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KESKUSTELU TEKOÄLYSTÄ  on harhaan-
johtavaa: otsikkotasolla näemme merkit-
tävää vääristymää keskustelun kallistues-
sa kuluttajabisnekseen, henkilödataan ja 
eettisten kysymysten ympärille. Tämä ei 
ole sattumaa. Kuluttajabisneksessä on näh-
ty paitsi kaupallisesti tähän mennessä me-
nestyneimmät sovellukset – myös karkeim-
mat väärinkäytökset. Kolikon toinen puoli – 
tekoälyn käyttö teollisuudessa – on kuiten-
kin paljon merkittäväm-
pi niin kooltaan kuin 
potentiaaliltaan, mut-
ta tehokkaampi varas-
tonhallinta tai laadun-
valvonta ei yllä otsikoi-
hin, koska ne ovat kai-
ken kaikkiaan puudut-
tavan tylsiä kehitys- 
hankkeita. Kysymys siis 
kuuluu: laahaako teol-
lisuus perässä vai eikö 
kehitysaskeleista pu-
huta?

SUOMESSA ON  hieman 
yli tuhat yritystä, jotka 
kehittävät ja hyödyntävät tekoälyä. Se vas-
taa noin 2,4 prosentin osuutta kaikista yli 
viiden hengen yrityksistä. Luku nousee 
merkittävästi, jos laskuihin otetaan mu-
kaan kaikki, jotka ovat tehneet pienimuo-
toisia tekoälykokeiluja. Suomalaiset orga-
nisaatiot ovat nimittäin yleisellä tasolla 
erittäin kiinnostuneita tekoälyn mahdol-
lisuuksista, ja maassamme on valloillaan 
kokeilemisen kulttuuri. Kokeileminen näh-
dään usein positiivisena asiana, mutta väi-
tän, että lopputulos on päinvastainen. Tä-
ten vaadin: lyhytjänteiset tekoälykokeilut 
tulee lopettaa nyt.

JENKKITIL ASTOJEN MUKA AN vain jo-
ka kymmenes koneoppimisprojekti etenee 
kokeiluvaihetta pidemmälle eikä ole syytä 
epäillä, että Suomi olisi tästä poikkeus. Ko-
keilu on aina kokeilu – tehty valitettavan 
usein liiketoiminnasta irrallisena, ilman stra-
tegista näkökulmaa. Monesti tutkimme te-
koälyä irrallisena mahdollisuutena emmekä 
osana päivittäistä tuotekehitystä ja proses-
seja, jolloin kokeilut jäävät vaikutuksiltaan 

pieniksi. Tekoälyä tulisi kat-
soa tuotteiden ja prosessien 
taustalla toimivina teknolo-
gioina, ei ratkaisuina. Teko-
äly ei pelkkänä lyhytjäntei-
senä kertakokeiluna mullis-
ta, muuta tai pelasta yritystä. 

SUOMAL AINEN teollisuus 
ei ole TKI-satsausten valos-
sa radikaalisti uudistumas-
sa, nykytilaa voisi kuva-
ta ennemmin liukenevaksi 
status quoksi. Tässä saattaa 
piillä suuri mahdollisuus te-
koälylle. Asteittaiset, hallitut 
parannukset, kuten tehok-

kaampi varastohallinta tai laadunvalvonta 
eivät mullista maailmaa, mutta jatkuvien 
parannusten vaikutus kasautuu parantaen 
yrityksen kilpailukykyä. Näistä kehitysaske-
leista tuskin jatkossakaan puhutaan, mutta 
se ei tarkoita, etteikö askeleita oteta. Otsi-
koihin lentävistä tekoälykokeiluista, joissa 
kahden viikon kehitystyöllä on saavutettu 
tietyn prosessin 90-prosenttinen tehokkuu-
den parantaminen, kannattaa jatkossakin 
suhtautua skeptisesti. Vanha tilastotieteen 
nyrkkisääntö pätee varsinkin tekoälyyn liit-
tyvään uutisointiin: mikäli otsikossa on lu-
ku, se on mitä luultavammin virheellinen.

Tekoälykokeilu ei pelasta  
yrityksen toimintaa

Alexander Törnroth
Suomen Tekoälykiihdyttämö, 
Teknologiateollisuus

Puheenvuoro 
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JIPS 

”Digitaalisen 
murroksen keskellä 
on hyvä pysähtyä 
miettimään, miksi 
asioita tehdään.”

”Intresseissä ei ole 
seurata passiivisesti 
sivusta, kun maailma 
ympärillä muuttuu.”

JiPS Oy:n vetäjä  
Jari Sundgren 

Ikano Bankin myyntijohtaja 
Joel Liski

Leasing-ratkaisuja tarjoavassa Ikano Bankissa aktiivi-
suus näkyy haluna luoda entistä kestävämpiä yhteis-
työmalleja yritysten ja rahoittajan välille. Vanhoilli-
sella alalla tämä vaatii rohkeutta toimia toisin.

teksti joonas ranta  kuvat joona raevuori 

Rahoituksen 
tulevaisuus 
on kestävä 

J os ei muuten, niin ainakin 
Ikano Bankin nimestä voisi 
päätellä sen yhteyden erää-
seen maailman tunnetuim-

mista brändeistä – Ikano vastaa 
edelleen IKEA-ketjun asiakkaiden 
rahoituksesta niin kuluttaja- kuin 
yrityspuolellakin. Joustavan rahoi-
tuksen partnerina Ikanon toiminta 
ulottuu kuitenkin huonekalujätin 
toimintaa laajemmalle.

Kun nyt edesmennyt Ingvar 
Kamprad perusti IKEAn 1940-lu-
vulla, oli hänellä monta rautaa tu-
lessa. Kamprad osti useita eri alan 
yrityksiä ja jopa Puolassa sijaitse-
van patjatehtaan. Sittemmin Ika-
no vahvistui omana brändinään ja 
Kamprad päätti eriyttää huoneka-
luliiketoiminnan ja sen oheen syn-
tyneet “rönsyt”. Vuonna 1988 Ika-
no irtautui omaksi konsernikseen, 
jonka alle kuitenkin jäivät IKEAa tu-
kevat liiketoimintamallit.

Ikano jatkoi rahoittajana Kamp-
radin jalanjäljissä. Tänään se rahoit-
taa yritysten investoinneista muun 
muassa teollisuuslaitteita ja -konei-
ta, ICT-ratkaisuja sekä robotiikkaa. 
Ytimessä on entistäkin aktiivisempi 
ote kumppanien tukemisessa. Kes-
tävästi ja vastuullisesti. 

– Yrittäjähenkisyys, kestävyys ja 

vastuullisuus eivät voi jäädä alalla 
sanahelinäksi, painottaa Ikano Ban-
kin myyntijohtaja Joel Liski yrityk-
sen Leppävaaran toimistossa.

Leasing on kiertotaloutta 
Leasing tarkoittaa tavaran pitkä-
aikaista vuokrausta. Malli on mo-
nelle eri alan yritykselle ostohan-
kintoja edullisempi ja järkevämpi. 
Leasing-sopimuksen tekemisen jäl-
keen myyjä saa kauppasumman ko-
konaisuudessaan. Samalla loppu- 
asiakkaiden kynnys tehdä ostopää-
tös madaltuu. Leasingia hyödyntä-
vät myyjäliikkeet erottuvatkin kil-
pailussa positiivisesti.

Koneiden ja kaluston oikeaoppi-
nen uusiminen sekä vanhojen teho-
kas kierrätys on ympäristöteko. Pit-
käaikaisen vuokrauksen kautta esi-
merkiksi teollisuusyritykset saavat 
käyttöönsä uudet ja innovatiiviset 
laitteet joustavasti. Samalla toimi-
jat voivat vastata kasvaviin odotuk-
siin ympäristön kannalta kestävän 
toiminnan suhteen. Tätä odottavat 
myös loppuasiakkaat kasvavissa 
määrin. Ilmaston kannalta kestämä-
tön liiketoiminta kohtaa kritiikkiä 
vahvemmin kuin koskaan aiemmin.

Leasing mahdollistaa myös käy-
töstä poistuville laitteille uuden 

elämän. Ikanon kumppaniverkos-
tosta löytyy osaamista muun muas-
sa käytöstä poistuvan IT-laitteiston 
kestävään kierrätykseen, purkami-
seen ja hävitykseen. Ikano Bank ha-
kee kasvua aloilla, joissa kiertota-
louden mahdollisuuksia voidaan 
entisestään kehittää.

Erilaiset yritysten laitekannat 

vaihtuvat entistä tiheämpään tah-
tiin. Samalla kasvavat myös yritys-
ten tarpeet olla entistä näkyvämpi 
osa kiertotaloutta. Uudet verkostot 
ja joustavat rahoitustuotteet tehos-
tavat kierrätettävyyttä ja minimoi-
vat turhaa hävikkiä. Ja vaikka ym-
päristöasioista puhuessa keskuste-
lun sävy on ajoittain synkkä, näh-

dään Ikanolla globaalien haastei-
den luovan maaperää täysin uusil-
le mahdollisuuksille.

– Planeettamme kannalta kierto-
talouden tehostaminen ja järkevä 
tekeminen on elinehto. Tai kuten 
Ingvar Kamprad sen sanoi: “Most 
things still remain to be done. A glo-
rious future.”

Yritysrahoitusta tarjoavan Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski visioi, että rahoittajaosapuolelta vaadi-
taan entistä notkeampia toimintamalleja.

Myös rahoitusalalle rakentuu tulevaisuudessa kehittyneempiä, kestävyyttä peräänkuuluttavia ekosysteemejä.

Maailma muuttuu nopeammin kuin 
koskaan aiemmin. Se näkyy tekno-
logian räjähdysmäisessä kehityk-
sessä, yhteiskunnan rakenteellisissa 
muutoksissa, kuten kaupungistu-
misessa, ja ympäristön haasteissa. 

Myyntijohtaja Joel Liski uskoo, 
että tulevaisuudessa palaamme 
malliin, jossa yhden alan osaaja 
keskittyy entistä enemmän omaan 
ydinosaamiseensa. Tämä kuiten-
kin vaatii sen, että jokainen toimija 
avaa vähän oviaan ja vähentää use-
aan asiaan kerralla keskittymistä.

Liski visioi edelleen, että myös 
rahoituksen alalle rakentuu tule-
vaisuudessa entistä kehittyneem-
piä, kestävyyttä peräänkuuluttavia 
ekosysteemejä. 

– Ikanon intresseissä rahoittaja-
na ei ole seurata passiivisesti sivus-
ta, kun maailma ympärillä muut-
tuu. On kaikkien osapuolten etu, 
että kokoonnumme saman pöydän 
ääreen kokonaisvaltaisesti liiketoi-
mintamalleja ja yhteistä tekemistä 
miettimään.

Suuria puheita rahoituksen edus-
tajalta? Liski tunnustaa kuitenkin 
tosiasiat alallaan.

– Ei ole salaisuus, että finanssi- 
ja pankkimaailma on perinteisesti 
konservatiivinen. Mutta meidän tu-
lee uudistua yhdessä. Tavoitteem-
me on lopulta kaikkien yhteinen. 
Tämän vuoksi ovet on pidettävä au-
ki ja vuoropuhelu käynnissä entis-
tä selkeämmin.

Uudet ekosysteemit nousevat 
yhteisen tavoitteen avulla 
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K aikki lähtee asiakkaan ja 
tuotteen tuntemisesta ja 
kekseliäästä sisällöstä. 
Ideoinnin alku on usein 

villien näkyjen heittelyä, mutta sitä 
kautta päästään kiinni prosessin yti-
meen, kertoo mainostoimisto JiPS 
Oy:n vetäjä Jari Sundgren.

JiPS on asiakasyritystensä koko-
naisvaltainen asiainhoitotoimisto. 
Toimiston osaamisen ydin on ide-
oinnissa, visualisoinnissa ja oikean-
laisessa sisällöntuotannossa. Sa-
masta talosta saa kuitenkin kaiken 
tarvittavan tuotteen myymiseen: 
suunnittelun, sisällön, web-palve-

Sastamalalainen JiPS Oy 
tekee teollisuuden mai-
nostoimistotyötä oman-
laisella otteella. Isojakin 
brändejä maailmalle vie-
neelle Jari Sundgrenille 
asiakkaiden kanssa teh-
tävä yhteistyö on myös 
intohimon aihe. 

teksti marjaana tunturi 
kuva eino ansio

lut, mainoskuvaukset ja suurku-
va-tuotannon. 

– Asiakasyritystemme tehtävä on 
keskittyä omaan osaamiseensa. Me 
myymme sen osaamisen eteenpäin. 
Päämääränämme on auttaa asiakas-
ta menestymään, ja käytämme sii-
hen niitä kanavia, joita kulloinkin 
tarvitaan.

Koneistajasta myyjäksi
Sundgren opiskeli nuorena asenta-
ja-koneistajaksi. Ensimmäinen työ-
paikka oli sorvarina JiPS:n toimiti-
lojen vieressä olevassa tehtaassa, 
silloisessa Vammaksessa. Ammus-
ten työstäminen ei kuitenkaan tar-
jonnut nuorelle miehelle riittävästi 
haasteita saatika mahdollisuutta 
luovuudelle.

Sundgren kävi armeijan ja jäi kol-
meksi vuodeksi töihin Satakunnan 
lennostoon. Samaan aikaan hän kä-
vi Porin taidekoulua ja piti useita 
näyttelyitä. Visuaalisuus ja luo-
vuus vetivät miestä puoleensa, jo-
ten työ armeijassa sai jäädä. Muis-
toksi vuosista jäi Hävittäjälentolai-
vueen muistomerkki Porin lento-
kentälle sekä lukuisat alumiiniset 
hävittäjäpienoismallit ympäri Eu-
rooppaa. 

Vuonna 1985 Sundgren aloit-
ti Tyrvään Sanomien mainosgraa-

fikkona. Kun lehden sisällä perus-
tettiin oma mainostoimisto, oli sel-
vää, että Sundgren lähti vetämään 
hommaa. 

– Lehdellä ei ollut tarjota riittä-
västi resursseja sellaiseen työhön, 
mitä halusin mainosalalla tehdä. 
Siitä syntyi sitten idea oman toi-
miston perustamiseen. 

Vuosien aikana JiPS:lle on kerty-
nyt pitkiä asiakassuhteita. Sundgre-
nin valttikortti teollisuusalan yri-
tysten markkinoinnissa on pro-
sessien tuntemus. Oman yrittäjä-
taustansa kautta hänellä on myös 
samastumispintaa pk-sektorin yri-
tysten toimintaan.

Digitalisoitumisen murroksen 
hetkellä on Sundgrenin mukaan hy-
vä pysähtyä miettimään, miksi uu-
sia asioita tehdään. Mainostyön te-
kemisen perusasiat eivät ole muut-
tuneet mihinkään.  

– Polku on yksinkertainen. Asiak- 
kaalla on tuote tai palvelu, ja mei-
dän tehtävämme on myydä se 
eteenpäin. Voidakseen tehdä työn 
mahdollisimman hyvin, on oltava 
perillä siitä, mitä myy. Meidän tu-
lee tietää, mitä asiakas tekee, mi-
tä hän haluaa ja miten hänen tuot-
teensa tai palvelunsa löytää oman 
kohderyhmänsä.

Intohimosta syntyy sisältö
Vuonna 2004 jipsiläisten piti pärjä-
tä vajaan vuoden verran ilman joh-
tajaansa. Tikkailta työtapaturmas-
sa pudonnut Sundgren makasi tie-
dottomassa tilassa sairaalassa. On-
nettomuudessa halkesi kallo, me-
ni toinen silmä ja kädet piti kasa-
ta kokoon raudoituksilla. Sundgre-
nin toipuminen kesti pitkään, mut-
ta sitkeys tulee onneksi perintönä 
omalta isältä. 

– Isänikin putosi aikoinaan ka-
tolta ja pyöritti omaa yritystään, 
Kilpikaiverrusta, halvaantumisen 
jälkeen vielä 16 vuotta, Sundgren 
muistelee.

Toisen silmän menettäminen ei 
kuitenkaan vaikuttanut Sundgre-
nin kykyyn nähdä asiakkaidensa 
tarpeet. JiPS on ollut mukana mo-
nessa kansallisessa markkinoin-
tiprojektissa ja lanseerannut iso-

ja brändejä maailmalle. Yritys- ja 
liikemerkkejä toimiston työnteki-
jät ovat vuosien varrella ehtineet 
suunnitella yli tuhat, ja kumppa-
nuusverkosto kattaa koko Suomen. 

Visualisointiin ja oikeanlaisen si-
sällön tuottamiseen tarvitaan Sund-
grenin mukaan ihmisiä, jotka näke-
vät kokonaisuuden ja hahmottavat, 
mitä markkinointikanavaa on mil-
loinkin käytettävä. Moni suomalai-
nen yritys tarvitsee myyntinsä edis-
tämiseen edelleen myös perintei-
siä kanavia.

– Kun kanavat lisääntyvät ja mo-
nimutkaistuvat, tarvitaan myös 
monenlaisia osaajia. Meillä on kui-
tenkin aina keskiössä asiakasyri-
tystemme menestyminen. Pyrim-
me työssämme siihen, että meillä 
on kokonaisuus hallussa. Siksi pu-
humme mielellämme mainostoi-
miston sijaan asiainhoitotoimis-
tosta, Sundgren täsmentää. 

Sundgren tekee työtään rakkau-
desta lajiin. JiPS:llä vuosien varrella 
vakitöissä olleet viitisenkymmen-
tä mainostyöntekijää ovat saaneet 
kokea intohimon vaikutuksen mai-
nostyön sisältöön. Sundgrenin in-
nostava ja eteenpäin pyrkivä asen-
ne on myös kasvattanut mainonnan 
ammattilaisiksi kymmeniä työhar-
joittelijoita ja työssäoppijoita.

JiPS Oy:n vetäjä Jari Sundgrenin valttikortteihin kuuluvat teollisuusyritysten prosessien tunteminen, vuosien kokemus mainosalalta sekä intohimo omaan työhön.
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“
Asiakasyrityksen  
menestyminen 
on meillä aina 
keskiössä.

Jyväskylään rakentuu  
Euroopan modernein 
teollisuuskeskittymä.  
Eteläportin erikoisuus  
on virtuaaliympäristö,  
joka mahdollistaa yhteis-
työmallien kehittämisen.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko kuparinen

kuva wsp finland 

J yväskylän ja Muuramen rajal-
le nousee uusi teollisuuskes-
kittymä, Eteläportti, jonka 
mahdollisuuksista hankkeen 

projektipäällikkö Heikki Kinnusella  
riittää kerrottavaa. 

Ensinnäkin Eteläportin sijainti on 
erinomainen; alue sijaitsee 9-tien 
varressa, vain seitsemän kilomet-
rin päässä Jyväskylän keskustasta. 
Valtateitä pitkin kulku pk-seudulle, 
Lahteen, Tampereelle, Turkuun ja 
Ouluun sujuu sutjakkaasti.

Sijaintia enemmän Kinnunen 
kuitenkin hehkuttaa Eteläportin 
ensi kesänä valmistuvaa virtuaali-
ympäristöä. Se mahdollistaa täysin 
uudenlaisen liiketoimintaekosys-
teemin kehittämisen. 

– Aluetta rakennettaessa virtuaa-
lialustalle voidaan tuoda realistisia 
3D-malleja rakennuksista sekä nii-
den talo- ja tuotantotekniikasta. Jat-
kossa yritykset ja tutkimuslaitokset 
voivat hyödyntää virtuaalialustaa ja 
huipputason tietoliikenneyhteyksiä 

uusien suunnittelu- ja tuotantorat-
kaisujen sekä palvelukonseptien ke-
hittämiseen ja globaalissa mittakaa-
vassa tehtävään reaaliaikaiseen yh-
teistyöhön, Kinnunen avaa. 

Uudenlainen ekosysteemiajatte-
lu tulee näkymään myös Eteläpor-
tin fyysisessä toimintaympäristös-
sä. Alueen infraratkaisut mahdol-
listavat vähähiilisten liiketoimin-
taympäristöjen, tehokkaiden kier-
totalouden toimintamallien ja yri-
tysten välisten monimuotoisten ar-

voverkostojen rakentumisen. 
– Yritykset voivat hyödyntää uu-

siutuvan energian ratkaisuja, jakaa 
energiaa ja tuotantohyödykkeitä 
keskenään sekä tarjota toisilleen 
erilaisia palveluita. Yhteisratkai-
suja tarjoavan palveluintegraatto-
rin avulla voidaan puolestaan pa-
rantaa yritysten kustannustehok-
kuutta ja kilpailukykyä.

Kymmenien yritysten koti
Jyväskylän kaupungin ja Muuramen 
kunnan alueille sijoittuva Eteläpor-
tin alue on kooltaan noin 40 hehtaa-
ria. Alueen asemakaavassa on varat-
tu pinta-alaa 182 000 neliötä teolli-
suusrakennuksille ja 38 000 neliö-
tä muille liike- ja yritysrakennuksil-
le. Kaava mahdollistaa 2–3-kerrok-
sisten rakennusten rakentamisen. 
Alueen infra on pääosin valmiina, 
joten alueelle on mahdollista alkaa 
rakentaa jo tänä keväänä. 

– Tavoitteenamme on saada 
alueelle 60 vientivetoista yritystä, 
200 miljoonan euron investoinnit ja 
yli 1000 työpaikkaa vuoteen 2030 
mennessä. Haemme erityisesti teol-
lisuuden ja sitä tukevien alojen kas-
vuyrityksiä, joilla on motivaatio py-
syä digitalisaation, robotiikan, te-
koälyn ja kiertotalouden huipulla. 
Mukaan halutaan myös muitakin 
verkostotoimijoita sekä oppi- ja tut-
kimuslaitoksia.

Kinnunen kertoo, että alueel-
la toimii jo tuulivoimaloiden voi-
mansiirtoratkaisuja valmistava Mo-
ventas Gears Oy ja kiertotalouteen 
keskittynyt Kuusakoski Oy. Lisäksi 
viiden yrityksen rakennusprojektit 
ovat suunnitteluvaiheessa. 

– Alueen tonttijako on ohjeelli-
nen, joten tontti voidaan mitoittaa 
asiakastarpeen mukaan. Tontin voi 
joko ostaa tai vuokrata. Omaksi os-
tettaessa tonttien neliöhinnat läh-
tevät 20 eurosta. Tavoitteena on, 
että alue rakennetaan kokonai-
suutena, jotta ympäristöstä saa-
daan mahdollisimman hyvin toi-
miva ja sinne sijoittuvat yritykset 
voivat tukea toisiaan erilaisissa toi-
minnoissa, Kinnunen muistuttaa.

Eteläportti-hankkeen projektipäällikkö Heikki Kinnunen kehuu valmistuvaa virtuaaliympäristöä, joka myös mahdollistaa teollisuusalueen toimijoi-
den välisen yhteistyön täysin uudella tavalla.

Fyysinen ja virtuaalinen 
ympäristö kohtaavat

Eteläporttiin sijoittuvat yritykset voivat hyödyntää virtuaalialustaa suunnittelun ja tuotannon kehittämisessä.

ETELÄPORTTI-projektilla haetaan 
ratkaisuja Eteläportti-ekosystee-
missä olevien yritysten digitaalisten 
palvelukonseptien kehittämiseen ja 
pilotointiin. Lisäksi edistetään kier-
totalouden ja vähähiilisten liiketoi-
mintaympäristöjen syntymistä. 

Eteläportin rakentumisen ohella 
Jyväskylä on yrittäjälle houkuttele-
va paikka muillakin mittareilla. Noin 
143 000 asukkaallaan se on Suomen 
seitsemänneksi suurin kaupunki, 
joka myös kasvaa vuosittain noin 
1100-1300 henkilön verran.

Koulutettua ja osaavaa työvoi-
maa yritysten tarpeisiin valmis-

tuu Jyväskylän yliopistosta, am-
mattikorkeakoulusta ja koulutus-
kuntayhtymä Gradiasta. Opiskeli-
joita on kaupungissa yhteensä pe-
räti 42 000. Paikalliset oppilaitokset 
sekä paikkaansa myös Jyväskylässä 
pitävä VTT tarjoavat yrityksille tut-
kimus- ja tuotekehityspalveluita.

Keski-Suomessa toimii vahvoja 
teollisuusyrityksiä, kuten Valmet, 
Valtra, Moventas, Componenta, 
Sleipner Finland, ITAB Finland ja 
Harvia. Lisäksi alueen ICT-keskit-
tymä käsittää yli 500 yritystä.

 
WWW.ETELAPORTTI.FI

Jyväskylän kasvukeskus  
luo puitteet menestykselle 
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Pinnoituslaitteita ja näyt-
töjä valmistava espoolai-
nen Beneq investoi kas-
vuun ja uusien osaajien 
palkkaamiseen. Kiinalais- 
omistajan investoinnit 
ovat mahdollistaneet yri-
tyksen toiminnan laajen-
tamisen Suomessa. 

teksti pekka säilä 
kuvat beneq

B eneqin toimitusjohtaja 
Jukka Nieminen esitte-
lee ajoneuvon tuulilasiin 
upotettua läpinäkyvää 

näyttöä. Se koostuu kahden lasi-
kerroksen väliin sijoitetusta ohues-
ta lasikalvosta, joka on pinnoitettu 
Beneqin kehittämällä teknologialla.

– Ajoneuvojen valmistajat voivat 
itse määritellä, mitä käyttäjälle tär-
keää tietoa he haluavat tuulilasissa 
näyttää. Näyttö esittää tiedon kul-
jettajan näkökentän alueella, olipa 
kyseessä sitten auton tai vaikka ju-
nan tuulilasi, Nieminen kertoo. 

Toisena esimerkkinä hän mainit-
see lentokoneen rungon ulkopuo-

Uuden omistajan tekemien investointien myötä Beneq voi laajentaa liiketoimintaansa ja rekrytoida lisää osaajia Suomesta. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Olarinluomassa, Espoossa.

lelle asennettavat näytöt, jotka kes-
tävät yhtä hyvin yläilmojen äärim-
mäisiä kylmyyksiä kuin trooppista 
kosteutta ja kuumuutta.

Beneqin käyttämä, myös Millen-
nium -palkittu atomikerrostusme-
netelmä, eli ALD, parantaa puoli-
johteiden, optiikan ja elektroniikan 
suorituskykyä ja kestävyyttä. Bene-
qin pinnoitteet ja laitteet mahdol-
listavat erilaisten sensorien ja an-
turien valmistamisen.

Sijoitus ammattitaitoon
Kasvava osa liiketoimintaa ovat 
erilaiset palvelut kuten tuotekehi-
tys- ja tuotantopalvelut. Suuri osa 
ALD-liiketoiminnan kasvusta tulee 
puolijohdeteollisuuden sovelluksis-
ta, kuten erilaisista 5G-ratkaisuista 
ja mikrosysteemeistä.

– Liikevaihdosta noin 98 pro-
senttia tulee viennistä, joka myös 
jakaantuu melko tasan Euroopan, 
Aasian ja Yhdysvaltojen kesken.

Yrityksen mahdollisuudet kas-
vaa kansainvälisillä markkinoilla 
kasvoivat huomattavasti, kun kii-
nalainen SRI Intellectual osti Bene-
qin koko osakekannan vuoden 2018 
aikana. Yrityskaupan jälkeen Beneq 
on saanut uudelta omistajaltaan yli 
20 miljoonan euron rahoituksen, 
jolla tuotekehitystä on pystytty no-

peuttamaan ja puhdastilojen tuo-
tantolaitteistoa parantamaan. Tällä 
hetkellä työn alla on yrityksen ko-
ko osaamispotentiaalin hyödyntä-
minen ja kasvun vauhdittaminen. 
Merkittävistä kasvusuunnitelmis-
ta huolimatta päätoimipaikka säi-
lyy jatkossakin Suomessa.

– Kun kiinalaiset omistajamme 
sijoittivat Beneqiin, he korostivat 
investoivansa nimenomaan Suo-
mesta löytyvään osaamiseen. Yri-
tyksen strategiaa ja liiketoiminta-

suunnitelmia ei haluttu vaihtaa, 
vaan uusi omistaja antoi meille re-
surssit kehityksen vauhdittamiseen 
Suomessa, Nieminen kertoo.

Uusia osaajia tarvitaan
Runsaan vuoden aikana Beneq on 
rekrytoinut useita kymmeniä osaa-
jia. Kasvutavoitteiden myötä tarve 
on tällekin vuodelle kasvava.

– Paljolti teknisistä osaajista 
koostuvassa yrityksessä työnte-
kijöiden tasa-arvoisuus ja matala 

hierarkia ovat toiminnan kantavia 
voimia. Meille on tärkeää, että eri 
puolilta maailmaa palkattavat am-
mattilaiset viihtyvät Beneqin pal-
veluksessa ja pystyvät integroitu-
maan mahdollisimman saumatto-
masti myös suomalaiseen yhteis-
kuntaan, toteaa henkilöstöpäällik-
kö Tuula Miettinen.

Työntekijöiden viihtyvyyttä li-
sääviä asioita ovat jatkuva mahdolli-
suus kouluttautumiseen, osaamisen 
jakaminen, oppimisen tuki ja erilai-
set palkitsemisjärjestelmät. 

Markkinointipäällikkö Lie Luo 
puolestaan kertoo, että osaaminen 
on hyvin monipuolista.

– Työyhteisömme on monikult-
tuurinen: osaajia meillä on perä-
ti kymmenestä eri maasta ja asiak-
kaita yli 30 maasta. Erikoisuutena 
voi kai todeta, että meillä on töissä 
tekniikan tohtoreita poikkeukselli-
sen paljon, Luo naurahtaa.

– Teknisestä osaamistarpeesta 
johtuen VTT:n ja Aalto-yliopiston 
läheinen sijainti on ollut toimintam-
me kannalta tärkeää. Investoimme 
parhaillaan kaksi miljoonaa euroa 
koneenrakennuksen käyttöön tu-
levaan puhdastilaan, jossa voi pian 
nähdä beneqiläisten tekevän tiivis-
tä yhteistyötä asiakkaiden henkilö-
kunnan kanssa, Nieminen kertoo.

Näkyvissä kannattavaa kasvua

Beneq valmistaa ALD-menetelmään perustuvia pinnoituslaitteita sekä 
erittäin kestäviä elektroluminenssinäyttöjä ajoneuvoteollisuutta varten.

Rohkeimmat hyötyvät 
teollisesta murroksesta

Lemonsoftin tuotehallintajohtaja Pauli Siirtola on vakuuttunut siitä, että teollinen murros luo pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia.

T eollisuus 4.0 eli teollisuu-
den neljäs murros ravis-
telee tuotantosektorin 
rakenteita. Tekoäly, IoT, 

automaatio, edistynyt analytiikka 
ja lisätty todellisuus vyöryvät voi-
malla tuotannolliseen toimintaan. 

Lemonsoft Oy:n tuotehallinta-
johtaja Pauli Siirtolan mukaan te-
koälyä ja automatiikkaa hyödyntä-
mällä voidaan esimerkiksi analysoi-
da suuria tietomassoja ja luoda en-
nusteita teollisen prosessin kehit-
tymisestä. Tämä helpottaa yritys-

johtoa esimerkiksi investointipää-
tösten tekemisessä. 

Teknologinen kehitys tuo yrityk-
sille myös uusia mahdollisuuksia 
erikoistumiseen ja yhteistyöhön.

– Digitalisaatio sekä kehittyneet 
infra- ja järjestelmäratkaisut mah-
dollistavat erikoistumisen sekä 
pienten, tarkasti räätälöityjen sar-
jojen tuotannon. Markkinoille syn-
tyy täysin uudenlaisia arvontuotan-
toketjuja ja kumppanuusverkosto-
ja, jotka hyödyntävät kehittyneitä 
alustaratkaisuja, Siirtola kertoo. 

Tämän myötä verkostotoimijat 
voivat jatkossa sopia joustavasti 
esimerkiksi tuotantoeräkohtaises-
ta yhteistyöstä. Siirtola uskoo, et-
tä uudenlaiset toimintamahdolli-
suudet tuovat menestymismahdol-
lisuuksia erityisesti pk-toimijoille.

Suomalaiset takamatkalla
Lemonsoft on selvittänyt sadan ko-
timaisen teollisuussektorilla toimi-
van pk-yrityksen tarpeita uusien 
teknologioiden osalta. 

Siirtolan mukaan yritykset ovat 

Pienetkin yritykset pys-
tyvät hankkimaan tekno-
logiaa, joka mahdollistaa 
toiminnan tehostamisen, 
tekoälyn hyödyntämisen 
sekä täysin uudenlaisten 
ekosysteemien ja verkos-
tojen rakentamisen.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva lemonsoft

“
Nyt pitäisi tehdä 
investointeja,  
joiden vaikutus 
näkyy vasta  
vuosien päästä.

vähitellen heräämässä murroksen 
tuomiin kehitystarpeisiin. Hän kui-
tenkin arvioi suomalaisten yritys-
ten olevan digitalisaation ja tekoä-
lyn soveltamisessa viisi vuotta mui-
ta teollisuusmaita jäljessä.

– Yritykset haluavat tehostaa 
tuotantoa sekä parantaa asiakas-
kokemusta ja palvelutasoa ohjel-
mistoautomaation ja -robotiikan 
avulla. Nämä toimenpiteet edusta-
vat kuitenkin vielä kolmatta teollis-
ta vallankumousta, joka käynnistyi 
jo 40 vuotta sitten. Monet pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat voineet 
edetä hankkeissaan vasta nyt, kun 
hinnat ovat laskeneet ja hankkei-
den toteuttamiseen on mahdollista 
hakea myös julkista rahaa.

Siirtola painottaa, että pk-yritys-
ten tekemät investoinnit ovat tärkei-
tä ja vievät suomalaisen teollisuu-
den kehitystä eteenpäin. Kansain-
välisten kilpailijoiden etumatkaa 
pitäisi kuitenkin kiriä nopeammin 
kiinni. Siirtolan mielestä on harmil-
lista, että järjestelmähankkeista ta-
voitellaan yleensä lähinnä säästöjä.

– Kannattaisi pohtia, miten lii-
ketoimintaa voisi kasvattaa tar- 
joamalla parempaa asiakaskoke-
musta, toimitusvarmuutta ja en-
nustettavuutta. Esimerkiksi mei-
dän järjestelmämme tekoälyä voi-
taisiin käyttää tehokkaammin tule-
vaisuuden ennustamiseen. Nyt pi-
täisi uskaltaa tehdä investointeja, 
joiden vaikutukset näkyvät vasta 
vuosien päästä.

Räätälöity järjestelmä
Lemonsoft on kehittänyt kokonais-
valtaisen toiminnanohjausjärjestel-
män, joka auttaa niin teollisuussek-
torilla kuin muillakin toimialoilla 
operoivia yrityksiä toteuttamaan 
digiloikan vaivattomasti ja kus-
tannustehokkaasti. 

Moduuleista rakentuvaa Lemon-
soft ERP -järjestelmää voidaan rää-
tälöidä ja skaalata asiakastarpeen 
mukaan. Se kattaa kaikki asia-
kasyrityksen järjestelmätarpeet 
materiaalivirtojen hallinnasta ta-
lous- ja henkilöstöhallintoon sekä 
tuotannonohjauksesta asiakas- ja 
projektinhallintaan. 

– Olemme saaneet kiitosta eri-
tyisesti arvontuotantoketjun di-
gitalisoinnista, läpinäkyvyyden li-
säämisestä yrityksen sisällä ja tuo-
tannon virtaviivaistamisesta. Jär-
jestelmämme avulla asiakkaat ovat 
pystyneet luopumaan esimerkiksi 
turhiksi osoittautuneista välivaras-
toinneista, Siirtola toteaa. 

Järjestelmän ohella Lemonsoft 
on pystynyt rakentamaan myös asi-
akkaalle lisäarvoa tuovan kumppa-
niverkoston. Kumppanien avulla 
Lemonsoft pystyy tarjoamaan esi-
merkiksi sähköisiä taloushallinto-
palveluja, perintäpalveluja ja verk-
kolaskutuotteita.
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P orvoon kupeessa Kilpi-
lahdessa sijaitsee Poh-
joismaiden suurin öljyn-
jalostuksen ja kemian-

teollisuuden keskus. Alue sisältää 
myös Suomen vilkkaimman sata-
man. Polttoaineiden lisäksi Nes-
teen Kilpilahden jalostamon suo-
jissa tehdään myös paljon korkean 
tason tutkimus- ja kehitystyötä. 

Kilpilahdessa sijaitsee esimerkik-
si NAPCON, Neste Engineering So-
lutions -toimintoihin kuuluva erilli-
nen liiketoimintayksikkö. Neste En-
gineering Solutions toteuttaa teolli-
sessa mittakaavassa Neste-konser-

Neste-konserniin kuulu-
va tuotannon digitalisoija 
NAPCON hallitsee teolli-
suuden prosessit sekä 
tehostaa koko konsernin 
toimintaa uusimmilla  
digitaalisilla työkaluilla. 
Erikoisyksikön toiminta 
kasvaa ripeää vauhtia. 

teksti anna gustafsson 
kuva ismo henttonen

nin innovaatioita sekä suuria inves-
tointiprojekteja ja on asiakkaidensa 
kumppani jatkuvassa tuotannon ke-
hittämisessä esimerkiksi digitalisaa-
tion avulla. NAPCON syntyi jo yli 30 
vuotta sitten tarpeesta parantaa tuo-
tannon tehokkuutta ja turvallisuut-
ta digitaalisten ratkaisujen avulla. 

NAPCON tarjoaa ratkaisuja teol-
listen tuotantoprosessien tehosta-
miseen, turvallisuuden parantami-
seen sekä prosessiteollisuuden ope-
raattorien koulutukseen. 

Sovelluksia on jo yli 170 ja asiak-
kuuksia yli 20 maassa, Lähi-Idässä, 
Aasiassa, Keski-Euroopassa ja Poh-
jois-Amerikassa. Viime vuosien ai-
kana kasvu on ollut teknologian ke-
hittymisen ansiosta huimaa. 

– Tekoälyn, automaation ja di-
gitalisaation valjastaminen teol-
listen prosessien avuksi siivitti 
NAPCON:in viime vuonna 38 pro-
sentin kasvuun. Tekniset esteet 
ovat poistuneet ja digitalisaatio ot-
taa parhaillaan ennennäkemättö-
män nopeita kehitysharppauksia, 
kertoo Perttu Tuomaala, NAPCON 
liiketoimintayksikön johtaja.

Dataan pohjautuva kokemus
NAPCON hyödyntää liiketoiminnas-
saan tuotantoprosessien hallintaa ja 
yhdistää sen automaatio-, simulaa-

tio ja ohjelmisto-osaamiseen. Ohjel-
mistoihin ja digitaalisiin palveluihin 
perustuvien yritysten toimintaa ja 
tuotteita ei ole aina helppoa kuvail-
la. NAPCON:in osalta yksi tuotteista 
on kuitenkin varsin konkreettinen. 

Luokkahuoneellinen tietokone-
monitoreja toimii prosessihuolta-
jien koulutuksessa. Laitoksen aja-
misen erilaiset tilanteet ja skenaa-
riot on mallinnettu ja harjoittelu 
häiriötilanteita varten toimii sa-
maan tapaan kuin lentäjät harjoitte-
levat simulaattorilla laskeutumista. 

– Oppimissimulaatio ei olisi mah-
dollinen ilman vuosikymmenten ai-
kana kertynyttä dataa, jota on nyt 
mahdollista hyödyntää, kertoo 
NAPCONin asiakkuuksista vastaa-
va Andreas Frejborg. 

Frejborg lisää, että dataan poh-

jautuvilla malleilla voidaan teko- 
älyn ja koneoppimisen kautta antaa 
myös erilaisia ennusteita teollisuus-
laitoksille, esimerkiksi energianku-
lutuksesta ja tuotannon laadusta.

– Meillä on koko ajan kattava kä-
sitys asiakkaidemme laitosten tuo-
tannosta ja nykytilanteesta pohjau-
tuen dataan. Mutta voimme käyttää 
dataa myös mallintamaan erilaisia 
tulevaisuuden ratkaisuja. 

Esimerkiksi energiatehokkuuden 
parantamisesta teollisissa proses-
seissa on hyviä kokemuksia. Nes-
teellä panostetaan energiatehok-
kuuteen paljon konsernitasolla asti. 

– Teollisuuslaitoksen energiate-
hokkuudessa on monta muuttujaa, 
se on kuin Rubikin kuutio. Kantava-
na ajatuksena on aina asiakkaan lii-
ketoiminnan kasvattaminen, mut-
ta päästökattojen ja -tavoitteiden 
vuoksi myös energiaratkaisuilla on 
kasvava merkitys, Frejborg sanoo.

Uusia osaajia haetaan
Työntekijät arvostavat NAPCON:in 
työilmapiiriä, jossa yhdistyy startup- 
yritysten innovatiivisuus ja ison yri-
tyksen vakaus. Yksikössä työsken-
telee parhaillaan 75 ammattilais-
ta esimerkiksi kemian, tietoteknii-
kan, automaation ja prosessiteknii-
kan aloilta. Kasvun myötä käynnis-

sä on parhaillaan laaja haku uusille 
työntekijöille. Valtteina ovat aidos-
ti kansainvälinen ja innovatiivinen 
työympäristö. 

– Meillä on käytössä uusimmat 
työkalut ja jos jotain ei vielä ole, se 
kehitetään. Meillä pääsee ratkaise-
maan globaaleja ongelmia etujou-
koissa, Tuomaala vakuuttaa.

NAPCONin asiakkuuksista vastaava Andreas Frejborg ja liiketoimintayksikön johtaja Perttu Tuomaala esittelevät laitoshoitajien ammatillisessa koulutuksessa käytettävää simulaattoria.

Parempaa tehoa teollisuuteen

“
Meillä pääsee 
ratkaisemaan 
globaalin tason 
ongelmia etu- 
joukoissa.

Innovointia & 
investointeja
n  NAPCON tavoittelee  
digitaalisten ratkaisujen 
avulla teollisen tuotannon 
energiatehokkuutta, laa-
tua sekä turvallisuutta.

n  Yksiköllä on projekteja  
käynnissä Lähi-Idässä, 
Suomessa ja Kanadassa.

n  Porvoon, Turun, Oulun 
ja Rotterdamin toimistot 
työllistävät yhteensä 75 
ammattilaista.


