö Market Da-
ta Forecast on listannut Osaangon 
yhdeksi avainpelureista – ainoana 
suomalaisena toimijana – suurim-

pien IT-talojen joukkoon globaalis-
sa API-hallinnan markkinan vuosia 
2020-2025 koskevassa ennusteessa. 

Kasvu vaatii kokonaisuuden 
hallintaa ja uutta osaamista
Osaangon Smart Technology Advi-
sor Hanna Pikkusaari nostaa uu-
denlaisen osaamisen kasvun kes-
keiseksi moottoriksi. 

– Älykkäiden teknologioiden 
hyödyntäminen kasvun tukena 
vaatii uutta osaamista sekä na-
pakkaa otetta kokonaisuuden hal-
linnasta – prosesseista, palveluista 
sekä teknologian tarjoamista mah-
dollisuuksista, Pikkusaari tiivistää.

Niinioja summaa perään liiketoi-

minnan muuttumisen tekijöitä laa-
jemmalla skaalalla. 

– Hannan mainitsema älykkäi-
den teknologioiden hyödyntämi-
nen edellyttää myös yritysten, jul-
kisen sektorin ja opetussektorin 
saumatonta yhteistyötä ja päivit-
täisiä oivalluksia sekä tiedonvaih-
toa. Sen sijaan, että mietitään, mi-
ten kouluun hakemisen prosessi 
digitoidaan, voitaisiin miettiä, mi-
ten käytössä olevaan dataan poh-
jautuen voidaan tehdä automaat-
tisia päätelmiä, jotta kukin yksilö 
löytää sen itselleen parhaimman 
oppimispolun. Toisaalta esimer-
kiksi satelliittidatan ja ilmakuvien 
avulla voidaan tunnistaa ympäris-
töriskejä ja samalla luoda alan yri-
tyksille tuotekehitysmahdollisuuk-
sia, Niinioja pohdiskelee. 

Niinioja kertoo, että Osaangos-
sa pidetään tärkeänä liiketoiminta-
lähtöistä otetta. Hänen mielestään 
liike-elämän ja teknologian sopu-
sointuinen yhteiselo luo liiketoi-
minnalle vankan pohjan ja lisää 
kasvun mahdollisuuksia. 

– Osaangon ylläpitämän avoi-
mesti lisensoidun APIOps Cycles 

Hyödyntämätön potentiaali 
kannattaa valjastaa käyttöön

“
Älykkäiden  
teknologioiden 
hyödyntäminen 
kasvun tukena 
vaatii osaamista.

teksti ja kuva osaango

-menetelmän avulla voi kehittää 
nopeasti, ymmärrettävästi ja liike- 
toimintalähtöisesti tuotteistettu-
ja ohjelmointirajapintoja. Tämä ja 
muut käyttämämme menetelmät 
avaavat uusia mahdollisuuksia kas-
vun ja kehityksen tielle.

Tulevaisuus 
selkeäksi
n Osaango auttaa luomaan 
strategioita kannattavam-
paa tulevaisuutta varten.

n Apua ja erityisosaamista  
saa erityisesti API- ja data-
talouteen sekä älykkäisiin 
teknologioihin liittyen.

n Ammattilaisen avulla on 
helpompaa päättää, mistä 
uutta kasvua lähdetään  
tavoittelemaan.

V iestitulva sähköpos-
tissa kasvaa ja työpro-
jektikin etenee hitaas-
ti, koska siinä tarvitta-

va data on hajautettu moneen eri 
järjestelmään. Yksi salasanoistakin 
on hukassa.

Kun koronapandemia siirsi tieto-
työläisten työt kotiin, tuli lukuisien 
eri järjestelmien päivittäisestä käy-
töstä ja sen aiheuttamasta kuormi-
tuksesta osa työpäivää. Arkea hel-
pottaviksi tarkoitetut, usein harkit-
semattomasti koostetut ohjelmisto-
kokonaisuudet näyttäytyvät työn-
tekijälle helposti digihälynä. 

– Digihälystä puhutaan paljon ko-
ronapandemian yhteydessä, mut- 
ta kyse ei ole pelkästään pandemia- 
ajan ilmiöstä, ohjelmistoyritys Pil-

vilampi Softwaren toimitusjohtaja 
Kai Halonen ja operatiivinen johtaja 
Pia Aspholm muistuttavat.

Halosen ja Aspholmin mukaan 
kehitys on ollut nähtävissä jo pit-
kään. He myös tietävät, ettei digi-
hälyn kuulu olla osa entistä digitaa-
lisemmaksi muuttuvaa työkulttuu-
ria. Monimutkaisen ohjelmistovii-
dakon tilalle voidaan rakentaa myös 
helposti omaksuttavia ratkaisuja.

Apua alustapohjaisuudesta
Digitaalisen työn edistämisen ja yri-
tysten arjen yksinkertaistamisen pa-
rissa työskentelevien Aspholmin ja 
Halosen mukaan hyvätkin järjestel-
mät monimutkaistavat työpäiviä, 
kun niitä kerätään liikaa. Ohjelmis-
tohankinta on kuitenkin tehty niin 

helpoksi, ettei todellisten tarpeiden 
äärelle muisteta aina pysähtyä. 

– Suurien järjestelmäkokonai-
suuksien rakentamisesta on siir-
rytty valmisohjelmistoshoppailuun. 
Pieniin tarpeiseen löytyy sovelluk-
sia, jotka kerätään koriin kokonai-
suutta ja todellista tarvetta katso-
matta, Aspholm kertoo.

Pilvilampi Softwarella digihälyn 
aiheuttamia ongelmia ratkotaan 
yrityksen kehittämää liiketoimin-
ta-alustaa hyödyntämällä. Alustan 
avulla kaikki ohjelmat on mahdol-
lista tuoda yhden käyttöliittymän 
alle. Tämän ansiosta myös uuden 
opetteluun kuluu vähemmän aikaa.

– Alustasta tulee työntekijöille 
tuttu ja käyttökokemuksesta eheä, 
Halonen summaa. 

Pilvilampi Softwarella työarkea 
yksinkertaistetaan kannustamal-
la organisaatioita hyödyntämään 
jo olemassa olevia järjestelmiään. 
Jopa 90 prosenttia suomalaisista 
pk-yrityksistä hyödyntää Microsoft 
365 -ympäristöä, joka on myös Pilvi-
lammen tarjoamien ratkaisujen jär-
jestelmäinfrastrukruuri. 

– Näin asiakas saa suuremman 
hyödyn jo aiemmin tekemästään 
investoinnista, kun käytetään ole-
massa olevaa ja systemaattisesti sa-
maa, Aspholm sanoo.

Alustapohjaisuus takaa parem-
man käyttökokemuksen lisäksi 
myös sen, että selkeyttä arkeensa 
kaipaavat organisaatiot saavat no-
peasti helpotusta digihälyn kuor-
mittamiin työpäiviin. 

– Emme lähde koodaamaan mi-
tään tyhjästä, vaan rakennamme 
valmista alustaa mukauttaen lähes 
mitä tahansa aina automaattisista 
tarjousgeneroinneista esimerkiksi 
teollisuuden laitehuoltoon ja vaa-
ratilanteisiin liittyviin järjestelmiin, 
Halonen listaa.

Liiketoiminta-alustan käyttä-
minen tuo projektin etenemiseen 
myös joustavuutta, sillä perintei-
sistä IT-projekteista poiketen asia-
kas pystyy seuraamaan järjestelmän 
kehittymistä reaaliajassa. Turhien 
järjestelmien karsiminen tuo muka- 
naan myös muita etuja.

– Alustapohjaisilla ratkaisuilla voi 
helpottaa arkea nopeasti, mutta nii-
tä käyttämällä säästää myös rahaa.

Työn digihälystä 
voi päästä irti

Pilvilampi Softwaren toimitusjohtaja Kai Halosen ja operatiivinen johtaja Pia Aspholmin mielestä digihälyn ei kuulu olla osa entistä digitaalisemmaksi muuttuvaa työkulttuuria. 

Kymmenien eri ohjelmien päivittäisestä käytöstä on tullut osa yhä useamman 
työntekijän arkea. Pilvilampi Software auttaa digihälyn kuormittamia organi-
saatioita alustapohjaisten ratkaisujen avulla. 

teksti saana lehtinen  kuvat sami pulkkinen

Miten työssä 
voi vähentää 
digihälyä?
0 1 .  
TEHTÄVIENHALLINTA 
SÄHKÖPOSTISSA

0 2 .   
TIEDONHALLINTA 
EXCELILLÄ

0 3 .   
RUTIINITYÖ

Käsitelläänkö organisaation 
palvelupyynnöt sähkö- 
postilla? Arkea tehostavat 
tiketöintijärjestelmät  
voidaan ottaa käyttöön 
muuallakin kuin IT- ja  
asiakaspalveluosastoilla. 

Mitä tietoa hallinnoidaan 
Excelin avulla? Excelillä 
hallinnoitavat osa-alueet 
voidaan siirtää järjestelmä- 
pohjaisiksi yhtä alustaa 
hyödyntämällä.

Mitä dokumentteja päivite-
tään käsin? Tilauksien ja ti-
lausvahvistuksen kaltaisten 
dokumenttien tuottaminen  
kannattaa automatisoida.
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