
Tietoturva
Kyberturvallisuuskeskus saa  

päivittäin ilmoituksia yrityksiin  
kohdistuneista tietomurroista. s. 9

Viestintä
Ulkoistamalla viestinnän  

rutiinitehtäviä luodaan tiimille tilaa 
toteuttaa ydintehtäväänsä. s. 3

Riskienhallinta
Korona-aikana yritysten on  

ollut pakko herätä niiden kriittisiin  
toimintoihin liittyviin riskeihin. s. 8

Mitä 
jos?

Työpari. Ei CV-shoppailulle, kyllä laadun kehitykselle. s. 7
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Ulkoistaminen

Kun ulkoistaminen tehdään  
oikein, saattavat uhkakuvat  
kääntyä kustannustehokkaiksi  
kilpailuvalteiksi. Puheenvuorossa 
Immo Salonen. s. 2
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Vuokrajohtajia ja freelancer-asiantuntijoita käytetään koko ajan 
enemmän. Koska osaamisen tarve muutos- ja murrostilanteissa 
vaihtelee, kokeneen freelancerin avulla saat omiin tarpeisiisi 
parhaiten sopivaa kokemusta juuri silloin kun tarvitset – helposti 
ja nopeasti. Yli 1200 rekisteröitynyttä ammattilaista ja läpinäkyvä 
hakuprosessimme antavat muutokselle vauhtia. 

MILLAISTA TÄSMÄOSAAMISTA 
SINUN TIIMISI TARVITSISI JOTTA 

VOIT NUKKUA YÖSI HYVIN? ÄLÄ anna

MUUTOKSEN

  ODOTTAA!
OTA YHTEYTTÄ! 

elina.liehu@ferovalo.com tai soita! 040 5647 441
www.ferovalo.com

Sisältö

PUHEENVUORO 
Immo Salonen  
 
TULUS 
Ulkoistaminen lisää viestinnän 
strategista iskuvoimaa
 
HR PLUS 
Henkilöstön tarpeet huomioon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALMIA 
Siivouspalveluilla lisää  
sujuvuutta kuntien arkeen 

DELINGUA 
Kielipalveluratkaisuilla  
yritykselle lisäarvoa

 
 
 
ZAIBATSU INTERACTIVE 
Ei CV-shoppailulle,  
kyllä laadun kehitykselle 
 
AZETS 
Kokenut kumppani turvaa  
yrityksen kriittiset toiminnot 
 
FRENDY 
IT-kaveri, joka on aina lähellä 
 
ADITRO 
HR-palvelut parantavat  
työntekijäkokemusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCANFIL 
Globaalisti paikallinen  
valmistuskumppani 
 
QPR SOFTWARE 
Vaikuttavia tuloksia suurten  
muutosten edessä 
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TEKIJÄT | Sisältökoordinaattori Aleksi Pelvas | Visuaalinen koordinointi Noora Typpö | Kirjoittajat Saara Töyssy, 
Pekka Säilä, Valtteri Mörttinen, Jukka Nortio, Mia Heiskanen, Joonas Ranta, Timo Sormunen, Tuomas I. Lehtonen  
| Kuvaajat Pasi Tiitola, Joona Raevuori, Kaisu Jouppi, Mikko Kuparinen, Juho Länsiharju, Sara Eleni Miinin, Mikko  
Suutarinen, Sakari Röyskö, Unto Rautio (kansikuva) | Kannen kuvauspaikka Glasshouse Helsinki

| Ulkoistaminen on Content Housen julkaisema  
mainosliite. Jaellaan Helsingin  Sanomien  
liitteenä 26.11.2021. Painosmäärä 100 000.

| Lue myös  
newspool.fi  

GLOBAALISTI palveluiden ulkoistusmark-
kinan koko on tuplaantunut vuodesta 2000. 
Puhutaan satojen miljardien eurojen mark-
kinasta. Sama trendi pätee myös asiakas-
palveluun. Ulkoistus saattaa herättää tun-
teen kontrollin menettämisestä, huonosta 
laadusta ja isosta hin-
talapusta. Paradoksaa-
linen tunne sinänsä, 
koska ulkoistamisen 
yleisimmät syyt ovat 
kustannussäästöt se-
kä sellaisen osaamisen 
tai lisäresurssien hank-
kiminen, mitä ei yrityk-
sestä löydy. Nämä uh-
kakuvat saattavat kui-
tenkin muuttua todek-
si, mikäli ulkoistusta ei 
osata tehdä oikein. 

U L KO I STA M I N E N  on 
kuin Tetris: onnistumi-
set katoavat ja virheet 
muistetaan. Mikko Hyp- 
pönen taisi sanoa samaa 
tietoturvasta. Ja kyllä, 
ennen minua. Kuten kaikki liiketoiminta, 
on ulkoistuskin luottamuksen päälle raken-
tuvaa. Vastuu palvelun laadusta ei ole yksin 
kummankaan osapuolen harteilla, mutta 
riski säilyy palvelun ostajalla. Onnistumi-
nen vaatii aktiivista ja avointa yhteistyötä. 

YRITYSTEN  on pystyttävä luomaan vä-
lilleen selkeät, yhteiset käytännöt, sovit-
tava mittarit sekä määriteltävä kuinka tu-
lokset raportoidaan ja miten niitä seura-
taan. Yritysten välisen yhteistyön ollessa 
päivän päätteeksi ihmisten välistä yhteis-
työtä, on myös nimettävä henkilöt, jotka 

vastaavat yhteistyön sujuvuudesta opera-
tiivisella tasolla. 

TEKNOLOGIA kehittyy myös jatkuvasti. Yri-
tys, jonka ydinliiketoimintaa on asiakaspal-
velu, surffaa useimmiten aallonharjalla, mitä 

tulee sen tuottamiseen 
tarvittavaan teknolo-
giaan. Kokemuksen sy-
vällä rintaäänellä voin 
sanoa, että mikäli työ-
kalut palvelun tuottami-
seen eivät ole kunnossa, 
ei edes asiakaspalvelun 
musta vyö pelasta asiak- 
kaiden sukkuloidessa 
kanavien välillä. 

K U L U T TA J I E N  alati 
kasvavat odotukset pal- 
velun saatavuudesta 
kellon ympäri, uudet 
kanavat joissa asioida 
ja se tosiasia, että paras 
asiakaskokemus jonka 
olet saanut on myös uu-
si minimitasosi, asetta-

vat riman korkealle. Lisäksi, piikit asiakas-
palvelussa näin Black Fridayn ja joulumyyn-
nin kynnyksellä asettavat valtavan haasteen 
skaalata asiakaspalvelun resurssit siten, et-
tä asiakaskokemus ei kärsi. 

SELLAISTA palvelua, jota ei voisi ulkoistaa, 
ei ole olemassa. Kilpailuetua ei toki kanna-
ta ulkoistaa. Haastan sinut miettimään pys-
tyttekö oikeasti tarjoamaan pohjoisen pal-
lonpuoliskon parasta asiakaspalvelua vai 
voisiko asiakaskokemuksenne parantua, jos 
saisitte siihen apuja yritykseltä jonka ydin-
liiketoimintaa se on? 

Kaiken voi ulkoistaa paitsi riskin

Immo Salonen
Toimitusjohtaja,  
LINK Mobility Oy

Puheenvuoro 

06 FEROVALO 
Asiantuntija ohjaa 
ulos kriiseistä

05 GALLANT 
Digiteknologia tukee 
vahvaa asiantuntemusta 

Lehtonen mistä puhuu. Elematic 
toimittaa betonielementtien tuo-
tantoteknologiaa, tuotantolinjoja 
ja tehtaan ohjauksen ohjelmisto-
ja sekä ylläpitoa yli sataan maahan 
kuudella mantereella. 

Tavoitteita kirkastamassa
Tulus hoitaa esimerkiksi yrityksen 
Concrete Issues -sidosryhmäleh-

den toimitustyön, pro-
jektinhallinnan ja kieli-
versioinnin sekä graafi-
sen suunnittelun. Leh-
den sisältämä aineis-
to hyödynnetään print-
tiversion lisäksi myös 
verkkolehtenä, irtoartik- 
keleina sekä sosiaalises-

sa mediassa.
– Ulkoistamalla osan työstäm-

me voimme keskittyä viestinnän 
ja markkinoinnin strategiseen joh-
tamiseen. Tulus on osoittautunut 
luotettavaksi ja osaavaksi kump-
paniksi, joka jaksaa perehtyä alan 
erityispiirteisiin ja ymmärtää sen 
kokonaisuuden, mikä muodostuu 
teknologiastamme, ohjelmistois-

Viestinnän ja markki-
noinnin ydintehtäviin 
kuuluvat epävarmuuden 
vähentäminen, suunnan 
näyttäminen ja toimin-
nan ohjaaminen. Nyt  
toiminnot ovat resur- 
sointihaasteiden edessä.

Ulkoistaminen lisää viestinnän 
strategista iskuvoimaa

Haasteen luovat glo- 
baali epävakaus, il-
mastonmuutos, di-
gitalisaatio ja rekry-
toinnit, eikä se ole yk-

sin viestinnän. Johdon tulee varmis-
taa, että viestintä voi toteuttaa ydin-
tehtäväänsä: strategisten tavoittei-
den edistämistä viestinnän keinoin.

– Kaiken epävarmuuden ja disin-
formaation keskellä luotettava ja 
selkeä tiedon välittäminen luo si-
dosryhmille osallisuuden sekä hal-

linnan kokemuksia, valaisee tietä 
eteenpäin ja pitää huolta organisaa-
tion toimintakyvystä, linjaa Tulus 
Oy:n toimitusjohtaja Liisa Oksanen.

Oksanen luotsaa Tampereella, 
Helsingissä ja Lahdessa toimivaa, 
25 hengen viestinnän asiantunti-
jaorganisaatiota toista vuotta. Tu-
lus on tukenut suomalaisia teolli-
suusyrityksiä viestinnässä pian 30 
vuotta, ja Oksanen on ol-
lut mukana menossa yli 
kymmenen.

– Ulkoistamalla vies-
tinnän rutiinitehtäviä luo 
daan omalle tiimille ti-
laa toteuttaa ydintehtä-
väänsä. Ulkoistamiseen 
liittyvän pohdinnan voi 
aloittaa tarkastelemalla tiimin vah-
vuuksia. Visionäärinen brändiasian-
tuntija ei loista ad hoc -tehtävävyö-
ryn alla. Pienempi organisaatio taas 
voi hyötyä strategisesta sparrailusta 
osaavan kumppanin kanssa.

Kestävä kokonaisuus
Yrityksen johdolle viestinnän ul-
koistamisessa tärkeää on kustan-

nustehokkuus ja itse viestijöille 
konkreettinen arjen tuki, kertovat 
Tuluksen asiakashaastattelut.

– Viestinnältä vaaditaan paljon 
tekoja sekä osaamista. Haasteita 
tuovat myös resurssipiikit. Tehtävä-
listalle voi yllättäen ilmestyä esimer-
kiksi yrityskulttuuriin liittyvä sisäi-
sen viestinnän projekti. On kullan-
arvoista, että yrityksellä on brändin 

ja työtavat tunteva, ulkoinen vies-
tinnän tukitiimi. Johto osaa arvos-
taa sitä, että projektit saadaan ajal-
laan maaliin. Viivästyksistä kertyy 
ennakoimattomia kustannuseriä ja 
ketjureaktioita, summaa Oksanen.

Kun viestinnän eri elementeistä 
pitää koostaa yhteen jotakin vah-
vaa ja kestävää, tietää Elematic 
Oyj:n markkinointipäällikkö Nina 

Elematicin markkinointipäällikkö Nina Lehtonen, Tuluksen toimitusjohtaja Liisa Oksanen ja projektipäällikkö Petra Niemi ovat nähneet viestijöiden työkuorman kasvavan ulkoisten 
paineiden sekä monikanavaisen viestinnän myötä. Onneksi kaikkea ei tarvitse osata – tai ehtiä – tehdä itse: yhteistyössä on voimaa.

tamme ja rakennusalan toimijois-
ta globaalisti. Lehdessämme on 
asiantuntijoiden haastatteluja eri 
puolilta maailmaa; välillä käsitel-
lään rakennusalan digitalisoitu-
mista, tehdasautomaatiota tai ro-
botiikkaa, toisinaan betonia raa-
ka-aineena, rakennusprojekteja ja 
tehtaiden erityispiirteitä. Tulus on 
hoitanut kaikki nämä mallikkaasti 
ja mutkattomasti, mikä ei tällaises-
sa projektissa ole itsestään selvää, 
Lehtonen kuvailee.

Pelkässä yritysviestinnän kii-
reisessä arjessa riittää jatkuvasti 
”mielenkiintoisia haasteita”, ku-
ten asiaa alan rekryilmoituksissa 
tavataan kuvailla. 

– Yritysviestinnän tavoitteena 
ei tule olla selviytyminen vaan toi-
minnan jatkuva kehittäminen ja ta-
voitteiden kirkastaminen siten, et-
tä koko organisaatio hyötyy vies-
tinnän liiketoiminnalle tarjoamas-
ta lisäarvosta mahdollisimman te-
hokkaasti. Laadukas viestintä on 
avainroolissa koko maailmaa ra-
vistelevissa suurissa murroksissa,  
Oksanen kiteyttää.

“
teksti saara töyssy   
kuva pasi tiitola  Laadukas viestintä on 

avainroolissa maailmaa  
ravistelevissa murroksissa.
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”Esihenkilöiltä ja  
johtajilta vaaditaan 
siirtymävaiheessa 
erityistä osaamista 
sekä herkkyyttä.”
HR Plus Oy:n partneri  
Saara Siltala

”Resursseja jää yhä 
enemmän tiedolla 
johtamiseen.”
Ulkoistuspalveluiden johtaja  
Hanna Mattinen
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H enkilöstöalan kon-
sultointiin erikois-
tuneen HR Plus 
Oy:n toimitusjoh-
taja Markus Tainan 

ja partneri Saara Siltalan mukaan 
ulkoistusprosesseissa mitataan or-
ganisaation arvot. Muutosten läpi-
viennin rinnalla on tärkeää osoit-
taa aitoa työntekijöistä välittämistä. 

– Kyseessä on suuri muutos niin 
palveluntarjoajan riveihin siirtyville 
kuin yritykseen jääville työntekijöil-
le. Muutoshetkellä henkilöstö voi 
kokea asian pahana ja pelottavana. 
Pidemmällä aikavälillä muutos voi 
kuitenkin osoittautua positiiviseksi. 
Uusi työnantaja on erikoistunut ul-
koistettavaan toimialueeseen, joten 
sen prosessit saattavat olla ulkois-
tavaa yritystä toimivammat ja kou-
lutusmahdollisuudet henkilöstölle 

aiempaa paremmat, Taina toteaa.
Onnistumiset eivät kuitenkaan 

tapahdu itsestään. Taina painottaa 
yritysten toimenpiteiden merkitys-
tä prosessin onnistumisessa. 

– Jos ulkoistuksessa ei panoste-
ta ihmisiin ja heidän hyvinvointiin-
sa, seurauksena voi olla suuri hen-
kilöstön vaihtuvuus, palvelutason 
lasku ja haasteita liiketoiminnassa.

Ei oikotietä ulkoistamiseen
Tainan ja Siltalan mukaan hallitus-
sa ulkoistusprosessissa edetään 
tietyn mallin mukaisesti. Ensin 
määritellään ulkoistettava toimin-
to. Sen jälkeen valitaan palveluntar-
joaja ulkoistuskumppaniksi, koos-
tetaan tasokas informaatioaineisto 
palveluntarjoajalle sekä neuvotel-
laan siirtyvien työntekijöiden oi-
keuksista ja työehdoista. 

– Kaikki lähtee ulkoistuksen hyö-
tyjen ja riskien huolellisesta arvioin- 
nista sekä ulkoistettavan henki-
löstön tai yksikön tarkasta määrit-
telystä. On tärkeää, että ulkoista-
misen perusteet ovat selkeät ja oi-
keudenmukaiset. Palveluntarjoa- 
jaa valittaessa tulee hinnan ohella 
kiinnittää huomiota myös osaami-
seen, kyvykkyyteen ja tapaan, jol-
la yritys huolehtii henkilöstöstään, 
Taina sanoo.

Kun palveluntarjoaja on valittu, 
tulee sille valmistella seikkaperäi-
nen dokumentaatio siirtyvistä pal-
veluosista ja anonymisoidut tiedot 
henkilöstöstä. Tämä on työläs mut-
ta tärkeä vaihe prosessissa. 

Ennen siirtymävaihetta ulkois-
tuksen integrointi on suunnitelta-
va ja toteutettava huolella. Siltala 
korostaa ulkoistukseen sisältyvien 

vastuualueiden selkeää määrittelyä 
sekä kommunikaatiota asiakasyri-
tyksen ja palveluntarjoajan välillä. 
Olennaisen tärkeää on myös huo-
lehtia siirtyvien työntekijöiden in-
tegroinnista palveluntarjoajan työ-
yhteisöön.

– Työntekijät on perehdytettä-
vä huolellisesti uuden yrityksen 
toimintatapoihin, prosesseihin ja 
kulttuuriin. Tarvitaan myös vahvaa 
tukea muutosvaiheen hahmottami-
seen. Työntekijäthän käytännössä 
vaihtavat työnantajaa, vaikka työ-
tehtävät, toimipiste ja kollegat saat-
tavat pysyä samoina, Siltala toteaa.

Siltalan mukaan intergraatiovai-
heessa johdon ja esihenkilöiden 
rooli korostuu. Keskeistä on varmis-
taa työntekijöiden riittävä tiedon-
saanti, ylläpitää hyvää työilmapii-
riä ja huolehtia työntekijöiden yk-
silöllisestä tuesta. 

– Johtajilta ja esihenkilöiltä vaa-
ditaan siirtymävaiheessa erityistä 
osaamista ja herkkyyttä. Kommuni-
kaatio, lähijohtaminen ja esihenki-
löille tarjottava tuki korostuvat. Ul-
koistusprosessiin liittyvää kipuilua 
ei saa kieltää tai tukahduttaa. Hen-
kilöstön kielteiset tuntemukset on 
käsiteltävä ja avoimet kysymykset 
selvitettävä, Siltala kertoo.

Osaamista ja resursseja
Ulkoistuksissa HR-osaajien tehtä-
vänä on huolehtia ihmisistä ja siir-
tyvistä työprosesseista. Jos tarvit-
tavaa HR-osaamista ei löydy omas-

ta takaa tai yrityksen omia henki-
löstöasiantuntijoita ei voida kiin-
nittää tehtävään 6–12 kuukauden 
ajaksi, kannattaa projektiin siinä 
tapauksessa hankkia ulkopuoli-
nen HR-kumppani. 

– Kannattaa valita ulkoistushank-
keista kokemusta hankkinut partne-
ri, jolla on myös kykyä empatiaan. 
Konsultin omakohtainen kokemus 
ulkoistavassa organisaatiossa toi-
mimisesta on plussaa. Kansainväli-
sessä ympäristöissä tarvitaan luon-
nollisesti kansainvälistä kokemusta. 
Referensseihin tutustuminen auttaa 
itselle sopivimman HR-kumppanin 
löytämisessä, Taina sanoo.

Tainalla on kokemusta kansain-
välisistä, yli 30 maassa käydyistä 
IT-ulkoistuksista. Hänen ja Silta-
lan lisäksi HR Plus Oy:ssä työsken-
telee kuusi HR-ammattilaista.

– Tiimillämme on laajaa koke-
musta ulkoistuksista sekä yritys-
kaupoista ja niiden jälkeisestä in-
tegroinneista isojen suomalaisten 
yritysten kanssa, Taina kertoo.

HR Plus Oy:n toimitusjohtaja Markus Tainan ja partneri Saara Siltalan mukaan yrityksen tavoitteena on tuoda asiakkaiden projekteihin kokonaisvaltaista osaamista.

“
Kannattaa  
valita kokenut  
ulkoistuspartneri, 
jolla on myös  
kykyä empatiaan. 

Henkilöstön  
tarpeet huomioon
HR Plus Oy:n toimitusjohtaja Markus Taina ja partneri Saara Siltala painottavat 
ulkoistusprojekteissa sekä asia- että henkilöstöjohtamisen tärkeyttä. Henkilös-
tölle ulkoistus on usein kriisi, joka on käsiteltävä pieteetillä.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva sakari röyskö

P almia on otollinen taho valot-
tamaan siivouspalveluiden ulkois-
tamista, sillä Palmian siivousalan 
ammattilaiset siivoavat päivittäin 

yli miljoona neliötä kouluissa, päiväkodeis-
sa, terveydenhoitotiloissa, sairaaloissa, kir-
jastoissa, pääkonttoreissa, toimistoissa ja 
monissa muissa kiinteistöissä Etelä-Suomen 
alueella. Kunnilla onkin aluepäällikkö Pauli 
Päiviön mukaan monta hyvää syytä ulkois- 
taa siivouspalvelunsa. 

– Ulkoistamalla siivouspalvelut osaavan 
ja riittävän ison toimijan hoidettavaksi, kun-
ta kykenee varmistamaan siivoustyönteki-
jöiden saatavuuden kaikissa tilanteis-
sa. Omia, usein niukkoja resursseja ei ole 
myöskään tarve käyttää siivoustyönteki-
jöiden rekrytointiin ja koulutukseen, kun 
ne hoituvat palveluntuottajan toimesta. Kun 
sijaisjärjestelytkin sujuvat, taataan palvelu-
tuotannon tasalaatuisuus myös loma-aikoi-
na. Ulkopuolinen palveluntuottaja on myös 
ajan tasalla toimialan uusista innovaatioista, 
joilla voidaan tuoda kustannustehokkuut-
ta arjen työhön. Palveluntuottajan vastuul-
linen ja ympäristöarvot huomioiva toiminta 
on sekin mielestäni tärkeä lisäarvo.

Karkkilan kunnassa siivouspalveluiden 
kohde-esimiehenä toimiva Johanna Volens 
on yhtä mieltä kollegansa kanssa. 

– Meillä on Palmiassa pitkät perinteet 
siivouksen asiantuntijatyöstä: tunnemme 
välineet ja materiaalit ja panostamme hen-
kilökunnan perehdytykseen sekä koulu-
tukseen, jotta he puolestaan pitävät yllä 
korkeaa laatutasoa siivouskohteissamme. 

Volens tiimeineen vastaa Karkkilan kun-
nan 26 kohteen siivouspalveluista. 

– Kierrän kohteita päivittäin ja teen 
näin jatkuvaa laadunseurantaa. Samal-
la voin olla kasvokkain läsnä asiakkaan ja 
tiimimme arjessa. Se on paras tapa enna-
koida ja varmistaa, että olemme aina aske- 

leen edellä. Viestintäkin sujuu näin luontai- 
sesti asiakaskohteiden käyttäjien suuntaan.  

Volens kertoo, että Karkkilan kunta halusi 
nimenomaan, että Palmian kohde-esimies 
keskittyy vain heidän siivouskohteisiinsa. 

– Arvostan sitä, sillä se antaa minulle ja 
tiimilleni erinomaiset edellytykset onnis-
tua päivittäisessä työssämme.

Aallonharjalla digitaalisuudessa
Palmialla on usein myös kuntatoimijoita 
paremmat edellytykset seurata aallonhar-
jalla toimialan kehitystä sekä tuoda inno-
vatiivisimmat ratkaisut siivoustyöhön.

– Olemme viime vuosina tuoneet vah-
vasti robotiikkaa ja digitalisaatiota perin-
teisen siivoustyön tueksi sekä kehittäneet 
ekologisia palveluja. Olemme myös ot-
taneet ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
digitaalisen siivouspalveluiden toimin-
nanohjausjärjestelmän, joka lisää tehoa eri-
toten suurissa kiinteistökokonaisuuksissa, 
joissa tilojen käyttö on usein vaihtelevaa, 
Päiviö muistuttaa.

– Digitaalinen työkalumme on uuden-
lainen tapa seurata siivoustyötä ja tuottaa 
asiakkaillemme reaaliaikaista tietoa tilojen 
siisteyden ylläpidosta. Digitaalinen toimin-
nanohjausjärjestelmä sujuvoittaa kokemuk-
semme mukaan myös uusien työntekijöiden 
perehdytystä, Päiviö avaa.

Palmia käyttää palveluita tuottaessaan 
pääsääntöisesti ympäristömerkittyjä ainei-
ta ja välineitä, kuten sataprosenttisesti kier-
rätetyistä raaka-aineista valmistettuja mik- 
rokuitupyyhkeitä. Kemikaaliton siivous on 
konkreettinen esimerkki Palmian ympäris-
töarvot huomioivista palveluista.

Volens nostaa vastuullisuuteen liittyen 
esiin myös työntekijöiden hyvinvoinnin ja 
rekrytointikäytännöt Palmian ollessa mo-
nien nuorten kesätyöntekijöiden ja opiske-
lijoiden ensimmäinen työpaikka.

Aluepäällikkö Pauli Päiviö kertoo Palmian tuovan innovatiivisia ratkaisuja siivoustyöhön.

Se, että kunnalla on järjestämisvastuu palveluista ei tarkoita, 
että kaikki pitää tehdä itse. Siivouspalvelujen ulkoistaminen on 
esimerkki palvelusta, joka tuo hyödyt kuntalaisten arkeen.

Siivouspalveluilla 
lisää sujuvuutta 
kuntien arkeen

teksti mia heiskanen  kuva juho länsiharju

N euvonantopalvelut ovat Gal-
lantin syväosaamista. Yritys 
tarjoaa talouden, henkilöstö-
hallinnon, verotuksen ja liike-

juridiikan palveluja saumattomana koko-
naisuutena sujuvoittamaan yritysten arkea 
ja on apuna muutostilanteissa, joita ovat 
tyypillisesti sukupolvenvaihdokset, yritys-
ostot sekä sulautumiset. 

– Missiomme on olla luotetuin neuvon-
antaja, jonka puoleen asiakkaan on helppo 
kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa. Palve-
lumme on suunnattu kaikenkokoisille yri-
tyksille, mutta haluamme, että eritoten pie-
net ja keskisuuret yritykset kokisivat meidät 
helposti lähestyttäväksi 
kumppaniksi, Gallantin 
COO Saara Somersalmi 
kertoo. 

Gallantissa onkin ha-
vahduttu siihen, että eri-
tyisesti pk-sektorin yri-
tyksillä on kasvava tarve 
HR-toimintojen asian-
tuntemukselle. 

– Yrityksessä ei ken-
ties ole omaa HR-asian-
tuntijaa, tai saattaa olla 
palkanlaskija, mutta muut henkilöstöhal-
linnon tehtävät on hajautettu eri henkilöi-
den tonteille, jolloin kokonaiskoordinaatio 
puuttuu. Voi myös olla, ettei HR-osaaminen 
riitä kaikkien tilanteiden hanskaamiseen tai 
omalle HR-osaajalle kaivataan sijaista. Kaik-
kiin näihin tarpeisiin löytyy ratkaisu Gallant 
People Servicen HR-palvelusta.

Somersalmi painottaa, että lähtökohtana 
on aina yrityksen tarve. 

– Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa 
palvelusisällön, jota voidaan tarvittaessa 
muuttaa matkan varrella. Asiantuntijoil-
lamme on vankka kokemus, joten yritys saa 
meiltä aina käyttöönsä parhaat käytännöt 
ja tuoreet näkemykset.

Gallantilla onkin tuore tulokulma henki-
löstöhallinnon resurssointiin. 

– Puhumme ulkoistamisen sijaan sisäis-
tämisestä. Sillä tarkoitamme, että yritys saa 
talon sisälle Gallantin HR-asiantuntijan sovi-
tuksi ajaksi. Näin yrityksen ei siis ole pakko 
palkata omaa HR-päällikköä, asiantuntijaa 
tai palkanlaskijaa, vaan palvelutuotannos-
ta sovitaan meidän kanssamme.

Sujuvuutta sekä tehoa arkeen 
digitaalisilla palveluilla
Ajanjakso ja palvelusisältö sovitaan aina yri-
tyskohtaisesti, ja Gallantin asiantuntija voi 
istua joko fyysisesti yrityksen tiloissa, työs-

kennellä etänä tai näiden 
yhdistelmänä. 

– Asiakkailta saamam-
me palautteen mukaan 
sisäistetty palvelu on erit- 
täin kustannustehokas ja 
joustava tapa resursoida 
HR-toiminnot, Somersal-
mi avaa.

Somersalmi mainitsee, 
että Gallant panostaa par-
haillaan vahvasti omaan 
digiteknologiaan. 

– Gallant Xperience on digitaalinen ohjel-
misto, jonka tuomme markkinoille. Se tar-
koittaa, että tarjoamme henkilöstöhallinnon 
prosessien hallintaan digitaaliset palvelut, 
jotka lisäävät arjen sujuvuutta, läpinäkyvyyt-
tä ja tehokkuutta.

Ero nykyiseen on suuri, sillä Gallantin oh-
jelmiston avulla yritys voi hoitaa jouhevas-
ti kaikki henkilöstöhallinnon eri osa-alueet, 
joihin tänä päivänä tarvitaan eri palvelun-
tarjoajien ohjelmistoja.

– Tuomme siis työntekijän elinkaaren hal-
linnointiin tarvittavat prosessit käyttäjäys-
tävällisesti Gallant Xperience -sateenvarjon 
alle, Somersalmi summaa uuden ohjelmis-
ton hyödyt.

Gallant on luotettu neuvonantaja yritysten muutos- ja  
murrostilanteissa. Gallantin tarjoama palvelupaletti kattaa  
kokonaisvaltaisen HR-palvelun ja sitä tukevan teknologian. 

Digiteknologia 
tukee vahvaa 
asiantuntemusta

Neuvontapalveluita tarjoavan Gallantin COO Saara Somersalmi kertoo, että yrityksessä 
puhutaan ulkoistamisen sijaan sisäistämisestä.

teksti mia heiskanen  kuva mikko suutarinen

“
Ulkoistamisen 
sijaan puhumme 
HR-resurssien 
sisäistämisestä.



MAINOSLIITE ULKOISTAMINENULKOISTAMINEN MAINOSLIITE

n  0706   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

H arva se päivä jokin 
yritys jossakin koh-
taa yhden yleisim-
mistä tietoyhteis-
kunnan ongelmis-

ta – resurssikadon. Ohjelmistot ovat 
solmussa, työntekijät umpikujas-
sa, ja kukaan ei ehdi korjata asiaa.

Yrityksessä selataan tässä vai-
heessa ahdistuneena puhelinluette-
loita hyvien IT-konsulttien perässä, 
mutta harvalle tulee mieleenkään 
soittaa hätäpuheluaan pelikehitys-

firmaan. Suomalainen Zaibatsu In-
teractive Oy kuitenkin sanoo, että 
juuri niin tilanteessa pitäisi tehdä.

– Joku ehkä näkee pelit yhä vain 
hauskana harrasteluna, mutta to-
dellisuudessa ne ovat äärimmäi-
sen monimutkaisia kokonaisuuk-
sia, joilla on miljoonia käyttäjiä, ja 
antavat siksi ohjelmistokehittäjäl-
le valmiuksia, joita ei välttämättä 
muualta saa, kertoo Zaibatsun toi-
mitusjohtaja Jussi Ultima.

Zaibatsu on jyväskyläläinen toi-

mija, joka on tottunut tuottamaan 
pääasiassa mobiilituotantoja. Peli-
maailmassa yrityksen näkyvin tuo-
te tällä hetkellä on yhdessä Finger-
softin kanssa kehitetty mobiilipeli 
Boom Karts. Heidän reservistään 
löytyvät niin design-osaajat kuin 
koodaritkin, ja siksi he ottavat jous-
tavasti monenlaisia toimeksiantoja 
ja vuokraavat myös työntekijöitään 
ulkopuolisiin projekteihin.

Pelit antavat erinomaisia val-
miuksia softakehitykseen, erityi-

sesti mobiilialustoilla, koska peleis-
tä täytyy tehdä niin houkuttavia ja 
toimivia, että ne nappaavat käyttä-
jänsä heti mukaan. Jos pelillä ei ole 
alusta lähtien yli neljän tähden ar-
viota sovelluskaupassa, sitä ei mo-
ni lähde edes kokeilemaan.

– Työntekijällä, joka käyttää työ-
paikkansa ohjelmistoa, ei toki ole tä-
tä samaa valinnan mahdollisuutta. 
Hänkin olisi kuitenkin paljon tyy-
tyväisempi ja tuottavampi, jos oh-
jelmisto palvelisi häntä yhtä käyttä-
jäystävällisesti, Ultima toteaa.

Nopea reagointi ja reaaliaikainen 
vastaaminen jopa miljoonien käyt-
täjien tarpeisiin ovat siksi nykyään 
pelialan erikoisosaamisaluetta.

Helpotusta osaajapulaan
sensein opastuksella
Zaibatsun markkinointipäällikkö 
Lari Kemiläinen kertoo, että se, mi-
kä ruohonjuuritasolla erottaa Zai-
batsun tyypillisestä ohjelmistota-
losta, on tiimin kokoonpano.

– Monialaisuutensa ansiosta pa-
rinkymmenen työntekijän Zaibat-
su on voittanut tarjouskilpailuissa 
jopa usean sadan hengen firmoja.

Hän näkee päivittäin, kuinka 
IT-konsultointibisnes ajautuu enem-
män pelkkään CV-shoppailuun.

– Vaatimukset kokemusvuosien 
osalta ovat usein järjettömiä. Joskus 
niitä odotetaan tietyn ohjelmiston 
kohdalla enemmän kuin ohjelmis-
to on ollut edes olemassa.

CV-shoppailumarkkinat vastaa-
vat huonosti osaajapulaan, joka 
IT-alalla vallitsee. Siksi Zaibatsu on 
kehittänyt oman mallinsa vastaa-
maan ilmiöön. He ottavat taloonsa 
sisään alan uusia ammattilaisia jo 
kasvuvaiheessa, koska intohimo pe-
leihin motivoi usein näistä nuoris-
ta alansa parhaimmistoa. Moni on-
kin aloittanut ohjelmistokehityksen 
harrastuspohjalta jo ala-asteiässä.

Asiakkailleen Zaibatsu tarjoaa se-
niorien ja junioreiden yhdistelmä-
tiimejä ja kutsuu palveluaan leik-
kisästi Sensei-malliksi. Käytännön 
tasolla konsepti on sama kuin klas-
sisessa kisällisopimuksessa.

– Eikä kukaan asiakkaistamme 
ole ilmaissut tähän tyytymättö-
myyttä. Juniorimme eivät määritel-
mästä huolimatta todellakaan ole 
mitään ummikoita vaan ammattilai-
sia, joilla on pelikehityksen ansiosta 
kokemusta poikkeuksellisen haas-
tavista toiminnallisuuksista sekä 
motivoinnista ja mittaamisesta, jot-
ka ovat keskeisiä elementtejä myös  
verkkokaupassa ja digimarkkinoin-
nissa, Kemiläinen painottaa.

Tarjolla aitoa konsultointia
Kieltämättä hassua, mutta se, mi-
tä käsitteeseen IT-konsultointi ei 
yleensä yhdistetä, on nimenomaan 
konsultointi. Yleensä termi on vain 
hienosteleva synonyymi koodari-
vuokraukselle. Mutta Zaibatsun ta-
pauksessa tilanne on täysin toinen.

Kemiläinen kertoo, että Zaibat-
sun tavoite on tarjota asiakasyri-
tykselle harkittuja ratkaisumalleja 
ja uusia näkökulmia pelkän lapio-
työn sijaan. Hän kannustaakin kaik-
kia IT-ostajia panostamaan mie-
luummin laadukkaisiin prosessei-
hin kuin halpoihin alihankkijoihin, 
joiden jälkien siivoaminen kalliiden 
konsulttien voimin koituu aina pit-
källä aikavälillä kalliimmaksi.

Ei CV-shoppailulle, kyllä 
laadun kehitykselle

IT-konsultointia ja ohjelmistokehitystä tarjoavan pelialan yritys Zaibatsu Interactiven toimitusjohtaja Jussi Ultima ja markkinointipäällikkö Lari 
Kemiläinen tietävät, että pelien parissa työskentely antaa erinomaiset valmiudet softakehitykseen, etenkin mobiilialustoilla. 

Peliyritys Zaibatsu Inter- 
active uudistaa ohjelmis-
tokehitysbisnestä luovilla 
ratkaisumalleilla, joissa 
asiakkaat saavat apua 
mestarin ja kisällin muo-
dostamalta työparilta.

teksti valtteri mörttinen  
kuva mikko kuparinen

Kielitoimisto Delingualla tiedetään, että tekstin ja koneen välissä pitää edelleenkin olla ammattilainen, 
joka käsittelee tekstiä siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäistä tarkoitustaan.

Kielipalveluratkaisuilla yritykselle lisäarvoa

T oisin kuin yleisesti luul-
laan, kääntäminen on 
vain osa kielipalveluyri-
tysten toimintaa. Asiak-

kaat tarvitsevat erilaisia kielipalve-
luita sekä kokonaisvaltaista moni-
kielisen viestinnän hallintaa. Delin-
gua tarjoaa käännösten ohella erilai-
sia palveluratkaisuja, joissa yhdis-
tyvät ihmisten osaaminen ja nyky-
aikainen kieliteknologia. 

– Perinteisten käännöstöiden rin-
nalle ovat nousseet vahvasti esi-
merkiksi yritysvideoiden tekstit-
täminen eri kielille, podcastien ja 
haastatteluiden litterointi tai simul-
taanitulkkaus virtuaalikokouksis-
sa, Delinguan teknologiaratkaisui-
den päällikkö Jari Herrgård kertoo. 

Käännöstyötkään eivät ole enää 
niin perinteisiä. Siinä missä ihmis-
ten mielikuvissa kääntäjät kään-

Nykyaikaiset käännös-
toimistot myyvät yksit-
täisten käännösten sijaan 
palvelukokonaisuuksia, 
jotka kattavat koko  
prosessin alusta loppuun. 

tävät Word-tiedostoja, Herrgårdin 
mukaan valtaosa aineistoista tulee 
käännettäviksi muissa muodoissa. 
Esimerkiksi ohjelmistojen lokali-
sointi poikkeaa monella tapaa pe-
rinteisestä kääntämisestä. Siinä on 
myös huomioitava niin ohjelmisto-
koodin rajoitteet kuin ohjelmiston 
kotouttaminen kohdemaan kieleen 
ja kulttuuriin.

Kieliteknologia apuna
On helppoa siirtää käännettävä 
teksti Googlen kääntimeen ja muo-
kata omalla kieliosaamisellaan teks-
tiä vielä hieman sujuvammaksi. 
Näin monissa yrityksissä saate-
taan ajatella, etenkin jos joukosta 
löytyy vielä työntekijä, joka puhuu 
käännettävää tekstiä äidinkiele-
nään. Herrgård toteaa, että kone-
käännöstä hyödyntämällä tekstistä 
saadaankin usein ihan hyvää, mut-
ta ei julkaisutasoista. Tekstin ja ko-
neen välissä pitää edelleenkin olla 
ammattilainen, joka tunnistaa mi-
ten tekstiä pitää käsitellä, jotta se 
vastaa mahdollisimman hyvin al-
kuperäistä tarkoitustaan. 

– Käännöstyö sujuu huomatta-
van paljon nopeammin, kun kään-
nöksen tekee ammattikääntäjä, joka 
hyödyntää kieliteknologiaa. Tekno-
logiset ratkaisut auttavat kääntäjää 
säilyttämään halutun tyylin ja ter-
minologisen yhdenmukaisuuden.

Delingua tarjoaa myös integraati-
oita asiakkaiden omiin sisällönhal-
lintajärjestelmiin, jolloin käännättä-

minen nopeutuu ja helpottuu huo-
mattavasti. Integroinnin ansiosta 
tiedostot siirtyvät jouhevasti asiak- 
kaan järjestelmästä Delinguan 
käännöstenhallintajärjestelmään ja 
palaavat sieltä käännettyinä asiak- 
kaan järjestelmään. Käännökset 
valmistuvat nopeammin ja asiak-
kaan elämä helpottuu.

Lisäksi Delingua ylläpitää työka-
luja, jotka käsittelevät erilaisia tie-
dostomuotoja, optimoivat tilaus-
prosessia ja nopeuttavat käännök-
sen valmistumista. Myös automaa-
tiota voidaan hyödyntää, kun siitä 
on työnkulun kannalta hyötyä.

Lupauksena luotettavuus
Projektinhallinta on keskeisin osa 
kielipalveluyritysten toimintaa. 
Sillä varmistetaan, että asiakas saa 
haluamansa kielipalvelun nopeasti. 
Vahvuuksia on myös hyvä tavoitet-
tavuus. Usein tilattavilla käännös-
palveluilla on kiire, eikä yllättäviin 
muutoksiin ole varaa.

– Jos asiakkaan käyttöön varat-
tu kääntäjä esimerkiksi sairastuu, 
järjestää palvelupäällikkömme kor-
vaavan kääntäjän tai tarvittaessa 
kokonaisen kääntäjätiimin hoita-
maan käännöksen valmiiksi. Em-
me ole riippuvaisia yhdestä ainoas-
ta kääntäjästä, emmekä heitä pyy-
hettä kehään haastavissakaan tilan-
teissa. Luotettavuus ja toimitusvar-
muus ovatkin valttejamme moniin 
muihin alan toimijoihin verrattuna, 
Herrgård toteaa.

teksti pekka säilä   
kuva kaisu jouppi

Freelancer-asiantuntijuuden hyödyntäminen on  
voimakkaasti kasvava toiminta-alue. Yhä useammat  
erityisalan ammattilaiset myyvät osaamistaan ja  
auttavat yrityksiä määräaikaisina kumppaneina.

Ferovalon Growth Hacker Sharmili Ganguly ja toimitusjohtaja Elina 
Liehu auttavat yrityksiä ja ammattilaisia kohtaamaan toisensa.

L isäosaamisen tarve voi tul-
la yritykselle joskus kriit-
tiseen paikkaan, eikä to-
dellisia tarpeita osata näh-

dä, ennen kuin ne ovat jo käsillä. Or-
ganisaation kasvu seuraavalle kehi-
tystasolle, erityisen vaativat projek-
tit tai kapean erityisosaamisen väli-
aikainen tarve, voivat aiheuttaa yri-
tykselle tilapäisen kriisin, josta on 
vaikea löytää ulospääsyä.

Isoissa organisaatioissa ei tarve- 
alueen viimeisintä tietoa ole välttä-
mättä saatavilla, vaikka johtaja- ja 
asiantuntijaosaamista talosta löy-
tyykin. Pk-yrityksillä resurssit ovat 
taas rajalliset ja osaamista kaivataan 
usein johtoryhmän tueksi sekä eri 
kehityshankkeiden toteutukseen.

Nykyisin yhä useammat, koke-
neet erityisalan ammattilaiset ja joh-
tajat myyvät osaamistaan oman yri-
tyksensä kautta. He auttavat yrityk-
siä erilaisissa tilanteissa osa- tai ko-
kopäiväisesti. Yrittäjyys houkuttaa-
kin monia jo kannuksensa työelä-

Asiantuntija ohjaa 
ulos kriiseistä 

mässä hankkineita, kokeneita asian-
tuntijoita, jotka etsivät määräaikana 
toteutettavia, haastavia projekteja. 

– Määräaikaisia projektitehtäviä 
etsivät freelance-osaajat haluavat 
auttaa asiakasyrityksiä, toteuttaa 
vaativia projekteja ja onnistua haas-
teissa, joissa titteleillä ei ole merki-
tystä, kuvailee Ferovalo Oy:n toimi-
tusjohtaja ja perustaja Elina Liehu.

Prosessi tuottaa tulosta
Ferovalo tuo asiantuntijat ja erityis-
osaamista sekä johdon tukea tarvit-
sevat asiakkaat yhteen. Yrityksen 
perustamalle osaaja-alustalle on re-
kisteröitynyt noin 1 200 asiantunti-
jaa, jotka ovat kiinnostuneet autta-
maan asiakkaita. Ferovalon palve-
lussa kulloisenkin asiakkaan tarve 
viedään osaaaja-alustalle sekä eri 
tehtävistä kiinnostuneiden asian-
tuntijoiden tietoon ja haettavaksi. 

– Ennen kuin asiakas ja asiantun-
tija tuodaan yhteen, tarkistaa Fero-
valo kunkin ehdokkaan referenssit 

ja varmistaa samalla soveltuvuuden 
tehtävään. Alustan avulla pystym-
me löytämään muutamassa päiväs-
sä useamman sopivan ehdokkaan 
lähes mihin tahansa tehtävään.

Hän korostaa, että Ferovalon et-
simä asiantuntija tulee aina osaksi 
yrityksen tiimiä. Kyse ei ole siis teh-
tävien ulkoistamisesta. Osaaja on 
organisaatiossa määräajan ja käy-
tettävissä tarvittaessa myös hank-
keen jälkeen tiimiä tukemassa. 

– Ferovalon palvelussa kokeile-
misen mahdollisuus on matala. It-
se hakuprosessin käynnistäminen 
ei maksa asiakkaalle mitään, ja so-
pimushinnoittelu on läpinäkyvä. 
Osaamista voidaan ostaa myös pie-
nempinä paloina, vaikka muutama 
päivä kuukaudessa, joten palvelu 
toimii monen kokoisille yrityksille.

Liehu korostaa, että hyvä tekijä 
on usein persoonakysymys, jonka 
pohjalle luottamus rakennetaan. 

– Tavoitteenamme on rakentaa 
kovan luokan freelance-tekijöistä 
koostuva, kansainvälinen yhteisö, 
joka tarjoaa jäsenistölleen erilaisia 
etuja. Myös Ferovalon globaali vas-
tuuvakuutus on voimassa koko toi-
meksiannon ajan tuoden turvaa se-
kä asiakkaalle että tiimiin hyppää-
välle asiantuntijalle. Pandemian jäl-
keen osaajapula on todellista mo-
nille yrityksille. Tämä tuntuu kas-
vattavan yritysten tarvetta hyö-
dyntää freelancer-osaamista osa-
na asiantuntijuutta. Kun kokonai-
suus orkestroidaan hyvin, löytävät 
avun tarpeessa olevat asiakkaat ja 
parhaat asiantuntijat aina toisensa,  
Liehu vakuuttaa.

teksti pekka säilä  kuva joona raevuori
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Kuluneen vuoden 
aikana yritykset ovat 
huomanneet, että talous-, 
palkka- ja henkilöstö- 
hallinnon riskienhallinta 
vaatii tuekseen kokeneen  
ulkoistuskumppanin.

T alous-, palkka- ja hen- 
kilöstöhallinnon ul-
koistamispalveluja tar-
joavan Azetsin asiak- 
kaat odottavat koko 

ajan tehokkaampaa ja kattavampaa 
palvelua. Korona-aikana yritykset 
ovat huomanneet niiden kriittisiin 
toimintoihin liittyvät riskit.

– Isotkin yritykset, jotka ovat 
aiemmin tuottaneet talous- ja hen-
kilöstöhallintonsa itse, kiinnostui-
vat peruspalveluiden ulkoistuk-
sesta, kun ne huomasivat riskiensä 
realisoitumisen poikkeavassa tilan-

Azetsin Suomen ja Viron toimitusjohtaja Ulla Nikkanen kertoo yrityksen tarjoavan asiakkailleen muun muassa tekoälyyn ja robotiikkaan pohjautuvia ratkaisuja toimintojen ulkoistamiseen.

teessa, Azetsin Suomen ja Viron toi-
mitusjohtaja Ulla Nikkanen sanoo.

Ulkoistamisen rinnalla myös 
Azetsin teknologiaratkaisujen ky-
syntä on kasvanut vauhdikkaasti. 
Talous- ja palkkahallinnon palve-
luiden hankinta pilvipalveluna ta-
kaa modernin teknologian saami-
sen nopeasti käyttöön.

– Poikkeukselliset ajat ovat py-
säyttäneet yritykset arvioimaan 
riskejään uudella tavalla. Samalla 
on katsottu entistä tarkemmin kus-
tannustehokkuutta ja mietitty, mi-
tä kannattaa tehdä itse ja mitä os-
taa ulkoa.

Henkilöriskit minimiin
Riskienhallinnassa korostuvat hen-
kilöriskit. Jos yrityksen kriittiset toi-
minnot ovat vain muutaman ih-
misen osaamisen takana ja jotakin 
poikkeavaa tapahtuu, on tilanne hä-
lyttävä ja yrityksen koko toiminnan 
jatkuvuus on uhattuna.

Talous- ja palkkahallintoon liit-
tyvät vaatimukset ja säätely lisään-
tyvät jatkuvasti, mikä vaatii alan 
osaamisen päivittämistä. Myös ta-
lous- ja henkilötietojen käsittelyyn 

liittyvän tietoturvan eritysvaati-
mukset on hallittava.

Robottiarmeija ja tekoäly 
asiantuntijoiden avuksi
Automaatio etenee harppauksin ta-
lous- ja palkkahallinnon prosesseis-
sa. Azets käyttää markkinoiden par-
haita sovelluksia. Ne integroidaan ja 
räätälöidään vastaamaan asiakkaan 
tarpeita. Lisäksi hyödynnetään te-
koälyn ja robotiikan tarjoamia rat-
kaisuja tarpeen mukaan.

Suomessa työskentelevistä liki 
700 Azetsin asiantuntijasta 50 toi-
mii teknologiaratkaisujen parissa.

Historiallisen massadatan avulla 
koulutettu tekoäly auttaa yhä useam- 
massa toiminnossa. Se voi esimer-
kiksi olla mukana päättämässä, mi-
ten ostolaskut etenevät prosessin lä-
pi. Azets on rakentanut ohjelmisto-
jen päälle myös ohjelmistorobottien 
armeijan, joka huolehtii prosessien 
sujuvuudesta.

– Käytämme robotteja muun 
muassa laadunvarmistukseen, täs- 
mäytyksiin, materiaalien käsitte-
lyyn sekä raportointiin. Robotisoin- 
ti kannattaa, koska meillä on eri 

prosesseissa suuret volyymit.
Asiantuntijoita tarvitaan jatkossa-

kin tekoälyn ja robottien rinnalla. He 
ymmärtävät automaation tuottamat 
lopputulokset ja keskittyvät asiak- 
kaiden tukemiseen arjessa.

Asiantuntijapalvelut ovat kiinteä 
osa Azetsin liiketoimintaa, ja liitty-
vät tiiviisti ulkoistuspalveluihin. 
Azets tarjoaa asiakkailleen muun 
muassa lakipalveluita, talous- ja 
henkilöstöjohdon vuokrapalvelui-
ta sekä tukee sukupolvenvaihdok-
sen toteuttamisessa tai ostetun yri-
tyksen integroimisessa.

Vastuullisuus merkitsee Azetsille 
ympäristövastuun, sosiaalisen vas-
tuun ja taloudellisen vastuun lisäk-
si vastuuta laadusta ja ennakoivas-
ta riskienhallinnasta.

– Huolehdimme palveluiden tuot- 
tamisesta lainsäädännön mukaises-
ti ja kehitämme prosessejamme si-
ten, että ne varmistavat paitsi oman 
toimintamme laadun, mutta myös 
ennakoivat asiakkaisiin kohdistu-
via riskejä. Vastuullisuusraportoin-
tipalvelumme kautta olemme mu-
kana kehittämässä myös asiakkai-
demme vastuullisuustyötä.

Kokenut kumppani turvaa 
yrityksen kriittiset toiminnot

Ulkoistamisen 
kolme hyötyä
0 1 .  
JATKUVUUDEN  
TURVAAMINEN

0 2 .   
SUJUVAT PROSESSIT 

0 3 .   
SKAALAUTUVUUS

Yrityksen osaaminen  
sekä kriittiset toiminnot 
saadaan varmistettua. 

Tuodaan työntekijöille  
moderneja työkaluja arjen 
työhön. Tämä parantaa  
työtyytyväisyyttä.

Liiketoiminnan volyymin 
vaihdellessa prosessit ja  
niiden kustannukset 
joustavat mukana.

teksti jukka nortio 
kuva juho länsiharju

IT-kaveri, joka on aina lähellä

T ietotyö ja digitalisaatio 
ovat lisääntyneet kai-
killa aloilla. Samalla 
tarve IT-ympäristöjen 
kehittämiselle, tieto-

turvan parantamiselle, pilvipalve-
luille ja liiketoiminnan jatkuvuu-
den varmistamiselle on kasvanut 
vauhdilla. 

– Pk-yritysten on ollut haasta-
vaa löytää sopivaa IT-kumppania. 
Pienten IT-talojen palvelut eivät ai-
na pysy tietotyön kehityksen vauh-
dissa, ja isojen yritysten palvelut on 

suunnattu suuryrityksille. Me tu-
limme täyttämään tämän tyhjiön, 
Frendy Oy:n toimitusjohtaja Mikko  
Peltonen kiteyttää.

Vaikka Frendy on yrityksenä uusi, 
sillä on taustallaan vuosikymmen-
ten kokemus IT-palveluiden tuotta-
misesta. Yritys on nimittäin synty-
nyt 13 paikallisen IT-talon yhdistäes-
sä osaamisensa. Frendyllä työsken-
telee 220 työntekijää 19 paikkakun-
nalla. Yrityksellä on useampi tuhat 
yritysasiakasta, ja sen liikevaihto on 
noin 50 miljoonaa euroa.

– Olemme olemassa, jotta pk-yri-
tysten ei tarvitse olla IT-asiantun-
tijoita. Olemme lähellä asiakasta 
läpi Suomen. Meiltä löytyvät luo-
tettavat IT-kaverit, jotka tulevat 
tarvittaessa paikan päälle poista-
maan tietotekniset haasteet sekä 
tekemään ajasta ja paikasta riip-
pumattomasta tietotyöstä tuotta-
vampaa, mukavampaa ja mahdol-
lisimman ympäristöystävällistä. 
Meillä riittää matalan kynnyksen 
avuliaisuutta, korkean tason tek-
nistä erikoisosaamista ja bisnesä-
lyä, jotta IT:n ja tietotyön mahdol-
lisuudet saadaan asiakkaillemme 
hyötykäyttöön. Toimiva ja turval-
linen IT kun luo liiketoiminnalle li-
säarvoa, Peltonen summaa.

Laaja palvelutarjonta
Frendyn laaja palvelutarjooma 
koostuu seitsemästä osa-aluees-

ta: IT-tukipalveluista, lähiverkois-
ta ja yhteyksistä, pilvi- ja konesa-
lipalveluista, tietoturvasta ja var-
muuskopioinnista, IT-infrasta ja 
-laitteista, dokumentinhallinta- ja 
tulostuspalveluista sekä neuvotte-
luhuoneratkaisuista. 

Näillä Frendy lupaa laittaa asiak-
kaidensa tietotyön kukoistamaan 
niin läsnä, etänä kuin hybridinä-
kin. Samalla yritys pitää hiilijalan-
jäljen kurissa muun muassa laittei-
den elinkaaripalveluiden avulla. 

Suomesta on puuttunut pk-yritysten tarpeet  
täyttävä IT-talo, joka operoi lähellä asiakasta ja  
jolla olisi rahkeita myös erityisosaamista vaativiin 
IT-asioihin. Frendy Oy aikoo täyttää tämän tyhjiön.  
teksti tuomas i. lehtonen  kuva mikko suutarinen

– Palvelemme toki isojakin orga-
nisaatioita, mutta kehitämme toi-
mintaamme ensisijaisesti alle 250 
tietotyöläisen organisaatioille. Ne 
ovat jääneet IT-ulkoistuspalvelu-
jen kehityksessä ulkokehälle. Suo-
malaisessa tietotyössä tekniikasta 
voitaisiin ottaa vielä enemmän irti. 
Haluamme varmistaa, että asiak- 
kaidemme menestys ei jää niiden 
IT:stä kiinni.

Frendyn visiona on olla pk-yri-
tysten sekä IT-ammattilaisten yk-
kösvalinta. 

– Entistäkin suurempana IT-ta-
lona voimme tarjota työntekijöil-
lemme mielenkiintoisia urapolku-
ja sekä mahdollisuuksia kehittyä 
IT-alan erikoistehtäviin. Haluam-
me yksinkertaisesti olla hyvä työ-
paikka, Peltonen kiteyttää.

IT-palveluita tuottavan Frendy Oy:n toimitusjohtaja Mikko Peltonen haluaa varmistaa, että asiakkaiden menestys ei jää IT:stä kiinni.

FRENDY YN  liittyneen Wisdomic 
Oy:n liiketoimintapäällikkö Tuomas 
Karhulan mukaan verkkorikollis-
ten menetelmät ovat teknologian 
kehittyessä muuttuneet. Aiemmin 
verkkohyökkäyksiä kohdistettiin 
tarkemmin, mutta nyt hyökkäyk-
siä tehdään hyvin laajasti eri koh-
teisiin. Hyökkäykset ovat automa-
tisoituja, ja niiden kohteeksi voivat 
joutua myös pienet yritykset ja yk-
sityishenkilöt. Kyberturvallisuus-
keskukselle ilmoitetaan yritykseen 
kohdistuneesta tietomurrosta kes-
kimäärin 1–2 kertaa joka päivä. 

– Rikolliset hyödyntävät käyttä-
jien virheitä. Esimerkiksi käyttäjä-
tunnuksia kalastellaan sähköposti-
viestien ja linkkien avulla. Tietotur-
vasovellusten tuleekin antaa suojaa 
inhimillisiltä virheiltä. Tietoturvan 
tason parantaminen ei saa kuiten-
kaan vaikeuttaa käyttäjän arkea.

Nykyaikaisista suojausratkai-
suista Karhula ottaa esimerkik-
si Microsoftin 365 -ekosysteemin. 
Se suojaa käyttäjää automaattisesti 
riippumatta siitä, missä sijainnissa 
ja mitä verkkoa tämä käyttää. 

– Microsoft 365 tietoturvatyöka-
lut blokkaavat esimerkiksi haitalli-
set viestit ja linkit sekä suojaavat 
käyttäjää estämällä kaapatun käyt-
täjätunnuksen käytön. Työkalujen 
avulla voidaan estää käyttäjää myös 
automaattisesti lähettämästä suo-
jaamattomasti henkilötunnuksia 
tai liiketoiminnalle kriittistä tietoa 
sisältäviä viestejä, Karhula kertoo.

Microsoft 365-ekosysteemiin on 
saatavilla erilaisia lisenssejä ja tur-
vallisuustoimintoja. Omaan toimin-
taan riittävän suojaustason löytämi-
nen voi olla yrityksille haastavaa.

– Me Frendyllä autamme asiak-
kaitamme valitsemaan sopivat li-
senssit ja optimoimaan turvalli-
suustoiminnot yrityksen tarpeisiin. 

“
Toimiva ja  
turvallinen IT  
luo lisäarvoa  
liiketoiminnalle.

WWW.FRENDY.FI

WWW.FRENDY.FI/M365TIETOTURVA

Tietoturva  
helpommaksi
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Scanfilin Timo Sonnisen ja Sievin Kari Keskisen mukaan ulkoistuskumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää 
huomiota tuotannon skaalautuvuuteen sekä kykyyn reagoida kysyntämuutoksiin. 

Globaalisti paikallinen valmistuskumppani

K oronakriisi on koetel-
lut monessa yritykses-
sä sekä työtapoja että 
tuotanto- ja logistiikka-

ketjuja. Samalla asemiaan ovat vah-
vistaneet tuotteiden koko elinkaa-
ren hallitsevat ulkoistuskumppanit, 
joiden kapasiteetti joustaa kysyn-
nän mukaan ja jotka palvelevat pai-
kallisesti monessa eri maanosassa.
Tuotannon, tuotekehityksen ja lo-

gistiikan ulkoistukset ovat olleet 
teollisuuden trendejä jo vuosi-
kymmenien ajan. Eikä tämä suun-
ta muutu, vaikka koronapandemia 
paljasti myös globaalin verkostota-
louden haavoittuvuuden markkina- 
häiriöille. 

– Yritykset haluavat jatkossakin 
tehostaa toimintojaan ja keskittyä 
ydinbisnekseensä. Tuoteyhtiöille 
se tarkoittaa fokusoitumista uusien 

Ulkoistuskumppanin  
valinnassa kannattaa 
kiinnittää huomiota  
tuotannon skaalautuvuu-
teen ja kykyyn reagoida 
kysyntämuutoksiin. 

tuotteiden ja palveluiden suunnitte-
luun sekä myyntiin ja markkinoin-
tiin. Valmistus on ulkoistettavis-
sa osaaville yhteistyökumppaneil-
le, toteaa elektroniikan sopimus-
valmistaja ja järjestelmätoimittaja 
Scanfilin myynti- ja markkinoin- 
tijohtaja Timo Sonninen.

Ulkoistusten avulla asiakkaat 
välttyvät raskailta kone- ja laitein-
vestoinneilta ja kysynnän heilahte-
lusta johtuvilta tuotantohaasteilta.

– Ulkoistamisessa tuotteen val-
mistuksesta tulee asiakkaalle aidos-
ti muuttuva kulu, jota on myös help-
po hallita. Se tuo asiakkaiden kus-
tannusrakenteeseen joustavuutta.

Nopeammin markkinoille
Tuotemarkkinoiden kiihtyvä kilpai-
lu kasvattaa entisestään ulkoista-
misen tarvetta. Osaava valmistus-
kumppani auttaa tuotteiden tuo-
tantokustannusten optimoinnis-
sa ja nopeuttaa markkinoille tuloa. 

– Etenkin isoja tuotantoteknolo-
gisia panostuksia vaativissa tilan-
teissa voi olla järkevämpää siirtää 
tuotanto omien investointien sijaan 
kumppanille, joka on panostanut 
uuteen tuotantoteknologiaan mää-
rätietoisesti jo vuosien ajan. Näin 
asiakkaan ei tarvitse järjestää itse 
omaa tuotantoa vaan kumppani te-
kee sen nopeasti ja joustavasti asiak- 
kaan puolesta, Sonninen toteaa.

Valmistuskumppanin mukana-
olo jo suunnitteluvaiheessa tuo 
lisäetuja. Osaava kumppani pystyy 

ehdottamaan muun muassa vaihto-
ehtoisia komponentti- ja materiaa-
livalintoja sekä miettimään tuotan-
non järjestämistä tehokkaammin. 
Se nopeuttaa merkittävästi tuottei-
den tuomista markkinoille ja auttaa 
hallitsemaan kustannuksia.

Paikallisuus tuo kilpailuetua
Vuonna 1976 perustettu Scanfil 
kuuluu ulkoistamisen kotimaisiin 
pioneereihin. Vuosituhannen vaih-
teessa pörssiin listautuneella ja noin 
3 500 henkilöä työllistävällä sievi-
läisyhtiöllä on tehtaita Kiinassa, Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissa.

Asiakkaat ovat pääosin teolli-
suus- ja sairaalaelektroniikan val-
mistajia, joiden kanssa yhteistyö 
ulottuu tuotekehityksestä valmis-
tukseen sekä tuotteen elinkaaren 
loppuun saakka. Tämä on Sonnisen 
mukaan myös yksi Scanfilin keskei-
sistä kilpailuvalteista.

– Kun olemme olleet mukana jo 
tuotekehityksessä, on halutun tuot-
teen prototyyppi saatu valmiiksi jo-
pa muutamassa päivässä.

Sievin tehtaalla valmistetaan pie-
niäkin sarjoja, jopa yksittäisiä kap-
paleita. Tuotantotarpeiden kasvaes- 
sa tai muuttuessa Scanfil pystyy tu-
kemaan asiakastaan.

– Globaalin tehdasverkostomme 
avulla voimme siirtää tuotantoa lä-
helle asiakkaan omia kohdemarkki-
noita. Tällaista paikallisuutta myös 
heidän asiakkaansa osaavat arvos-
taa, Sonninen muistuttaa.

teksti timo sormunen  
kuva sara eleni miinin

Tiivis kumppanuus asiakkaisiin on yksi Aditron toiminnan kivijaloista. 

H R-palveluiden ulkois-
taminen on ollut perin-
teisesti suurten yritys-
ten tapa toimia, ja tä-

mä markkina onkin saavuttamassa 
kyllästymispisteensä. Pienemmissä 
yrityksissä ja erityisesti kasvuyri-
tyksissä on nyt herätty ulkoistuk-
sen etuihin.

– Olemme siirtyneet osaksi eu-
rooppalaista SD Worxia tämän vuo-
den aikana. Voimme tarjota laajan 
ohjelmisto- ja palvelutarjoamam-
me sekä kansainvälisille suuryri-
tyksille että kasvuyrityksille, jotka 
haluavat turvata HR-palveluidensa 
skaalautuvuuden henkilöstölleen, 
Aditron ulkoistuspalveluiden johta-
ja Hanna Mattinen kertoo.

SD Worxin 5 300 asiantuntijaa 
toimivat 18 maassa, ja sen palkan- 
laskentaverkosto palvelee 150 eri 
maassa. Yrityksen liikevaihto vuon-
na 2020 oli 802 miljoonaa euroa.

Kehittyneet HR-ohjelmistot ta-
kaavat sen, että yritysjohto voi käyt-
tää HR-dataa tiedolla johtamiseen.

HR-palvelut parantavat 
työntekijäkokemusta

– Yritys voi ennakoida paremmin 
tulevaa ja mukautua ennakoimatto-
miin muutoksiin, kun sen johdol-
la on kattava HR-data helposti käy-
tössä. Myös HR-asiantuntijat voivat 
käyttää resurssejaan yhä enemmän 
tiedolla johtamiseen, kun älykkäät 
HR-järjestelmät hoitavat rutiinityöt.

Aditro on toiminut vuodesta 2004 
lähtien toimialariippumattomasti, 
ja sillä on aina ollut asiakkaina eri-
kokoisia yrityksiä. Siksi yrityksessä 
on osaamista ja ymmärrystä erilai-
siin asiakastarpeisiin.

Kumppanuus keskiössä
Yrityksen ohjelmistokehitys on 
taannut sen, että asiakkaat ovat ai-
na saaneet heidän tarpeisiinsa so-
pivia palveluja. Kun ohjelmistoke-
hitys on omassa hallussa, sovellus-
ten laatu, testaus, tietoturva ja ajan-
mukaiset päivitykset ovat taattuja.

– Asiakkaamme arvostavat sitä, 
että he saavat palvelut saman katon 
alta, ja me vastaamme siitä, että ko-
konaisuus toimii, Mattinen sanoo.

Tiivis kumppanuus asiakkaiden 
kanssa on Aditron toiminnan toinen 
kivijalka. Kumppanuuden perusta-
na on yhteinen halu parantaa asia-
kasyrityksen työntekijäkokemusta. 
Tämä merkitsee HR-järjestelmien 
parasta mahdollista käytettävyyttä 
ja saatavuutta aina, kaikkialla ja kai-
killa päätelaitteilla. Sovelluksia ke-
hitetään niin, että työntekijät, esi-
miehet ja HR-asiantuntijat saavat 
heille tärkeät tiedot aina ensimmäi-
sinä ruudulleen. 

HR-järjestelmien automaatio 
lisääntyy, kun ne sisältävät yhä 
enemmän tekoälyä ja koneoppimis- 
ta. Tämä mahdollistaa sen, että HR- 
ammattilaiset voivat keskittyä työs-
sään siihen, mihin järjestelmät ei-
vät pysty, eli työntekijöiden henki-
lökohtaiseen palvelemiseen.

– Koneoppimisella tarkastetaan 
prosessin alussa esimerkiksi se, et-
tei epäkurantti data, kuten selvästi 
väärä palkkatieto, pääse etenemään 
HR-prosessissa, Mattinen avaa.

Aditron ulkoistusasiakkaana 
on tällä hetkellä 80 yritystä. Ul-
koistuspalvelun lisäksi Aditro tar-
joaa Saas-palvelua (software as a 
service), jolloin yritys vastaa itse 
HR-toiminnoista käyttämällä Adit-
ron ohjelmistoja. Aditron ratkaisu-
jen kautta tuotetaan palkkalaskel-
mia 3,5 miljoonaa vuodessa.

Henkilöstö- ja palkkahallinto vaatii erikoisosaamista. 
Aditro tarjoaa 80 yritykselle asiakaskokemukseltaan 
ylivoimaiset palvelut ulkoistettuna.
teksti jukka nortio  kuva joona raevuori

Vaikuttavia tuloksia  
suurten muutosten edessä 

QPR Software Oy:n uusi toimitusjohtaja Jussi Vasama uskoo tulosten syntyvän yrityksen sisäisen tiedon 
ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tarjoamien ratkaisujen kombinaatiosta.

N ykypäivänä organi-
saatioilta vaaditaan 
kasvavassa määrin 
digikyvykkyyttä. Oli 
organisaation toi-

miala mikä tahansa, teknologia mah- 
dollistaa tehokkaat toimintatavat 
sähköistämällä prosessit ja palvelut. 
Samalla digitalisaatio vaatii paljon 
erilaista osaamista, jota moni orga-
nisaatio päätyy ulkoistamaan tätä 
tarjoaville kumppaneille.

– Moni asiakas on epäjatkuvuus-
kohdassa ja tarvitsee apua toimin-

taa mullistavan muutoksen tai stra-
tegisen hankkeen edessä. Ulkois-
taminen on parhaimmillaan teho-
kasta täsmälääkettä käsillä oleviin 
haasteisiin tai pitkäjänteistä, yhteis-
tä strategista kumppanuutta, toteaa 
QPR Software Oyj:n tuore toimitus-
johtaja Jussi Vasama.

Ulkoistamista pohtiessaan orga-
nisaatiot punnitsevat tarvittavan 
kyvykkyyden luonteen. Ulkoista-
minen on todennäköistä, jos ky-
seessä on toistuvaluonteinen, al-
haisen jalostusasteen työ, tai ker-

taluonteinen ja vaikeasti saatavilla 
oleva osaaminen.

– Ulkoistamisen tarve ei aina joh-
du tahtotilasta siirtää jokin toiminta 
talon ulkopuoliselle taholle. Usein 
tarve kumpuaa siitä, että tietyn alan 
osaajia on vain niin vaikea löytää.

Kun organisaatiot joutuvat suur-
ten transformaatiohankkeiden 
eteen 5–10 vuoden välein, löytyy 
sisäisesti olennaista kokemusta 
yleensä vain rajallisesti. Investoin-
ti pysyvästi organisaation omiin ky-
vykkyyksiin ei myöskään ole aina 
kannattavaa.

QPR tarjoaa liiketoiminnan kehi-
tykseen, sen seurantaan sekä suu-
riin hankkeisiin ratkaisuja, joilla 
organisaatiot pystyvät ottamaan 
haltuun prosessi- ja palvelujohta-
misen. Liiketoimintaprosessit, tie-
tojärjestelmät sekä niiden välissä 
liikkuva tieto voidaan myös opti-
moida kokonaisarkkitehtuurime-
todeja käyttäen.

– Asiantuntijakonsultoinnissa 
on usein kyse myös ristiin pölyt-
tämisestä. Halutaan ymmärtää, mi-
tä muut tekevät ja mitä muilta voi 
oppia, Vasama jatkaa.

QPR on ehtinyt kartuttaa mo-
nenlaista, syvällistä osaamista 30 
vuoden olemassaolonsa aikana.

– Ei taida olla sellaista alaa, jolle 
emme olisi ratkaisuja toimittaneet.

Paljon enemmän kuin 
pelkkä ohjelmistotalo
Toinen ulkoistamisen kannalta re-
levantti alue liittyy uusiin teknolo-
gioihin, kuten prosessilouhintaan. 

QPR ProcessAnalyzer on teko-
älyä hyödyntävä ohjelmisto, joka 
koostaa organisaation omasta da-
tasta havainnollistavia kuvauksia 
prosessin oikeasta kulusta. Valmiit 
analyysinäkymät auttavat tunnista-
maan, kuinka eri yksiköt suoriutu-
vat, missä prosessivaiheissa on vii-
veitä ja mitkä prosessin osat eivät 
noudata vaatimustenmukaisuutta.

– Prosessien pullonkaulojen löy-
täminen ja tehottomuuden näky-
väksi tekeminen on kaiken ytimes-
sä, toteaa Vasama.

Yrityksen uusin innovaatio on 
liiketoimintasisällön julkaisualus-
ta, QPR BusinessPortal, joka tarjoaa 
läpinäkyvyyttä toimintamalleihin 
ja tavoitteisiin. Intuitiivisuuteen ja 
visuaalisuuteen keskittyvä sovellus 
tekee toiminnan rakenteiden ja riip-

puvuuksien analysoinnista helppoa.
Ohjelmistoratkaisun lisäksi asiak-

kaalle tarjotaan koulutusta ja spar- 
rausta toiminnan kehittämisestä ja 
sitä tukevista työkaluista sekä me-
todeista. Kokonaisratkaisu on QPR:n 
jatkuvan yhteistyön malli, jolla var-
mistetaan ratkaisun arvo pitkäjän-
teisesti ja tavoitteellisesti. Lähtökoh-
taisesti konsultointipalvelut ovat 
kuitenkin työkaluriippumattomia.  

– Jotkut asiakkaat tarvitsevat 
vain fasilitointia uuden toiminta-
mallin suunnitteluun, toiset taas 
ulkoistavat ratkaisuilla koko liike-
toimintaprosessien mallinnuksen 
ja siihen liittyvän jatkuvan asian-
tuntijatyön, Vasama avaa.

QPR-ohjelmistoportfolion tuot-
teet ovat saatavilla pilvipalveluna 
käyttäen SaaS- eli Software as a Ser-
vice -mallia. Näin ollen asiakas ul-
koistaa ohjelmiston teknisen yllä-
pidon, jolloin asiakkaan ei tarvit-
se investoida omiin teknisiin oh-
jelmistoihin liittyviin kyvykkyyk-
siin. SaaS-kokonaisratkaisun mu-
kanaan tuoma yhteistyömalli vah-
vistaa tavoitteellisen ja pitkäjäntei-
sen yhteistyön organisaation tueksi. 

Näköalapaikka digitaalisen
transformaation kentällä 
Lokakuun alussa QPR:n toimitus-
johtajana aloittanut Vasama tuntee 
ohjelmistobisneksen. Viimeiset 14 
vuotta hän työskenteli taloushal-
linnon ohjelmistoja tuottavalla 
Baswarella, joista usean vuoden 
koko yhtiön johtoryhmässä. Vuon-
na 1991 perustetulla QPR:llä ruoriin 
tarttuessaan Vasama tiesi, että tuli-
si käärimään hihansa osana todel-
lista edelläkävijöiden joukkoa.

– QPR:n kaltaiset toimijat ovat 
harvinaisuus. Täältä saman katon 
alta löytyvät tuotekehitys, ohjel-
mistokehitys ja konsultointipal-
velut. Kaikki toisiaan tukien, Va-
sama painottaa.

Vasama näkee, että QPR on nä-
köalapaikalla digitaalisen trans-
formaation johtamisen jatkuvasti 
muuttuvalla pelikentällä. QPR tar-
joaa esimerkiksi globaalien yritys-
ten logistiikkaongelmien ratkomi-
seen keinovalikoimia, jotka paranta-
vat tehtyjen päätösten laatua. Vasa-
ma haastaa organisaatiot varmista-
maan liiketoiminnan täyden läpinä-
kyvyyden ennen kuin tehtäviä siir-
retään halvemman kustannustason 
maihin tai ohjelmistoroboteille.

– Ratkaisuillamme on hyvä mai-
ne ja yhtiöllä vaikuttava asiakas-
kunta, Vasama avaa.

Menestyksen on mahdollistanut 
monipuolinen, erilaisista taustois-
ta tulevien ihmisten joukko, vah-
va kansainvälinen kokemus sekä 
useampi tohtoritutkinnon suorit-
tanut ajatusjohtaja. QPR:n asema 
arvostettuna ohjelmisto- ja pal-
veluntarjoajana luo Vasaman mu-
kaan yritykselle loistavat edelly-
tykset seuraavan kasvuloikan te-
kemiseen.

QPR Software luo faktaan  
perustuvia, rakenteellisia 
kuvauksia organisaatioi- 
den toiminnasta. Kun  
kokonaisuus on käsin- 
kosketeltavissa, voidaan 
kehityskohteet tunnistaa 
ja saavuttaa tahtotila.

teksti joonas ranta 
kuva joona raevuori

“
Parhaimmillaan 
ulkoistaminen 
on täsmälääkettä 
tai strategista 
kumppanuutta.  
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