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OLEN SYÖNYT kantasoluista tuo-
tettua tyrnimarjan lihaa. Siitä on 
nyt noin vuosi, enkä oikeastaan 
pidä sitä kovin ihmeellisenä asia-
na. En, vaikka olen tietoinen siitä, 
että marjojen luonnollinen kasvu-
paikka ei ole petrimalja (tai Cell-
pod), ja että marjalihan kasvatuk-
sesta ei vastannut äiti luonto, vaan 
tohtori Reuter. Olen edelleen älyl-
lisesti vaikuttunut Lauri Reuterin 
tutkimusryhmän aikaansaannok-
sesta, vaikka se ei aiheuta ”ei voi ol-
la mahdollista?!” –kokemusta. Juuri 
tämä on olennaista tässä ajassa. Il-
miö, jota kutsun nimellä luomisen 
demokratisoituminen muuttaa kä-
sityksemme mahdollisesta, sekä sii-
tä mitä mahdottoman tekeminen 
maksaa. Kaikesta edellä mainitus-
ta huolimatta nykyistä syvempää 
renessanssia pidättelee vielä kaksi 
vajetta. Ensimmäinen niistä on tek-
nologian ja sen avaamien mahdolli-
suuksien (kuten globaalit verkostot) 
käyttöönotto- ja hyödyntämisvaje. 
Toinen vaje liittyy ajattelumme ra-
joitteisiin, josta seuraa luovuusvaje. 

V T T: N  L A B O R AT O R I O S S A  ym-
märretään, että toisten keksimien 
hyvin selitysten päälle on hyvä ra-
kentaa, kun lisää keitokseen luo-
vuutta ja isompia ajatuksia. Äly-
käs käyttää tietoja, välineitä ja ver-
kostoja, jotka digitalisaatio ja siihen 
kytkeytyvä globalisaatio tarjoilevat. 

RISKIMPIEN  ideoiden kokeilemi-
nen ei automaattisesti johda onnis-
tumiseen, mutta se johtaa älykkääs-
sä firmassa oppimiseen. Riskinotta-
minen on juuri nyt halpaa ja siksi 
yrittäjienkin pitäisi ottaa enemmän 
riskejä. Uusien asioiden tekemisel-
tä on poistunut merkittävä joukko 
esteitä: portinvartijoiden valta on 
romahtanut, teknologia muuttunut 

Älykäs firma oppii  
ottamalla riskejä

Puheenvuoro

Henkka Hyppönen
+1 Agencyn perustaja, 
luova johtaja ja  
tietokirjailija
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helppo- ja yleiskäyttöiseksi, lasken-
tateho kasvanut ja muistikapasitee-
tista tullut halvempaa. Parhaat on-
gelmanratkaisijat ovat samassa ver-
kostossa ja webbi on pullollaan val-
miita rakennuspalikoita: työkaluja, 
koodeja ja algoritmejä. 

INNOVAATIOIDEN  tuottamisen ja 
levittämisen hinta on romahtanut. 
Kustannusten sijaan pitäisi keskit-
tyä paljastamaan virheellisiä oletta-
muksiamme, löytämään originelle-
ja ja arvokkaita ongelmia, joita rat-
komme luomisen demokratisoitu-
misen mukanaan tuomien välinei-
den ja luovuuden avulla. Maailma 
tuntuu janoavan konsepteja, jotka 
eivät ole hengettömiä rahanteko-
välineitä. Kuulin Piilaaksossa lau-
seen, jota en ole Suomessa vielä 
kuullut: ”Everybody´s here to do 
cool shit”. ”Ei voi olla mahdollista” 
-kategoriaan kuuluvien innovaati-
oiden luominen voi edellyttää arvo-
järjestyksen muuttamista niin, että 
ensin mietitään mikä olisi arvokas-
ta ihmisille ja vasta sitten miten sil-
lä tehdään rahaa.

Puheenvuoro ● Henkka Hyppönen
Cuuma Communications ● Räätälöimällä paras lopputulos
Varapuu ● Työhyvinvointia omasta taloudesta
Ricoh ● Digitalisaatio tapahtuu nyt
Semantix ● Kielimuurien yli kansainväliseen kasvuun
Henki-Fennia ● Ryhmäeläkevakuutus sitouttaa ja kannustaa
JYVSECTEC ● Pienyrityksenkin pitää varautua kyberuhkaan
Into Seinäjoki ● Seinäjoen yritysilmastossa hyvä hengittää
Variantum ● Konfiguroitavilla tuotteilla kilpailuetua
Headstart ● Kilpailukykyä uuteen digiaikaan
Grape People ● Etätyö haastaa esimiestaidot
MTB-Siivouspalvelu ● Perheyrityksen valttina ketteryys  
ja monitaitoisuus
PKS ● Sähkön ostaja hyötyy hinnan vaihtelusta
6 Aika ● Älykkäillä palveluilla uutta osaamista
Modeo ● Viihtyisä toimisto vetää puoleensa
Laakkonen 

s. 13

s. 5

s. 14

Laadukas asiakasko ke mus 
takaa kestävät asiakas
suhteet ja parantaa tuot
tavuutta. Cuuma Com
munications tarjoaa toi
mintavarmoja ratkaisuja 
liike toiminnan kasvuun. 

teksti timo hämäläinen 
kuva aleksi palmqvist

Räätälöimällä  
paras lopputulos

M onikanavaisia kom-
munikaatioratkai-
suja tarjoava Cuuma 
Communications on 

kasvanut nopeasti yhdeksi alansa 
suurimmista toimijoista. Yritys on 
vakuuttanut palveluistaan jo kol-
matta vuotta putkeen satakunta 
uutta yritysasiakasta. 

Hyvä kehitys jatkuu tänäkin 
vuonna, sillä Cuuman liikevaihto 
nousee kuluvan tilikauden aikana 
yli kolmeen miljoonaan euroon. 

Kauppalehti on myöntänyt yrityk-
selle neljänä peräkkäisenä vuotena 
Menestyjä-sertifikaatin.

Asiakkuusjohtaja Kirsi-Maria Bi-
audet’n mukaan Cuuman tavoittee-
na on olla yksi Suomen parhaista 
omalla alallaan.

– Muun muassa puolustusvoi-
mat, lääkärihelikopteritoimin-
taa hallinnoiva FinnHEMS ja mo-
net teleoperaattorit ovat valinneet 
kommunikaatiotarpeisiinsa Cuu-
man puhejärjestelmän, mikä ker-

too osaltaan tuotteiden korkeasta 
laadusta ja toimintavarmuudesta.

Cuuman järjestelmä kokoaa 
kom munikointikanavat – puhelii-
kenteen, sähköpostin, nettipalve-
lut, chatin ja sosiaalisen median – 
yhdelle alustalle. Kommunikaatio-
ratkaisun ytimessä on VoIP-tekno-
logia, jonka avulla puhe muutetaan 
digitaaliseen muotoon ja siirretään 
verkon välityksellä vastaanottajalle.

Noin 600 kotimaista yritystä hyö-
dyntää Cuuman kommunikaatio-

ratkaisuja ja palvelun käyttäjiä on 
jo kymmeniä tuhansia. Yhtiö on 
kuitenkin suhteellisen tuntematon, 
koska se toimittaa järjestelmiä pal-
jon jälleenmyyjäverkoston kautta.  

Oma ohjelmistokehitys
Cuuma sai alkunsa vuonna 2004 
Helsingin Metropolian, silloisen 
Stadian, laboratoriossa, kun toi-
mitusjohtaja Jani Hartikainen ja 
myyntijohtaja Patrick Malmström 
tekivät VoIP-teknologiasta insinöö-
ritutkinnon lopputyötään. 

Tuore yritys toi pian markkinoille 
verkossa toimivan kommunikaatio-
ratkaisun. Sitä seurasi mobiiliversio 
sekä ohjelmistoalusta teleoperatto-
reille. Kaverukset osuivat oikeaan 
arviossaan, että VoIP-teknologia 
muuttaa puhelinalaa radikaalisti.

Tänä päivänä Cuuma tarjoaa 
yrityksille palveluja ja tuotteita, 
joiden avulla ne pystyvät hallitse-
maan monien eri kanavien kautta 
tapahtuvaa vilkasta viestiliikennet-
tä omien asiakkaidensa kanssa. Pal-
velun tasoa voidaan mitata ja tulok-
sia käyttää liiketoiminnan kehittä-
miseen. Järjestelmä voidaan myös 
integroida yrityksen asiakkuuden-
hallinta-, toiminnanohjaus-, kan-
ta-asiakas- ja muihin järjestelmiin.

Kommunikaatiojärjestelmien 
ja palveluiden lisäksi Cuuma toi-
mii puheliikenneoperaattorina se-
kä kiinteässä että mobiiliverkossa. 
Cuuman SIM-kortti käy kaikkiin 
mobiililaitteisiin.

– Laajasta tuoteperheestä räätä-
löidään asiakkaalle sopiva paket-
ti. Kartoitamme yhdessä yrityksen 
kanssa kommunikoinnin tarpeet ja 
uusien ratkaisujen tuomat mahdol-
lisuudet. Kokoamme sellaisen ko-
konaisuuden, jota asiakas oikeasti 
tarvitsee, Biaudet kertoo. 

Järjestelmissä on monia asiakas-
palvelun tasoa parantavia ominai-
suuksia. Esimerkiksi tiedot yhtey-
denottoa yrittäneistä tallentuvat jär-
jestelmään, jotta heihin voidaan ot-
taa yhteyttä myöhemmin. Asiakas-
palvelijat voivat myös seurata so-
messa tapahtuvaa kommunikoin-
tia ja reagoida siihen nopeasti. 

Vastuullista toimintaa
Cuuma Communications on täy-
sin johdon omistama yritys. Riip-
pumattomuus sijoittajista vaikut-
taa yrityskulttuuriin.

– Toimimme kuin perheyritys. 
Henki on hyvä. Lähes kaikki yrityk-
seen palkatuista ovat tunteneet toi-
sensa jo entuudestaan.

Yritys haluaa kantaa yhteiskun-
tavastuunsa. Siihen liittyen Cuuma 
tukee maahanmuuttajien työllisty-
mistä ja WWF:n toimintaa.

Cuuma Communications ja sen 
tytäryhtiö Koiramerkki-palvelu sol-
mivat sponsorointisopimuksen In-
validiliiton kanssa. Cuuma rahoit-
taa yhden avustajakoiran koulutuk-
sen pennusta luovutusikäiseksi asti.

Myös urheilu on lähellä cuu-
malaisten sydäntä, ja yritys tukee 
muun muassa Espoon palloseuraa 
ja Itä-Helsingin Viikinkejä. 

Kirsi-Maria Biaudet ja osakas Christian Eroma ovat tyytyväisiä cuumalaisia. Hyvä henki yrityksessä auttaa tuottamaan parempia palveluita.

” Kokoamme  
sellaisen koko-
naisuuden, jota 
asiakas oikeasti 
tarvitsee.”

Miten arvokas sinulle olisi pirteä ja
tyytyväinen työntekijä?

Me Cambridge Ohjelmalla olemme tuottaneet sellaisia vuodesta
2004.

Lisätietoja:
www.cambridgeohjelma.fi

Cambridge Ohjelma on laihdutusohjelma, jossa tulokset tulevat 
oivalluksen, oppimisen ja halun avulla. Nyt tuomme valmentajan, 

ateriankorvikkeet sekä opetusohjelman omalle työpaikallenne.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää:
annika@cambridgeohjelma.fi

Me OSTP:llä
onnistuimme!

Mitattavia tuloksiaJälkeenEnnen
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D igitalisaatio on tämän 
ajan megatrendi, jolta 
yksikään yritys ei enää 
välty, toteaa Ricoh Fin-

land Oy:n toimitusjohtaja Pette-
ri Koli. 

Ricoh Finlandin näkemyksen 
mukaan muutos edellyttää, että yri-
tyksissä ennen kaikkea pohditaan, 
mitä se merkitsee asiakkaiden kan-
nalta. Olennaista on, miten yritys 
voi toimia paremmin asiakkaiden 
hyväksi digitalisaatiota hyödyntäen.

Digitalisaation luomista  
mahdollisuuksista on  
puhuttu vuosikausia, 
mutta muutosta ei enää 
odotella passiivisena.  
Ricoh Finland tarjoaa  
asiakkailleen avaimet  
digitalisaation juurrut
tamiseen yrityksen  
toimintatapaan.
teksti kaisa mäntyranta 
kuva mikael ahtikari

Ricohin oma toimialue, toimisto-
ympäristöjen suunnittelu, on digi-
talisaation ytimessä. Mobiilityö ja 
työskentely asiakkaiden tiloissa tu-
levat tyhjentämään toimitiloja en-
nennäkemättömällä vauhdilla. Jo 
nyt pääkaupunkiseudulla on tyh-
jillään yli miljoona toimistoneliö-
tä ja määrä kasvaa tulevaisuudes-
sa koko Suomen osalta. 

– Vauhti tuntuu kovalta. Toisaal-
ta suuntaus näkyy myös omassa toi-
minnassamme, sillä kesälomien 
jälkeen luovuimme 50 prosentista 
omia toimitilojamme. Jäljelle jäänyt 
puolikaskin on ani harvoin täysmie-
hitetty, kertoo Koli. 

Siirtyminen paikkariippumatto-
maan työskentelyyn nähdään usein 
teknisenä muutoksena, vaikka se 
on ennen kaikkea henkinen muu-
tos ja edellyttää yritykseltä paljon 
suunnittelua. Suunnittelu lähtee 
perusteista: työn prosessit on mää-
riteltävä uusista lähtökohdista. Tä-
mä on suuri haaste ennen kaikkea 
johtamiselle ja työn mittaamiselle. 

Muutosjohtamisella  
haasteiden yli
Tietoturva ja henkilöstön sitoutta-
minen muutokseen ovat digitalisaa-

tion suuria haasteita. Mikä takaa tie-
toturvan silloin, kun johto ei aina 
edes tiedä, missä työntekijä fyysi-
sesti kulloinkin toimii?

– Tietoturvassa noudatamme ISO 
27001 -standardia, joka on koko toi-
mintamme perusta ja tähtää siihen, 
että toimittamamme ratkaisut ovat 
sataprosenttisesti turvallisia, ker-
too Koli. 

Mobiilityössä esiintyviin tieto-
turvariskeihin Ricoh pyrkii varau-
tumaan kouluttamalla ja luomalla 
entistä turvallisempia toimintata-
poja. Pienetkin poikkeamat rapor-
toidaan ja käsitellään viikkopala-
vereissa.

Digitalisaation tarjoamien mah-
dollisuuksien hyödyntäminen liike-
toiminnassa ja työnteossa vaatii oi-
keanlaista muutosjohtamista. Eräs 
jarru digitalisaation toteutumiselle 
on pelko muutoksesta. Jotkut saat-
tavat kokea uusien asioiden omak-
sumisen stressaavana, eikä tämä rii-
pu aina esimerkiksi iästä tai koulu-
tusasteesta. 

– Digitaalisuus mahdollistaa ih-
misten välisen vuorovaikutuksen 
laadun parantumisen, toteaa Koli. 

Jotta työntekijät saadaan suh-
tautumaan muutoksiin ja mahdol-

lisuuksiin positiivisesti, tulee heille 
antaa mahdollisuus vaikuttaa pää-
töksentekoon jo muutosprosessin 
alkuvaiheessa. Yhdessä tehtyjen 
pelisääntöjen noudattaminen on 
kaikille mieluisampaa kuin pelkki-
en saneltujen ohjeiden. 

Työntekijöille tulee luoda erilai-
sia koulutusmahdollisuuksia, jotta 
uudet tavat tulevat jokaiselle osak-
si arkipäivää. Näin taataan, että uu-
denlainen työskentely on jokaisel-
le mieluisaa ja tulevaisuudessakin 
tuottavaa. 

Kehitystä seurataan
Myös toiminnan mittaamista on tar-
kasteltava uudelta kannalta. Kun 
ennen mitattiin työhön pistettyä 
panosta, esimerkiksi työtunteja, 
uudessa tavassa on tarkasteltava 
työn tulosta huolimatta siitä, mi-
ten ja missä se on saatu aikaan. 

– Mobiilityössä laadukkaat joh-
tamismallit sekä jatkuva vuorovai-
kutus esimiesten ja virtuaalitiimien 
välillä korostuvat entisestään, Ko-
li kertoo.

Myös ympäristönäkökulma liit-
tyy tiiviisti digitaaliseen murrok-
seen: esimerkiksi Ricohin ympä-
ristöstrategiassa kiinnitetään huo-

miota hiilidioksidipäästöjen ja säh-
könkulutuksen vähentämiseen se-
kä henkilöstön hyvinvointiin.

Ricoh Finlandin ydinosaamista 
on konsultoiva myyntityö. Asiak-
kaan prosesseihin pohjautuen mää-
ritellään se tekniikka, joka tehok-
kaimmin mahdollistaa aika- ja paik-
kariippumattoman työn.

Digitalisaatio tapahtuu nyt
Digitalisaatio mullistaa tehokkaasti työympäristöä, toteaa Ricoh Finland Oy:n toimitusjohtaja Petteri Koli.

Ricoh  
Finland
● Auttaa organisaatioita  
vastaamaan  modernin  
työ ympäristön muuttuviin 
 vaatimuksiin.

● Ratkaisuja tulostamiseen, 
asiakirjojen työnkulkuihin, 
tulevaisuuden toimitiloihin 
sekä vuorovaikutukseen.

● Tiivis kehitysyhteis
työ  asiakkaan kanssa takaa 
 mukautetun ratkaisun.

I N FO

Työhyvinvointia  
omasta taloudesta

M oni ei tule ajatelleek-
si, että henkilökoh-
tainen talous vaikut-
taa työntekijän työ-

hyvinvointiin, toteaa Valmennus-
yhtiö Varapuun perustaja ja pääval-
mentaja Mikko Sjögren.

– Selvitimme 2 500 vastaajan ky-
selyn avulla, minkä tekijöiden koet-
tiin työntekijäpuolella eniten vai-
kuttavan työhyvinvointiin, ja vasta-
ukset olivat yksiselitteiset. Kaikissa 
tuloluokissa, ikäryhmissä sekä toi-

mialoilla huoli henkilökohtaisesta 
taloudesta oli aina kolmen tärkeim-
män syyn joukossa.

– Johtotasolla ja omistusportaas-
sa tämä huoli oli yleensä kolman-
nella sijalla, mutta keskituloisilla 
lähes poikkeuksetta ykkösenä, jat-
kaa Sjögren.

Taloudellinen epävarmuus kuor-
mittaa työntekijän henkistä kapasi-
teettia ja kaventaa rationaalista ajat-
telukykyä. Epävarmuus tulevasta 
saattaa pyöriä mielessä jatkuvasti, 

jolloin keskittyminen työhön häi-
riintyy. Yöunien heikentyessä ihmi-
nen voi tehdä hätiköityjä päätöksiä 
ja suoranaisia virheitä työssään.

Hallinnan tunne  
poistaa stressin
Yritys hyötyy monin tavoin talou-
dellisen valmennuksen mukaan-
otosta työhyvinvointiin.

– Tyytyväisyys yritystä kohtaan 
kasvaa, kun se pitää huolta työnte-
kijöistään tälläkin tavoin. Tämä li-

sää sitoutuneisuutta yritykseen vai-
keinakin aikoina.

– Kun oman talouden hallinnan 
tunne lisääntyy, työntekijän turval-
lisuudentunne kohoaa ja stressaan-
tuneisuus lieveilmiöineen vähenee, 
sanoo Kiinteistömaailma Tampere 
Ratinan Tommi Luosmala.

– Räätälöityjen valmennustem-
me tarkoitus on saada aikaan oival-
lus siitä, että tasapainoinen suhde 
talouteen on jokaisen saavutetta-
vissa, toteaa Mikko Sjögren.

– Emme pyri siihen, että val-
mennettavat saisivat tulevaisuu-
dessa mahdollisimman paljon ra-
haa. Sen sijaan pyrimme siihen, et-
tä jokainen tuntisi talouden meka-
nismeja paremmin, osaisi varautua 
vaikeiden aikojen varalle ja mahdol-
lisesti myös pohtia, miten voisi elä-
mässään vielä vaurastua. Henkilö-
kohtainen talous pitäisi nähdä yhtä 
normaalina elämänhallinnan aluee-
na kuin puhtaus ja terveys.

Valmennusyhtiö Varapuu, Us-
kalla Innostua ja Valmennustalo It-
sensäylittäjät tuovat yhdessä 2017 
markkinoille laajan paketin työhy-
vinvointipalveluja. Suurempien 
valmennuskokonaisuuksien lisäk-
si yhtiöt tarjoavat myös rahataito-
jen opetusta osana työhyvinvointia.

Talous tutuksi pelaamalla
Varapuu on mukana myös päi-
vittämässä koulutusta tähän päi-
vään. Kehitteillä on digitaalinen 
koulutusalusta, jonka tavoitteena 
on edesauttaa hyvien käytäntöjen 
leviämistä yli maarajojen.

– Kehitteillä olevan digialustan 
tarkoituksena on edistää parhai-
den käytäntöjen jakamista. Näin 
opetuskäytännöt yhdenmukais-
tuvat ja opettajat pääsevät keskit-
tymään opettamiseen materiaali-
en askartelun sijaan, Sjögren listaa 
hankkeen hyötyjä.

Kyseessä on helppokäyttöinen ja 
yksinkertainen alusta, joka mukai-
lee opetussuunnitelmaa. Kehitys-
vaiheessa oleva alusta on jo käytös-
sä yhtiön valmennuspuolella. 

– Kehittämämme digitaalinen 
alusta edistää koulutusvientiä ja 
vuorovaikutusta eri maiden välillä.  

Oman talouden hallinta 
heijastuu suoraan työ
kykyyn. Valmennus  
yhtiö Varapuu tarjoaa 
valmennusta henkilö
kohtaisiin rahataitoihin 
osana yritysten työ
hyvinvointi ohjelmia.

teksti ja kuva varapuu

Valmennusyhtiö Varapuun Mikko Sjögren painottaa henkilökohtaisen talouden hallinnan tärkeyttä.

Varapuu
v Rahankäytön, sijoitta
misen ja vaurastumisen 
valmennuksia. 

● Puhumassa mm. Suomen 
Pankin, Pörssisäätiön,  
Talouden Tietotoimiston, 
Finanssialan Keskusliiton, 
Suomen Vuokranantajien 
ja Suomen Yrittäjäyhteisön 
(nyk. Business Forum)  
tapahtumissa.

● Ollut mukana Planagon 
kanssa kehittämässä ja  
rahoittamassa Money Flow 
Challenge talouspeliä.

I N FO

” Henkilökohtainen 
talous vaikuttaa 
työntekijän työ-
hyvinvointiin.”
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A siakkaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa 
on viestittävä heidän 
kielellään, jotta viesti 

menee toivotusti perille. 24 maas-
sa palveluja tarjoava Lindström on 
sisäistänyt tämän ajatuksen, ja yri-
tys kasvaa kohisten.

Lindström on yksi Euroopan ja 
Aasian johtavista tekstiilipalvelu-
yrityksistä, jolla on lähes 170-vuo-
tinen kokemus alalta. Voimakkaasti 
kasvavana kansainvälisenä yhtiönä 
sen tavoitteena on laajentua maan-
tieteellisesti ja kasvattaa markki-
naosuuttaan. 

Tällä hetkellä Lindström tarjoaa 
työvaatepalveluja jo 24 maassa Eu-
roopassa ja Aasiassa, ja mattopalve-
luja yli 10 Euroopan maassa. 

Kieli kohdemaan mukaan 
– Kohdemarkkinoiden oman kie-
len käyttäminen viestinnässä on 
toiminnan edellytys. Etenkin, kun 
puhutaan melko abstraktista palve-
lusta, toteaa Lindströmin Marketing 
Designer Helena Kujanpää.

H enkilöstön sitouttami-
nen ja uusien huippu-
osaajien löytäminen 
ovat yksiä merkittä-

vimmistä tavoista varmistaa yri-
tysten kilpailukyky ja kasvumah-
dollisuus. Kun kilpailijakin tarjoaa 
osaajille hyvää palkkaa ja tulokseen 
sidottua bonuspalkkiota, yksi kei-
no – varsinkin pk-yrityksille – ”no-
kittaa” on ottaa henkilöstön kan-
nustinjärjestelmään uusi lisä: ryh-
mäeläkevakuutus.

– Ryhmäeläkevakuutusten arvo 
on noussut sitä mukaa, kun lakisää-
teisiä eläke-etuuksia on heikennet-
ty ja vapaaehtoisesta yksilöllisestä 
eläkevakuutuksesta vietiin terä pois 

Kielimuurien yli 
kansainväliseen 
kasvuun
Miten yritys voi menestyä kansainvälisillä mark ki
noilla? Kielistrategian on syytä olla kunnossa,  
niin nykyisillä kuin tavoitelluilla markkinoilla. 
teksti ja kuva semantix

Lindströmin Marketing Designer Helena Kujanpää ja Semantix Finlandin toimitusjohtaja Kalle Toivonen.

Paikallisuus on Lindströmille tär-
keä osa toimintaa. 

– Erilaiset ohjeistukset on var-
minta antaa paikallisella kielellä. 
Näin voimme varmistaa, että vies-
ti tulee oikein ymmärretyksi. Omal-
la kielellä tuotettu materiaali tehos-
taa myös paikallista myyntityötä, 
Kujanpää selventää.

Monikieliset viestintäpal-
velut yhdeltä kumppanilta
Lindström on tehnyt yhteistyö-
tä Semantixin kanssa vuoden ver-
ran. Asiakkaiden materiaaleja, ku-
ten esitteitä, tiedotteita, käyttöoh-
jeita, koulutusmateriaaleja ja vas-
tuuraportti, on käännetty jopa 20 
eri kielelle. Aikaisemmin Lindström 
teetti materiaaleista käännökset 
kussakin maassa erikseen. 

Mikä hyöty on siitä, että nyt käy-
tössä on vain yksi täyden palvelun 
käännöstoimisto? 

– Suurin hyöty meille on yhte-
näisyyden säilyminen. Meille ra-
kennettu termipankki on loistava 
ratkaisu, koska sen ansiosta kään-

netyissä materiaaleissa käytetään 
johdonmukaisesti oikeaa termistöä 
kääntäjästä riippumatta, Kujanpää 
iloitsee.

Kujanpään mielestä monikieli-
sen viestinnän kumppanista syn-
tyy tuntuvaa hyötyä kansainväli-
selle yritykselle. 

– Käännöstoimisto on meille yk-

pari vuotta sitten, sanoo Henki-Fen-
nian myynti- ja markkinointijohta-
ja Kari Wilen.

Hyvinvointipanostus  
viestii välittämisestä
Toimiva työterveyshuolto on jo pit-
kään ollut osoitus työntekijän hy-
vinvoinnista huolehtimisesta. Wi-
len muistuttaa, että ryhmäeläke-
vakuutus on erittäin konkreetti-
nen keino välittää työntekijän ko-
konaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 

– Harva kaksikymppinen miet-
tii eläkettä, mutta jo 40-vuotiaa-
na nämä asiat kiinnostavat varsin 
vahvasti. Varsinkin silloin, kun elä-
kesäästäminen hoituu työnantajan 
puolesta.

Millaisista panostuksista sitten 
käytännössä puhutaan työnanta-
jan puolelta? 

– Tämä on täysin räätälöitävis-
sä yrityskohtaisesti. Tehokkaassa 
kannustinjärjestelmässä jo pienel-
lä panoksella vaikutetaan merkit-
tävästi työntekijän tulevaisuuden 
hyvinvointiin. Muutaman satasen 
kuukausipanos työntekijää kohden 
on monelle pk-yrityksellekin koh-
tuullinen kuluerä, mutta yksittäi-
selle työntekijälle erittäin merkit-
tävä ja kustannustehokas motivaat-
tori. Se voi tarkoittaa hänelle kym-

meniä tuhansia euroja tulevaisuu-
dessa, Wilen konkretisoi ja kertoo 
Henki-Fennian leivissä nauttivansa 
myös itse kyseisestä edusta.

Ei sivukuluja
Avaintehtävissä toimivien asian-
tuntijoiden ja esimiesten sitoutta-
minen on yrityksille elintärkeää. 
Wilen muistuttaa, että ryhmäeläk-
keen käyttämisessä sitouttamis-
keinona ei ole kyse pelkästä kulu-
lisäyksestä yritykselle. 

– Ryhmäeläkkeessä säästyvät 
palkanmaksun sivukulut. Lisäksi 
vakuutusmaksu on vähennyskel-
poinen kulu yritykselle.

Sitouttajana ja kannustimena 
toimimisen lisäksi ryhmäeläkeva-
kuutus luo työnantajasta positiivis-
ta mielikuvaa sekä sosiaalisen yh-
teiskuntavastuun että yrityskuvan 
rakentamisen näkökulmasta. 

– Yhä useammassa yrityksessä 
on alettu tiedostaa tämän ratkai-
sun kätevyys ja edullisuus – ja en-
nen kaikkea teho. Olemme parhail-
laan tekemässä yrittäjien keskuu-
dessa tästä kyselytutkimusta, Wi-
len kertoo. 

– Eläkeratkaisu toimii myös työ-
välineenä yrityksen sukupolven-
vaihdos- sekä myyntitilanteissa – 
ja hyödyttää yrittäjää itseäänkin.Jo pieni panostus on merkittävä, kertoo Kari Wilen Henki-Fennialta.

” Monikielinen  
viestintä tuo  
yritykselle  
tuntuvaa  
lisäarvoa.”

si tärkeä kumppani kansainväliseen 
kasvun edistämiseen. Yhteistyö yh-
den kumppanin kanssa helpottaa 
ja nopeuttaa tilausprosessia. Kään-
nösmuistien ja termipankkien an-
siosta saamme jatkossa laadukkaat 
käännökset myös edullisemmin ja 
entistä nopeammin, Kujanpää ki-
teyttää.

Ryhmäeläke vakuutus  
sitouttaa ja kannustaa
Ryhmäeläkevakuutuk
set henkilöstön kannus
timena ja sitouttamis
työkaluna nousevat yhä  
merkittävämpään ase
maan sitä mukaa, kun  
lakisääteistä eläkeikä
rajaa nostetaan.
teksti päivi remes  
kuva aleksi palmqvist Pienyrityksenkin pitää

varautua kyberuhkaan 
T ietoverkkojen ja pilvipal-

veluiden käyttö yleistyy 
kaikilla toimialoilla. Sa-
maa tahtia kasvavat glo-

baalin kyberrikollisuuden uhkaku-
vat. Iso-Britanniassa tehdyn tutki-
muksen mukaan puolessa kaikista 
rikoksista hyödynnetään ICT-ympä-
ristöjä ja niiden heikkouksia.

Jyväskylän ammattikorkea-
koulun (JAMK) kyberturvallisuu-
den tutkimus-, kehitys- ja koulutus-

keskus JYVSECTECin johtaja Mika 
Karjalainen on huolissaan siitä, et-
tei kyberuhkiin ei vielä suhtaudu-
ta vakavasti. 

– Ilmeisesti tarvitaan iso kyber-
tsunami, että näihin ongelmiin he-
rätään, Karjalainen sanoo.

Pienikään ei ole turvassa
Organisaatioiden olisi tärkeää ha-
vaita ICT-järjestelmiensä ja toimin-
tatapojensa haavoittuvuudet ajois-

sa. Kun ongelmakohdat ovat tiedos-
sa, niitä voidaan lähteä systemaat-
tisesti poistamaan. 

Kyberuhat eivät koske pelkäs-
tään suuria teknologiayrityksiä tai 
julkisia laitoksia vaan kaikkia orga-
nisaatioita, joilla on käytössään ny-
kyaikaista teknologiaa.

– Esimerkiksi pienessä metalli-
alan yrityksessä ei välttämättä osata 
pelätä kyberuhkaa. Silti kaikkia yri-
tyksen CNC-sorveja saatetaan ohja-

ta netin kautta. Jos järjestelmässä 
on tietoturva-aukko, kyberrikolli-
set saattavat pystyä estämään ko-
neiden käytön kokonaan.

Mikroyrityksetkään eivät ole tur-
vassa kansainväliseltä rikollisuudel-
ta. Rikollisten kehittämät sovelluk-
set ja virukset liikkuvat verkossa et-
sien jatkuvasti tietoturva-aukkoja. 
Rikolliset iskevät sinne, mihin pää-
sevät. Viime aikoina on yleistynyt 
malli, jossa rikolliset kryptaavat yri-
tysten järjestelmiä. Sitten he vaati-
vat lunnaita niiden vapauttamisesta.

Yritysten tulisi varmistaa, että 
myös kumppaneiden kyberturva on 
kunnossa. Rikolliset voivat nimit-
täin hyödyntää yhden yrityksen tie-
toturva-aukkoa ja soluttautua kaik-
kien kumppaniverkoston yritysten 
ICT-infrastruktuuriin esimerkiksi 
yhteisen järjestelmän kautta. 

FINCSC avuksi pk-yrityksille
Pk-yrityksillä on rajoitetusti resurs-
seja kyberturvallisuutensa kartoitta-
miseen ja parantamiseen. JYVSEC-
TEC on kehittänyt FINCSC-serti-
fiointijärjestelmän, jonka avulla yri-
tys voi helposti ja edullisesti selvit-
tää kyberturvallisuutensa nykytilan.

Yritykset täyttävät sähköisessä 
FINCSC-portaalissa itsearviointilo-
makkeen, jossa huomioidaan kaikki 
kyberturvallisuuden osa-alueet or-
ganisaatioiden ja henkilöstön toi-
mintatavoista yrityksen tiloihin ja 
ICT-järjestelmiin. 

JYVSECTECin kouluttamat ja hy-
väksymät arviointitahot käyvät lä-
pi yritysten antamat vastaukset. Jos 
kyberturvallisuus on hyväksyttäväl-
lä tasolla, yritykselle myönnetään 
FINCSC-sertifikaatti. Arviointitaho 
ilmoittaa myös mahdolliset ongel-
makohdat ja kertoo, millaisilla toi-
menpiteillä tilannetta voi parantaa. 

– FINCSC-itsearviointi tarjoaa yri-
tyksille kokonaisvaltaisen ja yksin-
kertaisen tavan arvioida toimintansa 
riskejä, Karjalainen kertoo.

JYVSECTEC kehittää parhaillaan 
FINCSC PLUS -tasoa, joka otetaan 
käyttöön ensi keväänä. Ajatuksena 
on, että sertifioidut yritykset voisi-
vat hankkia ICT-infrastruktuuril-
leen arviointitahon tekemän audi-
toinnin. Onnistuneen auditoinnin 
jälkeen FINSCS-sertifikaatti korot-
tuu FINSCS PLUS -sertifikaatiksi.

JYVSECTEC ylläpitää ja kehittää 
FINCSC-sertifikaattia ja RGCE-ke-
hitysympäristöä, jossa eri aloilla 
toimivat julkiset ja yksityiset or-
ganisaatiot voivat kehittää kyber-
turvallisuustietämystään ja toteut-
taa kyberturvallisuusharjoituksia. 
JYV SECTECin yhteistyökumppanei-
ta ovat esimerkiksi Airbus Defence 
and Space, Cygate, Elisa, Fingrid ja 
Telia.

PKyritysten on kiinni    
tet tävä yhä enemmän  
huomiota kyberuhkiin.  
FINCSCsertifiointi on  
tapa osoittaa asiakkaille  
ja kumppaneille, että 
kyberturva on kunnossa.
teksti tuomas lehtonen 
kuva mikko kuparinen

JYVSECTEC on Suomen johtava kyberturvallisuuden tutkimus- kehitys- ja koulutuskeskus, kertoo johtaja Mika Karjalainen.

FINCSC- 
sertifiointi
● Luotettava arvio orga
nisaation kyberturvallisuus
tasosta.

● Asiantuntijan ehdotukset 
kyberturvallisuuden kehit
tämiseksi

● Sertifikaatti viestii vakuut
tavasti kumppaneille ja  
asiakkaille kyberturvasta.

I N FO
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Seinäjoki kasvaa  
vauh dilla. Yritykset ovat  
huomanneet eteläpohja
laiskaupungin mahdolli
suudet ja haluavat sijoit
taa toimipisteensä vire
ään kasvukeskukseen. 
Seinäjoen vetovoima kes
tää vertailun isompienkin 
kaupunkien rinnalla.
teksti outi rantala  
kuvat anssi kaunismäki

S einäjokea ei turhaan kutsu-
ta yritysmyönteiseksi kau-
pungiksi. Kaupunki on ai-
na tukenut myös pienten 

ja keskisuurten yritysten toimin-
taa. Päättäjät ovat sitoutuneet ke-
hittämään kaupunkia, mikä näkyy 
kaikessa päätöksenteossa. Lakeu-
den pääkaupungissa Etelä-Pohjan-
maalla rakennetaan tällä hetkellä 
asukaslukuun suhteutettuna maan 
nopeinta tahtia.

– Yritysilmasto on hyvä, jopa 
erinomainen. Mittareina ovat esi-
merkiksi EK:n kuntaranking ja Suo-
men Yrittäjien jäsentutkimus, joissa 
Seinäjoki sijoittui kärkeen suurten 
kaupunkien vertailussa, kehitysyh-
tiö Into Seinäjoki Oy:n toimitusjoh-
taja Hannu Kantonen perustelee.

Yrittäjyys ja kasvu kärjessä
Kantonen innostuu puhumaan yrit-
täjämyönteisestä asenneilmapiiris-
tä, joka on ollut olemassa Seinäjo-
ella kautta aikojen. Kaupunki ottaa 
yrittäjien asiat vakavasti. Tämä nä-
kyy muun muassa siten, että kaa-
va- ja tonttiasiat hoidetaan kun-
toon ja priorisoidaan asiat niin, et-
tä päätöksenteko tukee yrittäjyyt-
tä ja kasvua.

– Yrittäjiä arvostetaan ja heidän 
roolinsa nähdään täällä tärkeänä 
hyvinvointitekijänä. Ja vaikka it-
se ei olisi yrittäjä, eteläpohjalaisel-
la on yrittäjämäinen asenne työn-
tekoon. Monet yritykset sijoittavat 
yksikkönsä tänne juuri siksi, että 
seudulta löytyy osaavaa, ahkeraa 
ja työhönsä sitoutunutta työvoi-
maa, kertoo Kantonen.

Pitovoimaa ja vetovoimaa
Yrittäjämyönteisyys ei ole vain ve-
tovoimatekijä Seinäjoelle.

– Viime vuosina on osoittautu-
nut, että Seinäjoen yrittäjämyöntei-
syys tarkoittaa erityisesti pitovoi-
maa. Tämä on iso juttu, että pys-
tymme jatkossakin toimimaan niin, 
että yritykset pysyvät alueella. Sen 
lisäksi, että kaupunki vetää yrityk-
siä puoleensa, niin saamme yrityk-
set myös hyvin pidettyä täällä, ker-
too Kantonen.

Joitakin suuria yrityksiä on ol-
lut aikeissa muuttaa maakunnan 
ja Suomenkin rajojen ulkopuolel-
le. Seinäjoki on menestynyt myös 
tällaisissa kilpailutilanteissa.

– Seinäjoen uudelle Roveksen 
teollisuusalueelle rakennetaan täl-
lä hetkellä useita isoja teollisuuslai-
toksia. Esimerkiksi Finn-Power Oy 
päätti pitää tehtaansa Suomessa, 
kun löytyi heidän tarkoitukseensa 
sopiva paikka hyvien kulkuyhteyk-
sien varrelta. Yksi vaihtoehdoista 
oli siirtää toiminta ulkomaille.

Uusimmista suunnitelmista esi-
merkkinä Kantonen mainitsee Idea-
parkin sekä Vapon uuden teollisen 
hiilen laitoksen mahdollisen sijoit-
tumisen Seinäjoelle.

– Inexillä on yksi Suomen viides-
tä logistiikkapisteestä Seinäjoella. 
Posti on rakentanut ison elintarvi-
keterminaalin Rovekseen. Meillä 
taitaa olla Suomen suurin pakastin, 
jossa on 7,5 miljoonaa kiloa lihaa va-
rastoituna. Seinäjoki on elintarvi-
keketjun kaikilla sektoreilla vahva 
keskittymä.

Seinäjoen valtti on otollisen yri-
tysilmaston ja osaavan työvoiman 
lisäksi kaupungin maantieteellinen 
sijainti.

– Seinäjoki kiinnostaa useita yri-
tyksiä sijaintinsa vuoksi, sillä täältä 
on hyvät kulkuyhteydet joka suun-
taan. Maanteitse pääsee uutta itä-
väylää pitkin nopeasti etelään ja 
pohjoiseen. Roveksen teollisuus-
alueella on isot logistiikkakeskuk-
set. Myös rautatieyhteydet toimivat 
moneen suuntaan.

Kosketus joka  yritykseen
Into Seinäjoen tavoitteena on kon-
taktoida paikkakunnan kaikki yri-
tykset vähintään kerran. Seinäjoel-
la on toimipaikka lähes 4000 yri-
tyksellä.

– Pyrimme tavoittamaan kaikki. 
Teemme Uusyrityskeskuksen ja Sei-
näjoen yrittäjien kanssa tiivistä yh-
teistyötä. Tiedän, että ihan joka pai-
kassa yrityksiin ei saada edes ensi-
kosketusta. Kontakteja kertyy nyt 
noin 800 vuodessa.

Kontaktoiminen tehdään erilais-
ten koulutustilaisuuksien ja yrit-
täjille suunnattujen tapahtumien 
kautta sekä henkilökohtaisilla yh-
teydenotoilla.

– Oma ryhmänsä ovat ne yrityk-
set, jotka eivät vielä toimi Seinäjo-
ella. Maakuntakeskuksen tavoit-
teena ei ole haalia yrityksiä oman 
maakunnan muilta paikkakunnilta, 
vaan pitää yritykset maakunnassa 
ja houkutella uusia kasvuyrityksiä 
tänne, Kantonen tiivistää. 

Kehityssuunta positiivinen
Koko 2000-luvun myönteisenä jat-
kunut kehityssuunta innostaa yri-
tysinvestointeihin Seinäjoella.

– Kun yritysinvestointien koko-
naismäärää arvioitiin ja laskimme 
seuraavan neljän vuoden aikana to-
teutuvat investoinnit, pääsimme yli 
miljardin euron investointipottiin, 
Kantonen kertoo.

Yli 60 000 asukkaan Seinäjoki on 
muuttovoittokunta. Väestö kasvaa 
600-800 asukkaan vuosivauhtia.

– Seinäjoen asukasmäärä kasvaa 
suhteellisesti ottaen eniten Suomen 
suurista kaupungeista.

Yhteinen tavoite
iiro takala | k-rauta seinäjoki

”Minulle tärkeintä yrittäjyydessä on se, että aa-
mulla on hauska mennä töihin. Ja kun lähden 
töistä, jää fiilis, että huomennakin on kiva päi-
vä. Me toimimme Seinäjoen talousalueella, kos-
ka alue kehittyy ja yritys sen mukana. Yrittä-
jyyden ykköskaupunki rakentuu alueyrityksis-
tä, joilla on yhteinen tavoite: tehdä maali. Sei-
näjoen ilmapiiri on poikkeuksellinen ja täällä 
on hyvä työvoiman saanti, laadukkaat koulu-
tuslaitokset, kaikille kyllä löytyy työntekijöitä. 
Yhdellä sanalla Seinäjoki on kilpailukykyinen.”

Tekemisen meininki
ville orrenmaa | myynninmaailma 

”Parasta yrittäjyydessä on onnistumiset. Mei-
dän yrityksemme toimii Seinäjoella koska 
täällä on tekemisen meininkiä ja koska alue 
kasvaa vauhdikkaasti. Seinäjoki on yrittäjyy-
den ykköskaupunki, koska yrittäjyys on täällä 
verissä ja se näkyy kaikessa tekemisessä. Tääl-
lä on mille tahansa yritykselle loistavat kas-
vun mahdollisuudet. Jos kuvailisin Seinäjo-
kea yhdellä sanalla, se olisi kasvu.”

Yhteen hiileen
joni syrjälä | kontiomaa 

”Me toimimme Seinäjoella, koska täällä on 
yhteen hiileen puhaltamisen tyyli ja vahva 
tekemisen meininki. Meille tärkeintä on ko-
va halu menestyä ja auttaa myös muita yri-
tyksiä menestymään. Meillä on todella kor-
kea työmoraali, eikä täällä jäädä murehti-
maan maailman kovuutta. Seinäjoki toimii, 
koska täällä on markkinat ja palvelut, vaik-
ka mihinkä ilmansuuntaan pyyhkäisee. Jos 
kuvailisin Seinäjokea yhdellä sanalla, sana 
olisi lämmin.”

Kasvun paikka
miira häggblom ja laura laukka | 
vihreä willa

”Meille yrittäjyydessä kaikkein tärkeintä on 
oman vision toteuttaminen, vastuu ja vapaus. 
Yrityksemme toimii täällä, koska Seinäjoki on 
meille koti ja me ollaan tosi ylpeitä juuristam-
me. Seinäjoki on yrittäjäkeskeinen kasvukes-
kus, jossa toisten tukeminen on todella vah-
vaa. Suosittelemme Seinäjokea, koska tääl-
lä arvostetaan kasvollisia pienyrittäjiä, jotka 
toimivat suurella sydämellä. Yhdellä sanalla 
Seinäjoki on kannustava.”

Huippu  ilmapiiri
laura lehtilä | t2m

”Seinäjoki on yrittäjyyden ykköskaupunki, 
koska täältä on nuoren yrittäjän hyvä ponnis-
taa maailmalle. Minulle tärkeintä yrittäjyydes-
sä on asiakkaiden ja muiden yrittäjien innos-
taminen sekä huippuhyvä meininki. Toimim-
me Seinäjoella, koska täällä uskalletaan toi-
mia rohkeasti. Suosittelen Seinäjokea, koska 
täällä on jäätävän hyvä ilmapiiri. Jos kuvaili-
sin Seinäjokea yhdellä sanalla, se olisi vahva.”

Mitä mieltä yrittäjät  
itse ovat Seinäjoesta?

Seinäjoen  
yritysilmastossa 
hyvä hengittää

Into  
Seinäjoki Oy
● Tarjoaa tukea yritys
toiminnan aloittamiseen  
ja kilpailu kykyisten liike
ideoiden jalostamiseen.

● Kasvua ja uudistumista 
myyntiliideillä, asiantunti
ja klinikoilla sekä verkos
toitumistapahtumilla.

● Yritysten kumppani  
kaupunkiin sijoittumisen 
edistämisessä.

I N FO

Eri alan yrittäjiltä kysyttiin kokemuksia ja näkemyksiä 
Seinäjoen ilmapiiristä. Keskeisiksi arvoiksi nousivat 
yhteisöllisyys, kannustavuus ja yrittäjähenkisyys.

Seinäjoella vallitsee  
yritysmyönteinen ilmapiiri.  
Kuvassa kehitysyhtiö Into  
Seinä joki Oy:n toimitus - 
 johtaja Hannu Kantonen.
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Konfigu roitavilla  
tuotteilla kilpailuetua

A ikaisemmin räätälöimi-
nen tehtiin käsityönä, 
tänä päivänä yksilöl-
lisiä tuotteita voidaan 

valmistaa sarjatuotantona. Ohjel-
mistoyritys Variantumin kehittä-
mät tuotekonfiguraattorit ja tuote-
tiedonhallintajärjestelmä vaikutta-
vat liiketoiminnan ytimessä. Niil-
lä voidaan luoda tilauskohtaisesti 
yksilöllisiä tuotteita ja palveluita, 
joilla voidaan lisätä yrityksen kil-
pailukykyä. Automatisointi tehos-
taa toimintaa. 

– Monilla teollisuuden aloilla 
tuotteet täytyy räätälöidä, sillä asi-

akkaiden vaatimukset ovat erilai-
sia. Haasteena on tehokkuus, jotta 
räätälöintityö ei muodostu kasvun 
pullonkaulaksi, Variantumin toimi-
tusjohtaja Pekka Blomberg kertoo. 

– Jos yksilöllisiä tuotteita val-
mistetaan vuodessa esimerkiksi 
10 kappaletta, voi käsityön määrä 
olla merkittävä. Jos valmistuska-
pasiteetti halutaan nostaa satoihin 
tai tuhansiin kappaleisiin vuodes-
sa, ratkaisu löytyy tilaus-tuotanto-
ketjun digitalisoinnista.

Yksilöllistä massatuotantoa
Modulaarinen ja konfiguroitava 

tuotemalli mahdollista sen, että 
räätälöinti voidaan tehdä kustan-
nustehokkaasti. 

– Olemme lähteneet muutta-
maan tapaa jolla teollisuusyritys 
kehittää, myy, valmistaa ja yllä-
pitää tuotteitaan. Konfiguroitavat 
tuotteet ja niiden elinkaaren hallin-
ta tarjoavat ratkaisun toiminnan te-
hostamiseen.

Hyvänä esimerkkinä toimii his-
sivalmistaja KONE, joka on käyttä-
nyt Variantumin järjestelmiä jo vuo-
desta 2008

– Jokainen hissi sovitetaan ra-
kennukseen. Jokainen rakennus on 

erilainen; niissä on eri määrä ker-
roksia ja erilaiset hissikuilut. Hissit 
suunnitellaan ja valmistetaan yksi-
löllisesti siihen tilaan, mihin ne tu-
levat, Blomberg kertoo.

Variantumin ohjelmistoilla on 
tällä hetkellä jo 20 000 käyttäjää, 
80 maassa.

– Olemme mukana tuotteen jo-
kaisessa vaiheessa suunnittelusta 
myyntiin, tilauksesta toimitukseen 
sekä huoltoliiketoiminnassa. Mitä 
arvokkaampi laite ja pidempi käyt-
töelinikä, sitä enemmän asiakkaat 
panostavat etävalvontaan ja enna-
kointiin. 

Tuoteyksilöiden hallinta on tär-
keää etävalvontatiedon analysoin-
nissa. Eri tuoteyksilöistä voidaan 
saada samanlaista dataa, mutta se 
pitää tulkita eri lailla. Se mikä yh-
dessä laiteessa on normaali tilanne, 
voi toisessa ennakoida huoltotar-
vetta. Kun huollot tehdään suun-
nitelmallisesti, vältytään kiirehuol-
loilta ja saadaan huoltobisneksestä-
kin kannattavampaa. 

Myynti ja tuotanto  
samassa mallissa
Useimmat markkinoilla olevat kon-
figuraattorit on tehty tavalla, joiden 
ylläpito vaatii ulkopuolista apua. 
Variantumin kehittämiä tuotemal-
leja on helppo käyttää ja ylläpitää, 
eikä ylläpitäjän tarvitse olla kooda-
ri. Tuotemallin luonti ja ylläpito vai-
kuttavat suoraan yrityksen nopeu-
teen lanseerata muutoksia tai ko-
konaan uusia tuotteita.

Yleensä myyntikonfiguraattori 
tehdään eri tuotemallilla kuin tuo-
tantokonfiguraattori. Variantumin 
järjestelmässä niihin käytetään sa-
maa tuotteen konfigurointimallia, 
jolloin vältytään siltä, että myyn-
ti myy jotain sellaista, mitä ei ole 
mahdollista tuottaa tai siitä tulee 
niin kallista, että se ei ole kannat-
tavaa. Tarjous-toimitusprosessi te-
hostuu, kun estetään jo varhaisessa 
vaiheessa virheelliset ja puutteelli-
set tilaukset.

– Vahvuutenamme ovat skaalau-
tuvuus ja suorituskyky. Pystymme 
käsittelemään monimutkaisia tuot-
teita suuressa volyymissa. Mitä mo-
nimutkaisempi tuote, sen parempia 
me olemme. Yksinkertaisten tuot-
teiden markkinoille emme edes pyri.

Kasvavalle Variantumille Suo-
men markkinat eivät enää riitä, 
vaan he tähtäävät kansainvälises-
ti toimivien suurten teollisuusyri-
tysten konfiguraattorien toimitta-
jaksi. Tänä vuonna kohteena ovat 
esimerkiksi maailmanluokan teolli-
suusyritykset Saksassa ja Ruotsissa.

Teollisuuden digitali
soituessa huimaa vauhtia 
asiakkaiden vaati muk set 
lisääntyvät. Toimin taa 
täytyy tehostaa ja ket
teröittää, jotta saadaan 
massatuotannon nopeus  
myös yksilöllisesti räätä
löitäviin tuotteisiin ja 
palveluihin.
teksti hanna haavisto 
kuva aleksi palmqvist

” Yksilöllisiä  
tuotteita  
voi valmistaa 
myös sarja - 
tuo tantona.”

Yksinkertaisten tuotteiden markkinoille emme edes pyri, toteaa Variantumin toimitusjohtaja Pekka Blomberg.

M onissa keskisuuris-
sa yrityksissä asioi-
ta pyöritetään vie-
lä Excelillä. Kaik-

ki kunnia Excelille, mutta ilman 
keskitettyä datan hallintaa yrityk-
sen prosessien todellinen digita-
lisointi jää haaveeksi. Pilvipohjai-
nen ERP-järjestelmä luo pohjan, di-
gitaalisen ytimen, jonka päälle uu-
sia teknologioita ja toiminnallisuuk-
sia voidaan helposti rakentaa, sanoo 
Business Executive Sari Mikkonen 
Headstartilta.

Yrityksen uuden aika
kauden menestysresepti  
luodaan keräämällä ja  
hyödyntämällä dataa  
keskitetysti. Lisämaus
teeksi lisätään uusimpien 
teknologien hyödyntä
minen ja rohkeutta  
kokeilla uutta. 
teksti suvi huttunen 
kuva headstart

Kilpailukykyä uuteen digiaikaan
Esimerkiksi pilvipohjainen SAP 

Business ByDesign on ERP-ratkaisu, 
joka on suunniteltu nimenomaan 
keskisuurille organisaatioille, ja se 
sopii monelle toimialalle. 

– Moni mieltää, että SAP on tar-
koitettu vain isoille organisaatioil-
le, mutta SAP Business ByDesign on 
suunniteltu keskisuurille yrityksil-
le. Nyt näillekin yrityksille on tarjol-
la maailmanluokan ERP-ratkaisu.

Yrityksellä voi olla käytössä 
myös useita hajautettuja ratkaisu-
ja, jotka eivät keskustele keskenään. 
Vanhentuneet ratkaisut eivät vält-
tämättä tue digitalisoituneita pro-
sesseja ja voivat olla jopa este kil-
pailussa menestymiselle.

– Paljon puhutaan tiedolla joh-
tamisesta, mutta se on vaikeaa, jos 
data ei ole yhdessä paikassa. Kes-
kittämällä toimintoja yhteen ratkai-
suun saadaan data yhteen paikkaan 
ja keskustelemaan keskenään.

Nopeaa reagointia
Nykyajan muuttuvassa maailmassa 
nopeus vastata muuttuviin liiketoi-
minnan tarpeisiin nousee arvoonsa. 
Perinteinen, vesiputous-mallin mu-
kainen IT-ratkaisujen kehittäminen 

ei kykene reagoimaan muutoksiin 
riittävällä nopeudella. Voi hyvinkin 
olla, että puoli vuotta sitten määri-
tellyt tarpeet ovat jo vanhentuneet 
nykyhetkessä. Asiakkaiden kasva-
nut tarve nopeisiin implementoin-
teihin ja muutoksien reagointiin on 
myös huomattu Headstartilla. 

Muun muassa mobiiliratkaisu-
jen kehityskonsepteja on uudis-
tettu vastaamaan asiakkaiden tar-
peita ja toimintaa on kehitetty en-
tistä käyttäjälähtöisemmäksi. Suu-
remmista kokonaisratkaisuista esi-
merkiksi SAP Business ByDesign 
voidaan implementoida nopeas-
ti ja joustavasti yrityksen liiketoi-
mintatarpeisiin.

– Ratkaisun perustana on val-
miit liiketoimintaprosessit, jotka 

aktivoidaan ja konfiguroidaan asi-
akkaan kanssa. Koska kyseessä on 
pilvipalvelu, jossa on esikonfiguroi-
dut prosessit, on käyttöönottopro-
jekti tyypillisesti kestoltaan puolet 
lyhyempi ja kustannuksiltaan noin 
kolmasosan perinteisiin projektitoi-
mituksiin verrattuna. Asiakkaalla on 
vastuu olla koko ajan mukana pro-
jektissa ja osaaminen siirtyy asiak-
kaalle pikkuhiljaa, Mikkonen linjaa.

Uniikkia kilpailukykyä
Digitalisaatio-hype tuntuu saavut-
tavan lakipisteensä ja pelkät puheet 
digitalisaatiosta alkavat toistamaan 
itseään. Headstart on tarttunut här-
kää sarvista ja haluaa tuoda digita-
lisaation sanoista todellisiin tekoi-
hin. Tavoitteena on pienentää asi-
akkaiden kynnystä hypätä mukaan 
digitalisoituvaan maailmaan sekä 
rohkaista koittamaan ja tutkimaan 
yhdessä uusia teknologioita osana 
uusia ratkaisuja, prosesseja ja pal-
veluita, jotka mahdollistavat laajen-
tumisen globaaleille markkinoille. 

Ratkaisujen skaalautuvuus
Kansainvälistyvälle yritykselle SAP 
Business ByDesign on hyödyllinen 

myös siksi, että ratkaisu on globaali 
ja toimii kaikkialla maailmassa. Se 
ei myöskään jää pieneksi liiketoi-
minnan kasvaessa ja laajentuessa.

Koska SAP on markkinajohta-
ja alalla, on osaamista ja tukea ai-
na tarjolla ja päivitykset ja laajen-
nukset ovat varmasti aina saatavil-
la. Ratkaisu on ollut maailmalla käy-
tössä jo yli 10 vuoden ajan ja Suo-
messa vuodesta 2014 alkaen. 

Nykyajan muuttuvassa maailmassa tiedolla johtaminen ja nopeus vastata liiketoiminnan tarpeisiin tuo etumatkaa markkinoilla. Headstartin Business Executive Sari Mikkonen.

Headstart
● Tarjoaa liiketoiminta
ratkaisuja ja konsultointi
palveluja tietojärjestelmien 
käyttöönottoon, ylläpitoon 
ja kehittämiseen.

● SAP Business ByDesign  
–ratkaisun jälleenmyyjä.

● Toimii sekä Suomessa 
 että kansainvälisesti United 
VARs –verkoston kautta.

I N FO

” Haluamme  
tuoda digitali-
saation sanoista 
todellisiin  
tekoihin. ”
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S ähkön markkinahinta elää 
jatkuvasti kysynnän ja tar-
jonnan lakien mukaisesti. 
Tuntihintamarkkinoilla 

sähkön hinta määräytyy seuraaval-
le päivälle tunti tunnilta, kun taas 
johdannaismarkkinoilla ostajat ja 
myyjät käyvät kauppaa esimerkiksi 
seuraavan talven sähkön hinnasta. 
Siten sähkön hintataso vaihtelee se-
kä yhden vuorokauden sisällä että 
pidemmällä aikajänteellä.

Jos yritys kilpailuttaa määräai-
kaisen kiinteähintaisen sopimuk-
sen, pysyy sähkön hinta aina sama-
na, vaikka markkinahinnat muut-
tuvat. 

Pörssisähkösopimus 
 kilpailuttaa sähkön  
vuoden jokaisena bisnes
päivänä. PohjoisKarja
lan Sähkön yritysasiak
kaat saavat hyödyn irti 
hinnan vaihtelusta. 
teksti katri tanskanen 
kuva risto kuittinen

Pohjois-Karjalan Sähkön Prii-
maplus -pörssisähkösopimus pe-
rustuu palvelukonseptiin, jos-
sa sähkömarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia hyödynnetään 
jatkuvasti yrityksen hyväksi. Asia-
kas voi myös antaa PKS:lle valtuu-
det kiinnittää sähkön hintaa yrityk-
sen puolesta silloin, kun se on asi-
akkaan kannalta otollista. 

– Arvioimme, kannattaako asiak-
kaan ostaa tuntihinnoiteltua säh-
köä vai kannattaako sähkön hin-
nasta kiinnittää esimerkiksi puo-
let ja antaa toisen puolen mennä 
tuntihinnan mukaisesti. Jos joh-
dannaishinnat ovat poikkeukselli-
sen edullisella tasolla, voi olla jär-
kevää kiinnittää 100 prosenttia. Täl-
laista pohdintaa teemme päivittäin 
asiakkaan puolesta, kuvailee Poh-
jois-Karjalan Sähkön myyntipääl-
likkö Lotta Lilja.

Hyöty halvoista tunneista
Tuntihintaista sähköä käyttävät 
asiak kaat pystyvät hyötymään hin-
nan vaihteluista siirtämällä käyttöä 
kalliimmilta tunneilta halvemmille. 
Esimerkiksi ravintoloissa, kaupois-
sa ja leipomoissa käytetään paljon 

sähköä iltaisin, öisin ja viikonlop-
puisin, jolloin kysyntää on vähem-
män ja markkinahinta alhainen.

Pörssisähkösopimuksen tehneet 
asiakkaat saavat tuntitasolla tietoa, 
mihin sähköä on kulunut ja paljon-
ko se on jokaisella tunnilla maksa-
nut.

– Jos huomaa, että yrityksessä on 
tapana laittaa jokin suuritehoinen 
sähkölaite päälle tiettyyn aikaan ja 
se sattuu aina olemaan kallein tun-
ti päivässä, voi miettiä, onko pro-
sessia mahdollista muuttaa, Lilja 
vinkkaa.

Kysynnän lisäksi hintaan vaikut-
taa sähkön saatavuus. Iso osa säh-
köstä tuotetaan nykyään uusiutu-
villa energianlähteillä, kuten tuu-
livoimalla, joten sääolosuhteet nä-
kyvät hinnoissa. 

– Kun tuulee paljon, sähköä voi 
tulla tarjolle pahimmillaan jopa yli 
tarpeen. Tuulen tyynnyttyä täy-
tyy käynnistää nopeasti kalliim-
paa korvaavaa tuotantoa, jolloin 
sähkön hinta nousee nopeasti. Mei-
dän sopimusmallissamme tätä vo-
latiliteettiä voi hallita kiinnittämäl-
lä osan sähkön tarpeestaan esimer-
kiksi talviajalle, Lilja kertoo.

Muuttuvat markkinat
Sähkön hinta on perinteisesti mää-
räytynyt pohjoismaisessa sähkö-
pörssissä, mutta nyt markkinat 
ovat laajentuneet Baltian maihin. 
Tällä hetkellä rakennetaan lisää siir-
toyhteyksiä Keski-Eurooppaan, jo-
ten tulevaisuudessa Suomen sähkö-
markkinat ovat tiiviissä yhteydessä 
myös esimerkiksi Saksan ja Ranskan 
markkinoihin.

Tällä hetkellä vesivoima on suu-
rin vaikuttaja sähkön hintaan, mut-
ta jatkossa esimerkiksi hiilen roo-
li muuttuu aikaisempaa merkittä-
vämmäksi, koska Saksassa polte-
taan paljon hiiltä.

– Sähkömarkkinoille tulee lisää 
sähkön hintaan vaikuttavia teki-
jöitä, joten ennustaminen vaikeu-
tuu. Mutta asiakkaiden ei tarvitse 
tästä huolestua, koska me huoleh-
dimme kaikesta heidän puolestaan, 
Lilja rauhoittelee.

Yritykselle sopiva paketti
Pohjois-Karjalan Sähkö tarjoaa 
mark kinahintaan perustuvia sähkö-
sopimuksia kaiken kokoisille asiak-
kaille ympäri Suomen. Yrityksillä 
on mahdollisuus tehdä omien ar-

vojensa mukaisia valintoja myös 
sähkösopimuksen kohdalla.

– Jos asiakas haluaa ostaa säh-
könsä päästöttömänä, se onnistuu 
samalla sopimuksella. Sähkön voi 
ostaa tuulivoimalla tai vesivoimal-
la tuotettuna. Silloin pieni erotus 
hinnassa on marginaalissa muka-
na, Lilja kertoo.

Sähkön ostaja hyötyy 
hinnan vaihtelusta

PKS:n myyntipäällikkö Lotta Lilja kertoo yrityksensä toimineen sähkömarkkinoilla jo parin vuosikymmenen ajan ja haluavan nyt antaa osaamisensa asiakkaiden käyttöön.

Priimaplus
● Pörssi kilpailuttaa  
sähkön  automaattisesti 
tunti tunnilta. 

● Asiakas saa halutessaan 
hinnankiinnityspalvelun.

● Sähkö on ostettavissa 
myös täysin päästöttömänä. 

● Omien sähkönkäyttö
paikkojen käyttöä ja kulu
tusta voi seurata kätevästi 
nettipalvelussa.

I N FO

K un kaikki työskentele-
vät tahoillaan, jopa eri 
puolilla maailmaa, esi-
mies tarvitsee uusia tai-

toja huolehtiessaan siitä, että työn-
tekijät ovat selvillä niin henkilökoh-
taisista kuin tiiminsä tavoitteista. 
Tiimin tulee toimia itseohjautuvas-
ti ilman, että kokonaiskuva hämär-
tyy tai työryhmän jäsenet kadotta-
vat yhteyden toinen toiseensa. 

– Johtajalta vaaditaan kykyä osal-
listaa tiimin jäsenet tehokkaasti 
niissä tilanteissa, joissa kaikkien nä-
kökulmat tulee ottaa huomioon. On 
tärkeää, että asioista syntyy yhtei-
nen ymmärrys, silloin kaikki osal-
listujat voivat sitoutua päätöksiin. 
Kun yhteinen suunta on kirkas, esi-
miehen on helpompi antaa tiimin jä-
senille itsenäisyyttä ja päätösvaltaa. 

P erinteisen siivouksen li-
säksi MTB-Siivouspalvelu 
Oy huolehtii elektroniik-
karomun kierrätyksestä 

sekä tarjoaa arkistojen tuhoamis-
palveluja, jotka ovat tiukentunei-
den tietoturvasäännösten takia erit-
täin tärkeitä. 

– Meiltä saa siivous- ja kierrä-
tyspalvelut yhtenä palveluna. Ero-
tumme luotettavalla, turvallisel-
la ja henkilökohtaisella palvelulla, 
MTB-Siivouspalvelu Oy:n toimitus-
johtaja Mia Jaaranen kertoo.

MTB:n työntekijät ovat tehtä-
viinsä koulutettuja ja asiakkaat tie-

Etätyö haastaa 
 esimiestaidot

Laadukas etäkokous vaatii aitoa läsnäoloa, painottavat Piritta van der Beek ja Jonas Lindström. 

Siinä luottamuskin lisääntyy, sanoo 
Grape People Finland Oy:n toimi-
tusjohtaja Piritta van der Beek.

Grape People valmentaa johta-
jia ja esimiehiä soveltamaan fasi-
litointia eli osallistamista niin etä-
palavereissa kuin yritysten kehi tys-
hankkeissa. Fasilitoinnin keinoin 
voidaan helpottaa myös pelisään-
töjen luomista, järjestelmien käyt-
töönottoa tai vaikkapa strategian 
jalkauttamista.

– Työntekijän on hyvä oivaltaa, 
missä suhteessa hänen työnsä on 
tavoitteeseen nähden. Kun hän vie-
lä tuntee, että hänen omat tarpeen-
sa on ymmärretty ja hän on saanut 
vastakaikua sekä suunnan, hän an-
taa parastaan, van der Beek jatkaa.

Virtuaaliempatia vahvaa 
valuuttaa
Etäpalaverin osallistujat antavat ar-
voa sille, että kokous on tehokas ja 
tuloksellinen, mutta yhtä tärkeää 
on sen tunnelma. Etäpalaveriin on-
kin hyvä mahduttaa hieman aikaa 
myös pehmeämmille arvoille. Ihmi-
selle tekee hyvää saada kerrotuksi, 
mitä hänellä on mielen päällä. Kun 
kollegoiden ja esimiehen läsnä ol-
lessa tulee kuulluksi, työpäiväko-
kemus paranee.

– Etäkokous kannattaa aloittaa 
luomalla hyvää fiilistä ja läsnäoloa. 
Vaikka etäpalaverissa voi olla han-
kala lukea toisten tunteita, niiden 
huomioiminen on tärkeää. Yksi kei-

no on kysyä ja kuulla, mitä odotuk-
sia osallistujilla on tälle tilaisuudel-
le. Kokonaisuudessa tulee pyrkiä ta-
sapainoon tehokkuuden ja tunnel-
man välillä, muistuttaa valmentaja 
Jonas Lindström.

Virtuaalikokouksen vetäjän 
haastetta lisäävät myös eri persoo-

tävät nimeltä, kuka heillä käy sii-
voamassa.

Korkea asiakastyytyväisyys 
toiminnan kulmakivi
Siivoustoimialalla asiakastyytyväi-
syys on erityisen tärkeää. MTB-Sii-
vouspalvelu Oy tutkii tyytyväisyyt-
tä reaaliajassa, jotta perheyritys py-
syy asiakkaan pulssilla jatkuvasti. 
Reaaliajassa dataa pilveen syöttä-
vä ”Happy or not” -sovellus on tut-
tu näky monissa asiakaskohteissa.

– Reaaliaikaisuus ja datan käyt-
täminen asiakaskokemuksen arvi-
oinnissa auttavat meitä ryhtymään 
toimiin heti, jos tulos ei ole toivo-
tunlainen. Kaikilla testissä muka-
na olevilla asiakkailla on yli 90 pro-
sentin tyytyväisyys, ja ajoittain on 
päästy jopa 100 prosentin tyytyväi-
syyslukuihin. Asiakastyytyväisyys 
on meille kunnia-asia.

Asiakastyytyväisyys on suorassa 
suhteessa henkilöstön tyytyväisyy-
teen. MTB onkin sitoutunut koulut-
tamaan omaa henkilökuntaansa jat-
kuvasti. Puhtausalan ammattiosaa-
miseen liittyvistä aiheista viimei-
simpiin kuuluu uima-allas- ja mär-
kätilojen hygieniaosaamista käsit-
televä kurssi. Jaaranen mainitsee 

myös, että tänä vuonna sertifioitu 
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä 
on osoitus laaduntuottokyvystä ja 
ympäristöystävällisyydestä. 

Terveempi työympäristö
Harva tulee ajatelleeksi, että sii-
voustasolla on suora yhteys sai-
rauspoissaoloihin. Hygieniatason 
vaatimukset sekä muun muassa il-
ma- ja bakteeritutkimukset lisään-

Kuvassa toimitusjohtaja Mia Jaaranen (vas.), toimialajohtaja Riku Backström sekä palveluesimiehet  
Age Mitt ja Liis Seinoja.

” Etäkokous  
kannattaa aloit-
taa luomalla  
hyvää fiilistä  
ja läsnäoloa.”

nallisuustyypit. Ratkaisukeskeiset 
toivoisivat jo päätöksiä, kun huo-
likeskeiset haluavat vielä tarken-
nuksia. Johtajan tehtävä on kuul-
la kaikkia. Lopuksi kannattaa teh-
dä yhteenveto, josta käy ilmi, mitä 
saatiin aikaiseksi ja tarkistaa ryh-
män tyytyväisyys lopputulokseen.

Perheyrityksen 
valttina ketteryys 
ja monitaitoisuus
Kokonaisvaltaista  
siivous ja jätteen käsit
telypalve lua  tarjoava  
MTBSiivous palvelu Oy  
on kasvanut pienestä sii
vouspalvelun tuottajasta 
monipuoliseksi puhdistus
palvelujen tarjoajaksi.
teksti outi rantala  
kuva mtb-siivouspalvelu oy

Mobiilityön kasvaessa  
räjähdysmäisesti työ
tiimi saattaa tavata enää 
virtuaalisesti. Tavoitteet 
pysyvät kirkkaina, kun 
esimies osallistaa työn
tekijöitä taitavasti ja 
vaalii sopivasti virtuaali
empatiaa.
teksti liisa joensuu  
kuva aleksi palmqvist

tyvät jatkuvasti. Lisäksi flunssakau-
si tuo oman säväyksensä myös sii-
vousrutiineihin. MTB:lla on pitkä 
kokemus sairaalasiivouksesta, jon-
ka oppeja voi hyötykäyttää myös ta-
vallisen toimistotilan siivouksessa. 

– Tehokas siivous vaikuttaa suo-
raan työntekijöiden terveyteen. Ke-
hitämme yhä parempia tapoja vai-
kuttaa siivouksella suoraan sairaus-
poissaoloihin, Jaaranen iloitsee. 

Kasvaa ja kehittyy
Kasvun vauhdittajana ovat uskol-
liset asiakkaat, joista jotkut ovat 
käyttäneet yrityksen palveluja sen 
koko olemassa olon ajan. Perheyri-
tys on menestynyt pitkäjänteisen 
työn tuloksena.

– Palvelukokonaisuutemme on 
asiakaslähtöinen. Pitkät asiakas-
suhteemme kertovat meidän ole-
van oikealla tiellä, Jaaranen arvioi. 
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Älykkäillä palveluilla 
uutta osaamista

K aupunkien tavoitteena 
on nostaa kilpailuky-
kyä, luoda työpaikkoja 
ja lisätä yhteistyötä kau-

punkien ja yritysten välillä.
– Kohderyhmänä ovat yritykset, 

mutta tästä syntyy lisäarvoa myös 
kaupungeille. Kyse on yhteistyös-
tä ja toimintamallista, jolla syntyy 
uutta tekemistä ja parempia palve-
luja, kertoo hankepäällikkö Jari Jo-
kisalo BusinessOulusta.

Käyttäjälähtöisiä malleja
Helsingin Kalasatamassa Nopeat 
kokeilut tarjoaa yrityksille mahdol-

lisuuden kokeilla palveluja aidossa 
ympäristössä. Esimerkiksi sosiaali- 
ja terveyspalveluille kehitettiin te-
rapia-chat-palvelu.

– Kokeilun jälkeen yritys lähti 
viemään tuotetta myös ulkomail-
le. Tämä on ollut hyvä tapa osal-
listaa ihmisiä: Kalastamassa asuu 
3000 ihmistä, joista 1000 on osal-
listunut kokeiluihin, Veera Musto-
nen Forum Viriumilta kertoo.

Nopeat kokeilut on levinnyt 
myös muihin kaupunkeihin ja otet-
tu vakituiseksi käytännöksi Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja tervey-
denhuollossa.

Tamperelaisessa Koklaamo-toi-
mintamallissa luodaan ratkaisuja 
arjen haasteisiin. Mukana ovat yri-
tysten ja kaupungin lisäksi asukkaat 
sekä alan asiantuntijat. Tuloksena 
syntyy kokeiltu konsepti, jota yri-
tys voi lähteä viemään eteenpäin.

– Malli perustuu käyttäjälähtöi-
seen tekemiseen yhdessä asukkai-
den kanssa, minkä avulla varmis-
tetaan, että ratkaisu vastaa todelli-
seen ongelmaan, kertoo Lilli-Nora 
Siikasmaa Tampereen kaupungilta.

Espoossa on kehitetty koulu-
jen ja yritysten yhteistyötä luo-
malla digitaalinen Kykytori-alus-

ta, johon koulut ja yritykset voivat 
tuoda kehitystarpeitaan, ja kehit-
tää niihin ratkaisuja yhdessä. Hyvä 
esimerkki projekteista on tunnetai-
tojen ja sosiaalisten taitojen opetta-
misen sovellus.

– Sovelluksen ansiosta luokan 
ryhmähenki on parantunut ja op-
pimisympäristö muuttunut positii-
visemmaksi. Myös yritys on päässyt 
vahvemmin esiin ulkomailla, Veera 
Vihula Espoon kaupungilta kertoo.

Kaikille sopivia keinoja
Turussa sekä kaupunki että yrityk-
set kaipasivat parempaa vierailu-
toimintaa. Yhteistyön seuraukse-
na joulukuussa avautuu Vierailu- 
ja innovaatiokeskus Joki. Mukana 
on kaupungin lisäksi yli 40 yritys-
tä, Turun korkeakoulut sekä WTC. 

– Vierailukeskus on yrityksille 
markkinointiväylä. He voivat pitää 
siellä omia tilaisuuksiaan ja mate-
riaalejaan ja tekemistä on esillä di-
gitaalisessa muodossa, kertoo Aino 
Ukkola Turku Science Park Oy:stä. 

Turku Science Park Oy vastaa 
keskuksen sisällöistä yhdessä Tu-
run kaupungin kanssa. Tulevaisuu-
dessa merkittävät vieraat aloitta-
vat vierailunsa Vierailukeskukses-
ta, jossa voidaan heti esitellä alueen 
tärkeimmät yritykset ja osaaminen.

Oulussa innovaatioalustojen 
painopisteenä on alueen teknolo-
giayritysten toimintaedellytysten 
parantaminen. Yksi esimerkki täs-
tä on virtuaalisen kaupunkisuun-
nittelun menetelmien koordinoin-
ti ja kehittäminen.

– Useimmissa kaupungeissa mal-
linnetaan kaupunkia nykyisin 3D:-
nä. Olemme koonneet erilaisia tapo-
ja toteuttaa sekä hyödyntää mallin-
nusta ja jakaneet ne yhteisesti kau-
punkien välillä, kertoo Heikki Huh-
mo BusinessOulusta.

Jokainen kaupunki voi valita it-
selleen sopivat keinot toteuttaa 
3D-mallinnusta. Valmiita kaupun-
kimalleja tarjotaan myös avoime-
na datana kaikkien käytettäväksi, 
mikä mahdollistaa uudenlaisten in-
novaatioiden ja liiketoiminnan luo-
misen mallien pohjalta.

Vantaalla Myyrmäen Metropo-
lian kampuksesta halutaan tehdä 
Suomen yritysmyönteisin kampus 
laajentamalla yhteistyötä yritys-
ten, oppilaitosten, asukkaiden ja 
kaupungin kesken, esimerkiksi ro-
botiikan ympärillä. Toinen yhdessä 
yritysten kanssa toteutettava pro-
jekti on keskusta-alueiden kehittä-
minen. Se on lähtenyt yritysten tar-
peista ja osapuolet ovat alusta al-
kaen saman pöydän ääressä ratko-
massa haasteita.

– Otamme mukaan kaikki alueen 
käyttäjät kuten asukkaat, yritykset 
ja oppilaitokset, mutta myös ne, joi-
ta alueelle haluttaisiin, mutta joita 
siellä ei vielä ole, sanoo Mirka Jär-
nefelt Vantaan kaupungilta.

6Aikastrategia luo  
kansainvälisesti mer
kittävää kilpailukykyä 
kuutoskaupun keihin.  
Yritykset voivat kehittää 
uusia ratkaisuja yhdes
sä  asukkaiden ja asian
tuntijoiden kanssa    
kaupunkien avoimilla  
innovaatioalustoilla.
teksti suvi huttunen 
kuva aleksi palmqvist

6-Aika –hankkeen projektipäälliköt kokoontuivat lokakuun alussa Helsinkiin.

T yön tekemisen tavat ovat 
muuttuneet viime vuosi-
na entistä luovemmiksi 
ja joustavammiksi, mut-

ta monet toimistot ovat pysyneet 
ennallaan. Suuret henkilökohtaiset 
työpisteet ammottavat tyhjinä, kun 
osa työntekijöistä on asiakkaan luo-
na ja osa viihtyy kotona tai kahvi-
lassa läppärinsä kanssa.

Monet yritykset lykkäävät muut-
toa sopiviin tiloihin tai toimiti-
lan uudistamista nykyajan tarpei-
ta vastaavaksi, koska olettavat sen 
olevan pitkä ja vaikea prosessi. 
Muutokseen on kuitenkin helppo 

Viihtyisä toimisto  
vetää puoleensa
Tuottavat ja vetovoimai
set toimistotilat kutsuvat 
asiakkaat ja alan parhaat 
työntekijät yritykseen. 
Innostava työympäristö  
kannustaa uusiin tuot
taviin työtapoihin ja  
kilpailukyky kasvaa.
teksti katri tanskanen 
kuva aleksi palmqvist

lähteä, kun hankkii kaikki palvelut 
samasta paikasta. 

Kalustefirmana tunnetun Mo-
deon Design & Build -palveluun 
kuuluu tarjolla olevien toimitilojen 
kartoitus yhteistyössä toimitilojen 
välittäjien kanssa sekä toimiston si-
sustuksen suunnittelu ja toteutus. 
Modeo huolehtii kokonaisuudesta 
ja toimii asiakkaansa neuvonantaja-
na prosessin alusta loppuun saakka.

– Modeo tekee tilat, jotka vas-
taavat yrityksen todellisia tarpei-
ta. Tilankäyttöä tehostamalla saa-
daan suuria säästöjä tilakustannuk-
sista ja samalla luodaan työnteki-
jöille puitteet, jotka tukevat tuot-
tavuutta, luovuutta ja uudenlaista 
yhdessä tekemisen kulttuuria, Mo-
deon Design & Build -yksikön vetä-
jä Joonas Rockas kuvailee.

Modeo tarjoaa vaihtoehdoksi 
myös leasingpalveluita, jolloin yri-
tyksen varat eivät ole kiinni seinissä 
ja kalusteissa. Jos yrityksen tilanne 
muuttuu, vuokratut toimitilat ja ka-
lusteet on helppo uudistaa tarpeita 
vastaaviksi.

Toimisto kohtauspaikkana
Uusi työympäristö voi käynnistää 

positiivisen muutoksen yrityksen 
toimintatavoissa, kun tila antaa 
virikkeitä ja auttaa irrottautumaan 
tutuista kaavoista. Nykyaikaisessa 
monitilatoimistossa on erilaisia ti-
loja ryhmätyöskentelyä ja neuvot-
teluja varten sekä mahdollisuus 
vetäytyä myös omaan rauhaan sil-
loin, kun työ vaatii hiljaista keskit-
tymistä. 

Kun työn tekeminen ei vaadi jat-
kuvaa fyysistä läsnäoloa, toimistos-
ta voi tulla yrityksen kohtauspaik-
ka, jonne on kiva kokoontua vaih-
tamaan kuulumisia ja ideoimaan 
uutta. 

Tila, jossa on helppo liikkua ja il-
maista ajatuksiaan erilaisin keinoin, 
kannustaa myös henkiseen kette-
ryyteen ja välittömään vuorovai-
kutukseen.

– Joskus jo nojatuoliin heittäyty-
minen voi toimia voimaannuttavas-
ti, Rockas naurahtaa.

Avoimet tilat ja omasta työpis-
teestä luopuminen voivat joskus 
herättää vastustusta ja vaativat uu-
sien työstapojen opettelua, mutta 
taitavasti toteutettuna nykyaikai-
set työtilat innostavat kokeilemaan 
uutta ja parantavat viihtyvyyttä ja 

tiedonkulkua.
– Viihtyisässä työtilassa valais-

tus, akustiikka ja ergonomia ovat 
kunnossa, Rockas kiteyttää.

Sisustus voi olla strategia
Innostava työympäristö ei ole vain 
luovien alojen etuoikeus vaan valt-
tikortti jokaiselle kilpailukyvystään 
kiinnostuneelle yritykselle. 

– Jokaisella toimialalla on ny-
kyään oltava luova ja ketterä, jot-
ta pärjää kilpailussa. Työympäris-
tön on tarjottava siihen virikkeitä, 
Rockas toteaa.

Ajassa kiinni olevat työtilat toi-
mivat kilpailuetuna, kun yritykset 
rekrytoivat alan parhaita työnteki-
jöitä. Myös asiakkaita on mukava 
kutsua tiloihin, jotka ovat viihtyi-
sät ja sopusoinnussa yrityksen ar-
vojen ja toimintatapojen kanssa.

– Jokaiselle yritykselle luodaan 
omat ratkaisunsa, jotka kertovat sa-
malla yrityksen kulttuurista. Toiset 
haluavat näyttävää designia, toiset  
taas leikkisiä värejä, Rockas luon-
nehtii.

Rockas haluaa rohkaista yrityk-
siä lähtemään mukaan muutok-
seen. Toimitiloja on nyt paljon tar-

jolla, joten kilpailuttaminen kan-
nattaa. Tarkoituksenmukaiset ti-
lat, jotka kannustavat uusiin, tuot-
taviin työtapoihin, voivat olla osa 
liikkeenjohdollista strategiaa.

– Meidän asiakasyritykset ovat 
usein yllättyneet, kun muutoksen 
jälkeen viivan alla onkin enemmän 
rahaa, Rockas mainitsee.

Joonas Rockas kannustaa yrityksiä heittäytymään rohkeasti kohti uutta. Työympäristön parannus voi käynnistää positiivisen muutoksen yrityksen työskentelytavoissa.

Design  
& Build
● Toimiston muutos
prosessin suunnittelu, 
koordinointi ja toteutus  
samasta paikasta. 

● Prosessi on nopea ja  
kustannustehokas: tuot
tavuus kasvaa ja tilakus
tannukset kutistuvat.

● Viihtyisät ja vetovoimai
set tilat ovat kilpailuetu.

I N FO
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Yritysmyynti

Yksi osoite.  
15 merkkiä.  

Kaikki palvelut.

Oma yhteyshenkilö
Laakkonen Huoltoleasing

Laakkonen Rahoitusleasing
Laakkonen Joustoleasing

FiksuDiili-rahoitus
Laakkonen Huolenpito

Sijais- ja odotusajan autopalvelu
Autopolitiikan suunnittelu ja seuranta
Laakkonen Autokannan hallinnointi

Ota yhteyttä
yritysmyynti@laakkonen.fi


