
Data-analytiikka
Data on yrityksille äärimmäisen  

arvokas mutta aivan liian harvoin  
hyödynnetty resurssi. s. 4

Hybridityö 
Työn tekemisessä tapahtunut murros 

tarjoaa pienyrityksille mahdollisuuksia 
tähdätä kansainvälisille pelikentille. s. 6

Robotiikka
Mitä yrityksen arjessa tulisi ottaa  
huomioon, kun uusi kollega onkin  

ihmisen sijaan robotti? s. 8

Talouden ydin

Työvoima. Kasvava prosessiteollisuus kaipaa osaajia. s. 3

MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisuMAINOSLIITE

Yrittäjä

on yrittämistä. Miksi Suomessa yrittäjyys ei silti saa sen  
ansaitsemaa ja tarvitsemaa fokusta? Puheenvuorossa  

Sanna Suvanto-Harsaae. s. 2



MAINOSLIITE YRITTÄJÄ

n  03

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuYRITTÄJÄ MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

newspool.fi  

TEKIJÄT | Sisältökoordinaattori Ville Kukkonen | Visuaalinen koordinointi Noora Typpö | Kirjoittajat Helen Partti, Tuomas I. Lehtonen, 
Mari Korhonen, Iida Holck, Henna-Riikka Markkio, Viivi Kaartinen | Kuvaajat Petra Kotro, Eino Ansio, Samu Puuronen, Anu Kovalainen, 
Jere Hasunen, Henna-Riikka Markkio, Anthony Ubaud (kansikuva) | Kannen kuvauspaikka Studio Teurastamo

| Yrittäjä on Content Housen julkai-
sema mainosliite. Jaellaan Helsingin 
 Sanomien liitteenä 23.03.2022. 
Painosmäärä 100 000.

USEIMMAT YRITYKSET  ovat syntyessään olleet yhden tai muuta-
man henkilön ideoita. Yrittäjäksi ryhtymisen ei tulisi herättää ih-
metystä, vaan sen, että alkuperäiset perustajat jatkavat toimin-
nassa vuodesta toiseen ja jopa sukupolvesta toiseen.

YRITTÄMISEN JA YHTEISKUNNAN tulojen yhteys on 
kateissa. Ei ymmärretä, mistä valtion jaettavat varat tu-
levat. Tosiasiassa Suomi Oy:n hyvinvointi on riippuvai-
nen työn tekemisestä versovasta verotulojen kasvusta. 
Suomen historiallisen suuri prosessiteollisuus on saa-
nut monet unohtamaan, että tulevaisuuden kasvavat 
työllistäjät ovat tämän päivän aloittavia, pieniä yrityk-
siä. Kun prosessiteollisuus ei työnantajana tulevaisuu-
dessa kasva, tarvitaan iso määrä uusia, pieniä ja keski-
suuria yrityksiä kasvattamaan työllisyyttä. 

YRITTÄMINEN  ON HUOMATTAVASTI  enemmän 
talouden fokuksessa niin nykyisessä kuin entisessä 
asuinmaassani, Tanskassa ja Saksassa. Saksassa Mit-
telstand-yhtiöt satsaavat vahvasti innovaatioiden kehit-
tämiseen ja ovat tärkeitä työllistäjiä. Mittelstand on myös 
suuri ja keskeinen ammattiin valmistava oppisopimuskou-
luttaja. Tanskassa on suuri määrä pieniä ja keskisuuria yrityk-
siä ja vain harvoja suuria yrityksiä. Tanskassa kuuluisa työllis-
tymismalli flexicurity onkin syntynyt juuri näiden yritysten tar-
peesta nopeasti lisätä ja vähentää työntekijöitä. Maa on myös viime 

vuosina kannustanut investoimaan yritysten innovaatioihin vero-
helpotusten avulla.

SUOMESSA  YRIT TÄMINEN  ei valitettavasti saa sitä fo-
kusta, jonka se ansaitsisi ja tarvitsisi. Suomella ei ole vah-

vaa pääomaa omasta takaa, ja Euroopan suunnasta kau-
kana oleva ”logistinen” saari aiheuttaa esimerkiksi kulje-
tuksessa kustannushaittaa. Sitäkin enemmän tarvitaan 

kannustusta yrittämiseen, jossa innostus ja sisu ovat 
alussa usein suurempia kuin olemassa oleva pääoma.

TARVITSEMME SUOMESSA  lisää fokusta jousta-
vuuteen, yrittämiseen ja sen taloudelliseen mahdol-
listamiseen. Olemme naapureistamme jäljessä. Tule-
vaisuuden Suomen hyvinvointia ei rakenneta isois-
sa prosessiyhtiöissä, vaan yrittäjävetoisissa ja -hen-

kisissä kasvuyrityksissä. 

SUOMESSA YRITYKSET ja yrittäminen ansaitsevat 
uudenlaista, entistä positiivisempaa arvostusta. Ehkä 

yksi lähde voisi olla yrittäjiä ja pieniä yhtiöitä kannusta-
va lainsäädäntö. Yrittäjäministeri olisi hieno titteli, jolle 

tarvetta ja tekemistä riittäisi.

Talouden ydin on yrittämistä

Sanna Suvanto-Harsaae | Hallitusammattilainen

P U H E E N V U O R O 

Open Bioeconomy Week 
(OBW) on kansainvälinen ta-
pahtumakokonaisuus, joka 

tuo yhteen biotalouden ja digitali-
saation uusimmat tutkimus- ja ke-
hitysinnovaatiot. Open Bioecono-
my Week järjestetään Hämeenlin-
nassa 3.5. sekä 18.–19.5.2022.

Tapahtumakokonaisuus koostuu 
tieteellisestä Scientific Days -kon-
ferenssista, joka järjestetään 18.–
19.5. Hämeenlinnan korkeakoulu-
keskuksella sekä Hämeenlinnan 
Raatihuoneella 3.5. järjestettäväs-
tä Business Day -yritystapahtumas-
ta. Kokonaisuus tuo eri tieteenalo-
jen sekä toimialojen edustajat yh-
teen ratkomaan globaaleja, viheliäi-
siä ongelmia.

Tämän vuoden tapahtuman eri-
tyisteemana on verkostoituminen ja 
kohtaaminen kasvokkain. Innova-
tiivisuus syntyy usein spontaaneis-
ta kohtaamisista, ja Open Bioecono-
my Week pyrkii olemaan ponnah-
duslauta uusille yhteistyökumppa-
nuuksille. Tapahtuma toimii alusta-

Ponnahduslauta 
kumppanuuksille

na eri tieteenalojen yhdistämisessä 
sekä tieteen ja liiketoiminnan yh-
teen tuomisessa.

Tapahtumaa järjestämässä ovat 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
HAMK, Helsingin yliopisto, Luon-
nonvarakeskus LUKE, Suomen ym-
päristökeskus SYKE, Suomen ympä-
ristöopisto SYKLI, Teknologian tut-
kimuskeskus VTT, Aalto yliopisto, 
Feevalen yliopisto Brasiliasta, Hä-
meen Ecokierto ry ja Trifami 3D Oy.

Business Day -tapahtuman 
teemana on kiertotalous
Tapahtuman järjestäminen on jo it-
sessään esimerkki yritystoiminnan 
ja korkeakoulun toimivasta yhteis-
työstä. Hämeenlinnalainen, inno-
vatiiviseen rakentamiseen keskit-
tyvä startup-yritys Trifami 3D luot-
saa 3.5. järjestettävää Open Bioe-
conomy Week Business Day -ko-
konaisuutta Hämeenlinnan Raati-
huoneella. Tapahtuman teemana 
on kiertotalous. Tieteen ja yritys-
toiminnan yhdistävässä OBW Bu-

siness Day -tapahtumassa pienem-
mät yrittäjät pääsevät kohtaamaan 
suuret toimijat.

Scientific Days käsittelee
biotalouden digitalisaatiota
18.-19.5. järjestettävä kaksipäiväi- 
nen, tieteellinen OBW Scientific 
Days -konferenssi rakentuu bio-
talouden digitalisaation ympäril-
le. Ajatus yhdistää juuri biotalous 
ja digitalisaatio syntyi pitkään vai-
vanneesta ongelmasta, eli siitä, et-
teivät eri tieteenalat keskustele kes- 

kenään, mutta voisivat tuoda toi-
silleen valtavan määrän lisäarvoa. 
Konferenssin teemoina ovat muun 
muassa digitalisaation tuomat 
mahdollisuudet hiilensidonnassa 
sekä luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisessa. Call for abstracts  
-abstraktihaku on nyt auki.

Open Bioeconomy Week -tapah-
tumakokonaisuus on osa LUO Net 
GOES International -hanketta. Han-
ke saa rahoitusta Euroopan alueke-
hitysrahastosta (EAKR), Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen 

rakennerahasto -ohjelmasta.
Open Bioeconomy Week on osa 

Kanta-Hämeessä 21.4.–19.5.2022 
järjestettävää Hämeen KIERTO – 
Häme CIRCULAR tapahtumakuu-
kautta. Hämeen KIERTO on laaja 
kattaus bio- ja kiertotalouteen kes-
kittyvistä tapahtumista, jotka sisäl-
tävät ajankohtaista tietoa kierto- ja 
biotaloudesta alan asiantuntijoille, 
tutkijoille, opiskelijoille, yrityksille 
ja muille liike-elämän edustajille.

Innovatiivisuus syntyy usein spontaaneista kohtaamisista. Tämän vuoden Open Bioeconomy Week  
-tapahtuman erityisteemana onkin verkostoituminen ja kohtaaminen kasvokkain.

Hämeenlinnassa järjestetään toukokuussa kansainväli-
nen Open Bioeconomy Week -tapahtumakokonaisuus, 
joka tuo eri tieteen ja toimialojen edustajat yhteen.
teksti iida holck  kuva shutterstock

OPENBIOECONOMYWEEK.ORG

Prosessiakatemia kouluttaa työvoimaa Suomen 
nopeasti kasvavan prosessiteollisuuden tarpeisiin. 
Koulutukset voivat sisältää ammattiopiston, ammatti-
korkeakoulun tai yliopiston tuottamia opintoja.

Koulutus tuo 
prosessialalle 
täsmäosaajia 

S uomen prosessiteolli-
suussektori on kasvanut 
ja laajentunut viimeisten 
vuosien aikana lupaavas-

ti. Alan kasvua ovat vankistaneet 
muun muassa uusien kaivos-, ak-
kuteollisuus- ja biotuoteprojektien 
käynnistyminen. Prosessiteollisuu-
dessa kehitetään nyt runsaasti uusia 
teknologioita, jotka tarjoavat ratkai-
suja esimerkiksi ilmastonmuutok-
seen ja kiertotalouteen. 

Alan kasvaessa yritysten mah-
dollisuudet uusiin rekrytointeihin 
lisääntyvät, mutta osaavan työvoi-
man löytäminen on haastavaa ja tu-
lee vaikeutumaan entisestään. Toi-
saalta innovaatiot ja uudet teknolo-
giat lisäävät yritysten olemassa ole-
van henkilöstön koulutustarpeita. 

Kainuun ammattiopiston (KAO), 
Kajaanin ammattikorkeakoulun 
(KAMK) ja Oulun Yliopiston yhtei-
sen Prosessiakatemia-hankkeen ta-
voitteena on tuottaa nopeasti ja mo-
nimuotoisesti opintokokonaisuuk-
sia, jotka vastaavat prosessiteolli-
suuden koulutustarpeisiin. 

Monimuoto-opinnot tulevat
tarjolle valtakunnallisesti 
Hankkeen projektipäällikkönä toi-
mivan KAOn Mia Piiraisen ja KAM-

Kin koulutussuunnittelija Hannu 
Tikkasen mukaan Prosessiakate-
mia-toimintamallia on kehitetty 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen myöntämällä ESR-hankera-
hoituksella. Toistaiseksi koulutuk-
sia on järjestetty lähinnä Kainuun 
alueella toimiville yrityksille. Hank-
keen päättyessä ensi syksynä Pro-
sessiakatemian toiminta muuttuu 
valtakunnalliseksi.

– Tavoitteena on olla tulevaisuu-
dessa valtakunnallinen prosessialan 
koulutusten tuottaja, jolla on koko 
maan kattava yritysyhteistyöver-
kosto. Tarjoamme monimuotoisia, 
ajasta ja paikasta riippumattomia 
koulutuksia, jotka voivat olla lyhyitä 
täsmäkoulutuksia tai pitkiä, eri mo-
duuleista koostuvia kokonaisuuk-
sia. Koulutukset eivät tähtää tutkin-
tojen suorittamiseen, vaan ideana 
on vahvistaa ja syventää työnteki-
jän prosessiteollisuuden tehtävissä 
tarvitsemaa osaamista. Koulutuk-
sistamme saadusta osaamisesta on 
kuitenkin hyötyä, jos työntekijä läh-
tee myöhemmin tutkintokoulutuk-
seen, Piirainen kertoo.

Prosessiakatemian koulutusko-
konaisuudet rakennetaan aina yri-
tyksen osaamistarpeen sekä työn-
tekijän kokemus- ja koulutustaus-

tan sekä työtehtävien perusteella. 
Prosessiakatemian asiakkuusvas-
taava auttaa yrityksiä tunnistamaan 
ja määrittelemään nykyiset ja tule-
vat koulutustarpeet, jotka toimivat 
pohjana koulutuskokonaisuuksille. 

Koulutus tukee osaamisen
jatkuvaa kehittymistä
Tikkanen ja Piirainen painottavat, 
että koulutusten suunnittelussa 

joustavuus ja alan kehityksen huo-
mioiminen ovat tärkeässä roolissa. 
Vain näin koulutukset saadaan vas-
taamaan yritysten nopeasti muut-
tuvia tarpeita.

– Koulutustarpeiden kirjo on 
laaja. Koulutettavana voi olla yhtä 
hyvin ravintola- tai matkailualalta 
teollisuuteen siirtyvä henkilö kuin 
valmis insinööri, jolla ei ole aiem-
paa osaamista prosessiteollisuu-
desta. Prosessiakatemia järjestää 
myös osaamista syventäviä ja laa-
jentavia koulutuksia alalla pidem-
pään toimineille. Yrityksen strate- 
gian tai prosessissa käytettävän tek- 
nologian muuttuessa saattaa syn-
tyä tarvetta vaikkapa automaation 
tai teollisuuden prosesseihin liitty-
vän kemian osaamisen syventämi-
selle, Tikkanen sanoo.

Prosessiakatemia-hankkeessa on 
toteutettu Kainuun yritysten kans-
sa kolme koulutuspilottia, joiden 
aiheina ovat olleet prosessitekniik-
ka, työ- ja prosessiturvallisuus se-
kä käynnissä- ja kunnossapito. Ke-
vään, kesän ja alkusyksyn aikana 
koulutustarjonta tulee vielä laaje-
nemaan nykyisestä. 

– Yhdistämme koulutuksissa 
KAO:n, KAMKin ja Oulun yliopis-
ton koulutusosaamista yritysten 
tarpeen mukaan. Voimme myös os-
taa koulutusosaamista muilta alan 
toimijoilta. Koulutuksissamme py-
rimme edistämään jatkumoiden 
syntymistä eli tukemaan työnteki-

jöiden osaamisen jatkuvaa kehit-
tymistä. Koulutettava voi esimer-
kiksi lähteä liikkeelle ammattiopis-
ton opinnoilla ja edetä myöhem-
min halutessaan ammattikorkea-
koulu- ja yliopistotasoisiin opin-
toihin, Piirainen sanoo.

Laborantti Marjukka Hyyryläinen Kajaanin ammattikorkeakoulun tuotantotekniikan laboratoriossa.

KAMK:n koulutussuunnittelija Hannu Tikkanen ja Prosessiakatemian projektipäällikkö Mia Piirainen.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat samu puuronen

Kasvava ala 
haltuun
n Prosessiakatemia tuottaa 
monimuotoista, ajasta  
ja paikasta riippumatonta 
prosessiteollisuusalan 
koulutusta yrityksille sekä 
alihankkijoille.

n  Hanke on ESR-rahoit-
teinen ja hanketoimijoina 
ovat mukana Kainuun am-
mattiopisto KAO, Kajaanin 
ammattikorkeakoulu KAMK 
sekä Oulun yliopisto.

PROSESSIAKATEMIA.FI
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Data-analytiikka 
on yrityksille 
arvokas resurssi

M onille yrityksille 
on kertynyt da-
taa, jota voisi 
data-analytii-
kan ja tekoälyn 

avulla hyödyntää liiketoiminnan ja 
uusien tuotteiden kehittämisessä. 
Tiedon hyödyntäminen kaatuu kui-
tenkin usein data-analytiikan työ-
lääseen käyttöönottoprosessiin.

– Tietovaraston tietojen yhdistä-
minen, yhtenäistäminen, siivoami-
nen, täydentäminen ja yhteen tieto-
kantaan saattaminen muodostavat 
liki 80 prosenttia koko data-analy-
tiikan käyttöönottoprojektista. Jot-
ta pk-yritykset pystyisivät jatkossa 
hyödyntämään data-analytiikkaa, 
tulisi prosessin alkuvaihetta no-
peuttaa ja helpottaa, DAPROAn pro-
jektipäällikkö Janne Pietarila sanoo.

Juuri tähän pyrkii KAMKin puo-
litoista vuotta kestävä EAKR-hanke 
DAPROA. Sen keskeisiin tavoittei-
siin kuuluu jouhevoittaa data-ana-
lytiikkaprojekteja sekä selvittää 
mahdollisuuksia prosessin alkuvai-
heiden automatisointiin. Jatkossa 
KAMKin tavoitteena on jatkaa da-
ta-analytiikkaan liittyvää kehitys-
työtä jatkoprojektien myötä. 

– DAPROAssa luomme toiminta-
mallin, jonka lopputuloksena vaih-
televien tietolähteiden data yhdis-
tetään yhdeksi hallituksi ja määri-
tellyksi tietovarastoksi. Yritykset 
ja julkisen sektorin toimijat voivat 
hyödyntää toimintamallia data-ana-
lyysiensä käyttöönottoprojekteissa 
ja näin nopeuttaa data-analytiikan 
käyttöönottoa ja pienentää sen kus-
tannuksia, Pietarila kertoo.

Tiedon hyödyntäminen kaatuu usein data-analytiikan työlääseen käyttöönotto-
prosessiin. Kainuun ammattikorkeakoulun organisoimassa DAPROA-projektissa 
kehitetään mallia data-analytiikan helpompaan hyödyntämiseen.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat anu kovalainen

Tekoälyn ja data-analytiikan ke-
hittäminen on yksi KAMKin vah-
vuusalueista. Ammattikorkeakoulu 
tekee tiivistä yhteistyötä Tieteen 
tietotekniikan keskuksen (CSC) 
kanssa. Yritys on muun muassa 
lahjoittanut aiemman BULL-super-
tietokoneensa KAMK:ille. Koneen 
korkeaa laskentatehoa voidaan hyö-
dyntää KAMKin tutkimus- ja ope-
tustyössä sekä yritysyhteistyössä.

Ennen DAPROA-hanketta KAM-
Kissa on toteutettu Digimentori-, 
Data-analytiikan kiihdyttämö ja 
DAIKA-projektit. DAIKAssa KAM-
Kiin kehitettiin datan hallintaan ja 
käsittelyyn sekä tekoälyn soveltami-
seen keskittyvä insinöörikoulutus, 
jonka opetus alkoi syksyllä 2019. 

– Alan osaajatarve on suuri. Sik-
si aloitamme Datasta tekoälyyn -in-

sinöörikoulutuksen syksyllä myös 
pääkaupunkiseudulla. Koulutus to-
teutetaan monimuotokoulutukse-
na, joten se sopii myös työssäkäy-
ville. Syksyllä alkavaan monimuoto-
ryhmään ja Kajaanin päiväryhmään 
voi hakea kevään yhteishaussa.

Luotettavaa ennustetietoa 
polttoaineen laadusta
DAPROA-hankkeessa on mukana 
kolme kajaanilaista yritystä Pro-
metec Oy, Rollock Oy ja Tietohippu 
Oy. Prometec on erikoistunut läm-
pö- ja voimalaitoksissa käytettävi-
en polttoaineiden laadunmittauk-
seen. Vuonna 2012 perustetun yri-
tyksen päätuote on Q-Robot-järjes-
telmä, joka automatisoi polttoaine-
kuormien laadunmittausprosessin. 
Automatisointi helpottaa laatumit-

tausten tekemistä ja mahdollistaa 
tarkemmat mittaustulokset.

– Mittaustiedon merkitys lisään-
tyy siirryttäessä fossiilisista poltto-
aineista epätasalaatuisempiin bio-
massoihin, joiden kosteuspitoi-
suuksissa ja energiasisällöissä on 
isoja eroja. Q-Robotin näytteistä 
analysoitujen laatutietojen perus-
teella polttoainekuormalle voidaan 
muun muassa määritellä oikea hin-
ta, Prometecin liiketoimintajohtaja 
Henna Karlsson kertoo.

Prometec on kehittämässä Q-Ro-
botin mittaustuloksia hyödyntävää 
Q-Data-pilvipalvelua. Se on maail-
man ensimmäinen järjestelmä, jon-
ka avulla polttoaineen laatutiedot 
voidaan jakaa reaaliaikaisesti jo en-
nen kuorman purkua koko toimi-
tusketjulle. Tämä parantaa laatu-
ketjun hallintaa. 

Q-Data perustuu ko-
neoppimista hyödyntä-
vään, matemaattiseen 
malliin, joka tarkastelee 
muun muassa polttoaine- 
kuorman painon ja tila-
vuuden sekä raaka-ai-
nelajin välillä ilmeneviä 
korrelaatioita. Mallin 
avulla voidaan ennustaa polttoai-
nekuormien laatuominaisuuksia. 

DAPROA-hankkeessa Prometec 
on analysoinut näytteenottorobo-
tin dataa ja tutkinut neuroverkkojen 
hyödyntämistä tarkemman ennus-
temallin luomiseksi. Q-Datan pro-
totyyppiä on koekäytetty Kajaanis-
sa. Nyt yritys lähtee kehittämään re-
aaliaikaisen kosteustiedon hyödyn-
tämistä Kuopion Energian kanssa. 

– Ensin hyödynnämme reaaliai-
kaista kosteustietoa voimalaitoksil-
la tapahtuvaan polttoainekuormien 
purkupaikan ohjaamiseen. Myö-
hemmin pyrimme ohjaamaan laa-
tudataa suoraan voimalaitoksen oh-
jausjärjestelmään niin, että kattilan 
polttoprosessia voidaan ohjata mah-
dollisimman energiatehokkaaksi 
ja vähäpäästöiseksi polttoaineen 
syöttöä optimoimalla. KAMKin 
jatkohankkeissa tarkoituksenamme 
on kehittää ennustettamme dynaa-
misemmaksi, Karlsson sanoo. 

Data-analytiikka ennakoi
kuormitushuiput
DAPROA-projektissa on mukana 
myös Kajaanilainen Rollock Oy, joka 
kehittää, valmistaa ja markkinoi uu-
den sukupolven avaimettomia äly-

lukitusjärjestelmiä. Yritys tarjoaa 
kulunhallintajärjestelmiä asuin- ja 
toimistorakennuksiin sekä matkai-
lualan yrityksille. Rollockin opera-
tiivisen johtajan Petteri Karjalaisen 
mukaan esimerkiksi lomamökkien 
ja hotellihuoneiden kulunhallinta 
voidaan automatisoida täysin yri-
tyksen kehittämällä järjestelmällä.

– Järjestelmämme ydin on Rol-
lock Access -pilvipalvelu, jonka 
avulla voidaan hallita kulkuoikeuk-
sia ja valvoa niiden käyttöä. Käyt-
täjät voivat hyödyntää lukituksen 
avaamiseen älypuhelimeen ladattua 
mobiilisovellusta, avaintagia, etä-
avausta ja lisävarusteena saatavaa 
pin-koodia. Kulkuoikeuksien myön-
täminen ja poistaminen onnistuvat 
reaaliajassa, Karjalainen kertoo.

Rollock on kovassa kasvussa ja ta-

voitteena ovat kansainväliset mark-
kinat. DAPROA-hankkeessa yritys 
haluaa tehostaa Rollock Access -pil-
vipalvelun datan analysointia.

– Järjestelmäämme tallentuu uut-
ta tietoa useiden gigatavujen verran 
päivässä. Haluamme alkaa hyödyn-
tää tätä tietoa toiminnassamme. Tu-
levaisuudessa voimme analytiikan 
avulla havaita ja korjata infrassam-
me esiintyvät viat sekä ennustaa jär-
jestelmän tilassa tapahtuvat muu-
tokset, esimerkiksi kuormitushui-
put. Toisaalta diagnostiikan kehit-
tyminen tarjoaa myös uudenlaisten 
lisäpalvelujen, kuten laitteiden ti-
lan seurantapalveluiden, tuottami-
sen asiakkaille, Karjalainen toteaa.

Rollock on tehnyt pitkään yh-
teistyötä KAMKin kanssa, joten 
DAPROA-hankkeeseen lähtemi-
nen oli luontevaa. Karjalaisen mie-
lestä hanke vastaa hyvin Rollockin 
akuuttiin kehittämishaasteeseen ja 
tarjoaa tärkeää vetoapua toiminnan  
eteenpäin kehittämiseen.

– Olemme saaneet analysoitua 
suuren määrän dataa. Seuraavak-
si pääsemme pohtimaan, miten 
voimme hyödyntää tietoa liiketoi-
minnassamme. DAPROA on erittäin 
kiinnostava hanke, joka tarjoaa hy-

vät mahdollisuudet syventää osaa-
mistamme, Karjalainen sanoo.

Apua puunkorjuuyritysten 
toiminnanohjaukseen
Tietohippu Oy on erikoistunut tuo-
tannonohjaus-, työajanseuranta-, 
palkanlaskenta- ja laskutusohjel-
mistojen kehittämiseen.Toimitus-
johtaja ja omistaja Timo Komulaisen 
mukaan yritys lähti projektiin kehit- 
tämään metsäkoneurakoitsijoille 
suunnattua Savotat-toiminnanoh-
jausjärjestelmää. 

– Puunkorjuu on Suomessa tiuk-
kaan kilpailutettu ala, jossa katteet 
ovat pienet ja kustannuspaine met-
säkoneiden sitoman pääomamäärän 
vuoksi suuri. Savotat on kehitetty 
työkaluksi, joka helpottaa metsä-
urakoitsijoiden päätöksentekoa ja 

auttaa liiketoiminnan 
kannattavuuden paran-
tamisessa. Kokonaisval-
tainen järjestelmä pitää 
sisällään niin korjuuyri-
tyksen tuotannon seu-
rannan kuin talous- ja 
henkilöstöhallinnonkin, 
Komulainen toteaa.

Savotat-ohjelmistossa 
on monia metsäkoneyritysten eri-
koistarpeisiin kehitettyjä ominai-
suuksia. Modulaarinen järjestelmä 
mahdollistaa muun muassa leimik-
ko- ja metsäkonekohtaisen tuotta-
vuus- ja kustannusseurannan, sekä 
työntekijöiden palkkojen ja mahdol-
lisen kannustepalkkion laskemisen.

DAPROA-hankkeessa Tietohipun 
tavoitteena on tehostaa datan hal-
lintaa ja hyödyntämistä. Data-ana-
lytiikan ja tekoälyn avulla on mah-
dollista tehostaa Savotat-ohjelmis-
ton seurantaa ja raportointia.

Komulaisen mukaan päätös osal-
listumisesta oli helppo, sillä Tieto-
hippu on tehnyt aiemmin hyvää yh-
teistyötä KAMKin kanssa.

– DAPROA-hanke vastaa kehitys-
tarpeisiimme ja tuo mahdollisuu-
den hyödyntää uusinta teknolo-
giaa. Metsäkoneista ja puunkorjuu-
toiminnasta kertyy paljon dataa. Ke-
hitämme mahdollisuuksia hyödyn-
tää tätä tietomassaa tarkemmin, au-
tomaattisemmin ja reaaliaikaisem-
min. Kun kohteiden tietoja sekä ko-
neiden ja työntekijöiden suoritteita 
voidaan analysoida tehokkaammin, 
yrittäjät pystyvät viemään puunkor-
juuyritysten johtamisen uudelle ta-
solle, Komulainen sanoo.

Tieteen tietotekniikan keskus on lahjoittanut aiemman BULL-supertietokoneensa KAMKille.

Henna Karlsson, Janne  
Pietarila, Petteri Karjalainen 
ja Timo Komulainen ovat 
avaintoimijoita DAPROA- 
hankkeessa.

“
Luomme toimintamallia, 

joka yhdistää datan yhdeksi 
hallituksi tietovarastoksi.
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keessa paitsi parannetaan työhy-
vinvointia kohentamalla työnte-
kijöiden työolosuhteita ja -tapoja 
myös tuetaan yrityksiä uuden työ-
kulttuurin luomisessa. 

– Etätyöstä on tullut työelämän 
uusi normaali. Silti yrityksiltä puut-
tuvat vielä pelisäännöt ja johtamis-
käytännöt etä- ja hybridityötä var-
ten. Myös johdon, esimiesten ja 
työntekijöiden etätyöosaaminen 
vaatii kehittämistä. Etätyötä teh-
täessä esimerkiksi työyhteisön joh-
tamiseen sekä työilmapiirin ja kes-
kinäisen luottamuksen rakentami-
seen tarvitaan erilaista osaamista 
kuin perinteisessä toimistotyössä, 
Dahl painottaa.

PIKA Kainuu -hanke selvittää 
alueen yritysten etä- ja hybridityö-
hön liittyviä osaamistarpeita tutki-
muskyselyllä ja työpajoilla.

– Kevään aikana järjestämme 
kuusi työpajaa. Teemoina ovat 
muun muassa etäjohtaminen, etä-
työteknologia, digiturva, työhy-
vinvointi sekä tiimi- ja itseohjau-
tuvuuden taidot. Yritykset voivat 
ilmoittautua työpajoihin verkkosi-
vuillamme, kertoo Dahl.

Kyselyistä ja työpajoista saatu-
jen tietojen pohjalta kehitetään 
valmennuskokonaisuuksia, jotka 

Kainuun ammattikorkeakoulun (KAMK) ESR-rahoit-
teisissa hankkeissa kehitetään naisyrittäjyyttä sekä 
pk-yritysten etä- ja hybridityötä. Hankkeisiin haetaan 
nyt mukaan tulevaisuuteen tähyäviä yrityksiä.

Digitalisaatio ja etätyö ovat
mahdollisuuksia pk-yrityksille

K AMKin projektipäälliköi-
den Johanna Takasen 
ja Päivi Dahlin mukaan 
etätyö ja digitalisaatio 

tarjoavat mikro- ja pk-yrityksille 
mahdollisuuksia uudistaa työtapo-
jaan ja parantaa työn tuottavuutta 
sekä tehokkuutta. Tavoitteena on 
laajentaa yritysten osaamistasoa, 
jotta ne pystyvät kehittämään omaa 
liiketoimintaansa.

– Uudenlainen tapa toimia edel-
lyttää yrityksiltä ja henkilöstöltä ky-
kyä uuden oppimiseen. Niin johta-
misessa kuin työn tekemisessäkin 
on otettava käyttöön päivitetyt peli-
säännöt. On tärkeää kiinnittää huo-
miota myös siihen, miten työhyvin-
vointia ja -motivaatiota ylläpidetään 
työn tekemisen tapojen muuttues-
sa, Takanen ja Dahl sanovat.

KAMKin Koodeja naisyrittäjyy-
teen - ja PIKA Kainuu -hankkeiden 
tavoitteena on tarjota pk-yrityksil-

le verkostoitumismahdollisuuksia, 
osaamista ja työkaluja, joiden avul-
la yritykset pystyvät rakentamaan 
tulevaisuuden menestystä.

Verkostoituminen tuo virtaa
kehittyvään liiketoimintaan
Koodeja naisyrittäjyyteen -hank- 
keen tavoitteena on kehittää Kai- 
nuun, Koillismaan ja Pohjois-Poh-
janmaan alueella toimivien nais- 
yrittäjien liiketoimintaa erilaisten 
älykkäiden ratkaisujen avulla. Hank- 
keen projektipäällikkönä toimivan 
Takasen mukaan älykkäistä ratkai-
suista on hyötyä valtaosalle palve-
luyrityksistä, joten hankkeessa ei 
ole toimialarajausta.

– Ennen hanketta tehty esiselvi-
tys osoitti, että alueen yrityksillä on 
toiveita kehittää osaamistaan säh-
köisen taloushallinnon sekä uusien 
teknologioiden (kuten ohjelmisto-
robotiikan), ymmärryksen ja sovel-

tamisen, strategiatyön ja markki-
noinnin suhteen. Hankkeemme jär-
jestää valmennus- ja koulutustilai-
suuksia, jotka tutustuttavat yrittä-
jät laajasti erilaisiin älykkäisiin rat-
kaisuihin ja teknologioihin. Koulu-
tusten teemoina ovat esimerkiksi 
web-analytiikka, hakukoneopti-
mointi ja chatbotit, Takanen kertoo.

Pienyrittäjillä on tarvetta myös 
verkostoitumiselle ja vertaistuel-
le. Siksi hanke järjestää erilaisia 
verkostotapahtumia. Teemoina 
ovat olleet markkinointi ja työhy-
vinvointi. Tulossa ovat tapahtumat 
kannattavasta bisneksestä sekä tek-
nologioiden hyödyntämisestä joh-
tamisen välineinä. Hanke mahdol-
listaa myös yrittäjien mentorointia.

– Mentorointiohjelmassa muo-
dostetaan mentoripareja eri aloil-
la toimivista yrittäjistä. Yrittäjät tu-
kevat toisiaan ja auttavat laajenta-
maan näkökulmaa yrityksen kehi-
tystyöhön. Toimintaan voi ilmoit-
tautua verkkosivuillamme olevalla 
lomakkeella, Takanen sanoo.

Etätyöstä menestystekijä
PIKA Kainuu -hankkeessa kehite-
tään puolestaan maakunnassa toi-
mivien mikro- ja pk-yritysten etä- 
ja hybridityön osaamista. Hank-

Digitaalisten välineiden käyttöönotto ja hallinta antavat yrityksille hyvät valmiudet tehdä etä- ja hybridityötä Kainuun kaltaisilla, ruuhka-Suomen ulkopuolelle sijoittuvilla alueilla.  
KAMKin projektipäälliköiden Johanna Takasen ja Päivi Dahlin mielestä etätyö ja digitalisaatio tarjoavat pk-yrityksille mahdollisuuksia uudistaa työtapojaan ja parantaa työn tuottavuutta.

käynnistyvät syksyllä. 
Dahlin ja Takasen mielestä mik-

ro ja pk-yritysten kannattaa panos-
taa monipuoliseen osaamisen ke-
hittämiseen. Digitaalisten välinei-
den käyttöönotto ja hallinta anta-
vat yrityksille hyvät valmiudet teh-
dä etä- ja hybridityötä Kainuun kal-
taisilla, ruuhka-Suomen ulkopuo-
lelle sijoittuvilla alueilla. Hyvät tie-
toliikenneyhteydet tukevat etätyö-
tä, ja työn paikkariippumattomuus 
helpottaa pienillä paikkakunnilla 
työvoiman saatavuutta sekä lisää 
palveluiden kysyntää. 

Kainuun yritykset voisivat myös 
räätälöidä etä- ja hybridityön teki-
jöille uudenlaisia palvelupaketteja.

– Sesonkien ulkopuolella etä-
työntekijöille voitaisiin tarjota esi-
merkiksi majoituspaketteja, joihin 
sisällytettäisiin myös välinevuok-
rausta ja vapaa-ajanviettomahdol-
lisuuksia. Työpäivän päättyessä oli-
si helppo siirtyä harrastusten pa-
riin, Dahl ja Takanen ideoivat.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva anu kovalainen

Odottavan aika on pitkä, liian 
pitkä. Miksi aikaa pitäisi tuh-
lata loputtomiin terveyskes-

kuksen odotusaulassa, Kelan, vero-
viraston tai poliisin luona asioides-
sa tai vaikkapa parturissa?

Vaikka ihmiset ovat tottuneet jo-
nottamiseen, harva siitä nauttii – 
etenkin, jos tyhjän panttina istumi-
nen syö aikaa muulta tekemiseltä, 
tai omaa vuoroa on odotettava ah-
taissa tiloissa keskellä pahinta fluns-
sakautta. Harva haluaa painaa nap-
pia, jota sadat muut ovat kosketta-
neet samana päivänä.

Voisiko koko jonotuskulttuurin 
muuttaa? Sitä on pohtinut Aseeem  
Shakuntal jumituttuaan aikoinaan 
työvoimatoimistoon kolmeksi tun-
niksi vartin asioinnin vuoksi. Auto 
seisoi parkkipaikalla, ja parkkimit-
tari nakutti. Shakuntal sai elämänsä 
ensimmäiset sakot Suomessa.

Entisenä Nokian työntekijänä 
Shakuntal tiesi, että ihmiset etsivät 
yhä hanakammin yritysten palvelu-
ja ja tietoja verkosta. Mitä parempaa 
digitaalista asiakaspalvelua yritys 
pystyy tarjoamaan, sitä uskollisem-
pia asiakkaat ovat brändille ja tyy-
tyväisempiä saamaansa palveluun. 

Sovellus, joka mullistaa jonotuskulttuurin

Yksi asia johti toiseen: Codemen-
ders Oy:n toimitusjohtaja ja osakas 
Shakuntal kehitti uuden jononhal-
lintasovelluksen. 

– Jonoon.fi auttaa ihmisiä käyttä-
mään aikansa tehokkaasti ja halua-
mallaan tavalla. Samalla asiakkaan 
kokemus jonottamisen pituudesta 
lyhenee, hän sanoo. 

Jonoon.fi-sovellus on tulevai-
suuden asiakaspalvelua tässä ja nyt, 
sillä se yhdistää personoidun ja di-
gitaalisen asiakaspalvelun.

Asiakaspalautteet keräävät 
reaaliaikaista dataa
Sovelluksen hyödyt satavat monin 
tavoin paitsi palveluja käyttävien 
ihmisten, myös yritysten laariin. 
Sovellukseen voi sisällyttää muun 
muassa automaattisen palautekyse-
lyn, joka tavoittaa asiakkaat tehok-
kaasti. Kentältä saadun kokemuk-
sen mukaan asiakkaat ovat antaneet 
aiempaan verrattuna huomattavasti 
enemmän palautetta, mikä kartut-
taa puolestaan reaaliaikaista dataa 
asiakkaiden käyttäytymisestä.  

Tieto parantaa asiakaspalvelun 
laatua ja kohentaa henkilöstön tyy-
tyväisyyttä ja työhyvinvointia. Kun 

asiakas saa käyttää jonotusaikansa 
kuten haluaa, turhan jonottamisen 
ja huonon asiakaskokemuksen ai-
heuttama turhautuneisuus ei kana-
voidu asiakaspalveluun.

Digitaalinen jonottaminen
tuo kustannussäästöjä
Fyysisten jonojen jäädessä histo-
riaan yritykset pystyvät optimoi-
maan henkilöstön ja toimitilojen 

määrää. Jonottamisen hoituessa 
digitaalisesti tai etänä asiakkaille 
ei esimerkiksi tarvitse varata hulp-
peita ja kalliita odotushuoneita. 

Jonottamisen tehostamisella voi 
lisätä asiakaspalvelun volyymia. 

– Brittiläisellä asiakkaallamme oli 
noin tuhat asiakaspalvelutapahtu-
maa kuussa. Sovelluksemme an-
siosta kuukausimäärä nousi lähes 
kolmeentuhanteen asiakkaaseen, 

Shakuntal havainnollistaa.  
Reaaliaikainen data ja asiakaspal-

veluajan lyhentäminen tehostavat 
henkilöstön toimintaa.

Digitaalinen jonottaminen auttaa 
yrityksiä myös toteuttamaan vas-
tuullisuustavoitteitaan. Eräs suo-
malainen yritys vähensi paperinku-
lutustaan 80 prosenttia korvaamalla 
paperiset liput Jonoon.fi:n tarjoa- 
malla, digitaalisella palvelulla. 

Codemenders Oy:n toimitusjohtaja Aseeem Shakuntal, Jasmin Ruokolainen ja Pennina Muiruri.

Asiakaspalvelun kehitys johtaa vähitellen siihen, että 
jonottaminen jää unholaan. Ihmiset haluavat käyttää 
ajan mielekkäästi turhauttavan odottamisen sijaan. 
teksti helen partti  kuva jere hasunen

Connection Housen tiiminvetäjä ja projektikoordinaattori Antti Suutarin 
mukaan puhelinkontaktointialaa vaivaa tyypillisesti kova vaihtuvuus.

A siakkaidensa myyntiä jo 
vuodesta 2006 edistänyt 
Connection House tekee 

asiat alallaan toisin ja menestyy. 
Myyntiä, uusasiakashankintaa, 
buukkauspalveluita sekä asiakas-
kokemuksia kehittäviä tutkimuk-
sia puhelimitse toteuttavan yrityk-
sen tuloksellisuuden salaisuus on 
investoinnit ihmisiin. Henkilöstöä 
ei nähdä vain yrityksen tärkeimpänä 
resurssina, vaan koko toimintakult-
tuuri perustuu tämän resurssin vaa-
limiseen. Tämä näkyy pitkinä työ-
suhteina ja vahvana ammattiosaa-
misena. Ihmisläheinen organisaa-
tiokulttuuri on läsnä jokaisessa asia-
kaskohtaamisessa, mikä nostaa pu-
helimitse toteutettavan myynnin-
edistämisen aivan uudelle tasolle.

– Heti ensimmäisestä työpäiväs-
täni lähtien tajusin, että täällä todel-
la panostetaan työntekijöihin. Kaik-
ki toiminta heti perehdytyksestä al-
kaen on perusteellista ja laadukasta. 
Työntekijää kunnioitetaan ja työn-
tekijät kunnioittavat sekä työtään 

Ihmisläheiset kohtaamiset 
tuottavat parhaan tuloksen

että työnantajaansa. Täällä tehdään 
asioita suurella ammattiylpeydel-
lä ja ilolla, nyt kolmen vuoden ajan 
Connection Housella työskennel-
lyt Antti Suutari kertoo hymyillen.

Puhelintyöskentelystä aloittanut 
Suutari työskentelee nyt tiiminvetä-
jänä ja projektikoordinaattorina. Kil-
pailukykyinen palkka, hyvät hen- 
kilöstöedut, kehittävät koulutukset 
ja rento, luottamukseen perustuva 
yrityskulttuuri sekä monipuoliset 
asiakaskohtaamiset ovat pitäneet 
hänet tyytyväisenä.

– Työntekijöistä pidetään huolta 
ja henkilöstöä kannustetaan myös 
huolehtimaan omasta hyvinvoin-
nistaan työsuhde-etujen muodossa. 
Laajennetun sairauskuluvakuutuk-
sen ja työterveyspalveluiden lisäk-
si käytössämme ovat muun muas-
sa hieronta- ja personal trainer -etu, 
kulttuuri- ja liikuntasetelit, välipala-
hedelmät, ergonomiset työvälineet 
ja vapaus tehdä töitä myös etänä.

Toimenpiteet näkyvät sairaus-
poissaoloissa ja vaihtuvuudessa. 

– Puhelinkontaktointialalla on 
tyypillisesti kova vaihtuvuus, jol-
loin yhtenäistä kulttuuria ja syvää 
ammattiosaamista ei välttämättä 
pääse muodostumaan. Connection 
House on onnistunut sitouttamaan 
työntekijät, täällä työskentelee ih-
misiä vuosien kokemuksella. Saim-
me viime vuonna myös arvostetun 
Great Place to Work® -sertifikaatin, 
joka kuvastaa työilmapiirin laatua.

Vaikuttavaa kontaktointia
Sitoutunut työyhteisö vaalii vahvoja 
asiakassuhteita henkilökohtaisella 
vuorovaikutuksella. Kuunteleva ote 
mahdollistaa syvällisen asiakasym-
märryksen, tyytyväiset asiakkaat ja 
onnistuneet tulokset.

– Samalla tapaa kuin työnanta-
jamme on kiinnostunut henkilös-
töstä, me olemme kiinnostuneita 
asiakkaistamme. Jokainen kohtaa-
minen on ainutlaatuinen. Luotta-
mus saavutetaan, kun ihminen ko-
kee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.

Kun asiakastutkimuksen, book-
kauksen ja myynnin ulkoistaa vuo-
rovaikutuksen ammattilaisten kä-
siin, vapautuu yrittäjälle resursseja 
keskittyä liiketoiminnan ytimeen.

– Huolellisen kartoituksen avul-
la varmistamme yhteisymmärryk-
sen ja asiakkaan tarpeisiin vastaa-
van kampanjan toteutumisen. 

Puhelinkontaktointialan myytinmurtaja Connection 
House satsaa henkilöstöön ja asiakasymmärrykseen. 
Tulokset miellyttävät niin myyjää kuin asiakasta.
teksti mari korhonen  kuva eino ansio
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HAMK Tech -tutkimusyksikön Roosa Helander, Päivi Lehtiniemi-Perttu ja 
Päivi Laaksonen auttavat hyödyntämään kestävämpiä ratkaisuja.

H ämeen ammattikorkea-
koulun tutkimusorgani-
saatio HAMK Tech on vi-

rallisesti vasta muutaman vuoden 
vanha, mutta todellisuudessa yksik-
kö on tehnyt tutkimustyötä alueen 
teollisten toimijoiden tarpeisiin jo 
yli 20 vuoden ajan. Kokenut tutki-
musyksikkö on tunnettu erityisesti 
soveltavasta tutkimuksestaan, jossa 
esimerkiksi kehitteillä olevien tuot-
teiden kestävyyttä voi testata eri 
ympäristöolosuhteissa. HAMK Tech 
-tutkimusyksikön yhtenä tavoittee-
na on auttaa yrityksiä löytämään 
kestäviä ratkaisuja, jotka pidentä-
vät tuotteiden elinkaarta, edistävät 
kiertotaloutta ja vähentävät fossii-
listen raaka-aineiden käyttöä.

– Teollinen tuotanto kuluttaa pal-
jon energiaresursseja, joten tutki-
mustyöllämme pyrimme varmista-
maan, että tuotteet pysyvät mahdol-
lisimman pitkään käytössä. Etsim-
me myös keinoja materiaalien uu-
siokäyttöön ja pyrimme edistämään 
esimerkiksi puurakentamista. Ta-

Soveltavaa tutkimusta  
yritysten kehitystarpeisiin 

voitteena on vähentää rakennetun 
ympäristön hiilijalanjälkeä ja edis-
tää yritysten kilpailukykyä muuttu-
vissa olosuhteissa, tutkijayliopettaja 
Päivi Laaksonen HAMK Tech -tutki- 
musyksiköstä sanoo.

Nopea toimintakyky auttaa
yritykset haasteiden yli 
HAMK Tech -tutkimusyksikön toi-
minnan ajurina on olla osa Suo-
men hyödyllisintä korkeakoulua, 
jolla on nopea kyky auttaa yrityk-
siä haasteiden edessä ja löytää rat-
kaisuja niiden selättämiseksi. So-
veltava tutkimusympäristö antaa 
pienille ja keskisuurille yrityksille 
mahdollisuuden erilaisten riskien 
minimoimiseen.

– Laboratorio- ja ulkotestausme-
netelmiemme avulla voimme esi-
merkiksi tutkia, miten tuote kestää 
erilaisia sääolosuhteita. Näin mate-
riaalien mahdolliset ruostumiset, 
vuodot ja vauriot voidaan ennalta-
ehkäistä. Autamme yrityksiä myös 
selvittämään, täyttääkö tuote mark-

kinoiden standardit ja kannattaako 
esimerkiksi sertifikaattia lähteä ha-
kemaan, Laaksonen antaa esimerk-
kejä yksikön toiminnasta.

Turvaa tulevaisuuteen
Yritysten kehitystarpeista lähte-
vän tutkimustyön lisäksi HAMK 
Tech -tutkimusyksikössä tehdään 
ennakoivaa työtä muuttuvien olo-
suhteiden riskien minimoimiseksi. 
Nopeasti muuttuvat raaka-aineket-
jut ja ilmasto-olosuhteet edellyttä-
vät ripeää reagointikykyä.

– Rakennusalalla volyymit ovat 
suuret ja rakennusten käyttöikä pit-
kä, jolloin riskienhallinnan merki-
tys korostuu. Pyrimme välttämään 
isot kriisit varautumalla tämän päi-
vän rakentamisessa mahdollisiin 
ääriolosuhteisiin tulevaisuuden il-
mastossa. Näin vältytään siltä, et-
tä 15 vuoden kuluttua kaikki katot 
vuotavat, Laaksonen antaa esimer-
kin naurahtaen. 

Teknologian avulla pyritään 
myös löytämään keinoja siihen, et-
tä tänään rakennetun materiaali on 
tulevaisuuden purkuvaiheessa hyö-
dynnettävissä uudelleen.

– Rakentamisessa käytetään pal-
jon metallia, jonka uusiokäyttöä py-
rimme edistämään. Teollisuuden 
kiertotaloudessa on vielä rutkasti 
kehitettävää, Laaksonen toteaa.

Hämeessä tehdään pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitys-
työtä, jonka tavoitteena on edistää yritysten kilpailu- 
kykyä ja vähentää teollisuuden hiilijalanjälkeä.
teksti mari korhonen  kuva petra kotro

R obotiikka tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia yrityksil-
le. Samalla sen käyttöönot-

to haastaa yritykset muuttamaan 
toimintatapojaan ja kulttuuriaan, 
kun yksi tai useampi työkavereis-
ta onkin robotti. Kuluneiden kol-
men vuoden aikana Robotti tuli 
töihin -projektissa (ESR) on otettu 
robotiikkaa käyttöön keskisuoma-
laisissa pk-yrityksissä kestävällä ja 
ihmiset huomioivalla tavalla. Pro-
jektissa on mukana yrityksiä pää-
osin hyvinvointi- ja palvelualoilta. 
Käyttöönotto on tehty kahden eri 
mallin, seitsenvaiheisen käyttöön-
ottoprosessin ja Fast Trackin mu-
kaisesti. Nämä mallit on kehitetty 
vastaamaan erilaisia tarpeita.

Riskitöntä tutustumista 
robotiikan maailmaan
Usein EU-rahoitteiset projektit tar-
joavat yrityksille mahdollisuuksia 
kokeilla erilaisia teknologioita, toi-
mintatapoja ja -malleja kohtalai-

Kun robotista  
tulee työkaveri

sen riskittömästi. Robotti tuli töi-
hin -projektiin osallistuneet yrityk-
set pääsivät kokeilemaan joko ohjel-
misto- tai etäläsnäolorobotiikkaa il-
man erillisiä kustannuksia. Lisäksi 
tarjolla oli tukea asiantuntija-spar-
rausten sekä yhteisten työpajojen 
muodossa. Toimenpiteet säästivät 
yrityksille tuhansia euroja. 

Jyväskyläläisessä Bitcompissa pi-
lotoitiin ohjelmistorobotiikkaa tar-
koituksena säästää tuntikirjauksiin 
kuluvaa työaikaa. Tuntikirjaukset 
vaativat paljon epämieluisaa, usein 
toistuvaa ja manuaalista työtä. Pilo-
toinnin myötä Bitcompilla päästiin 
kartoittamaan muitakin robotiikan 
mahdollisuuksia. Projektijohtaja 
Johanna Salmi Bitcompilta toteaa: 

– Robotti on helpottanut huo-
mattavasti kuunvaihteen hässäk-
kää. Esihenkilöiden epämieluisa työ 
on jäänyt pois ja työaikaa on voitu 
käyttää muuhun hyödyllisempään. 

Odotukset automatisoida proses-
seja ovat korkealla useissa projektin 

aikana ohjelmistorobotiikkaa pilo-
toineissa yrityksissä. 

Etäläsnäolorobotiikan pilottiko-
keilut tarjosivat vallitsevassa koro-
natilanteessa mahdollisuuden van-
hus- ja vammaispalveluiden asi-
akkaiden, omaisten ja työntekijöi-
den väliseen riskittömään vuoro-
vaikutukseen. Sosiaalisia kontak-
teja pystyttiin ylläpitämään, mikä 
lisäsi paitsi työmotivaatiota myös 
hyvinvointia. Nyt, projektin loppu-
vaiheessa, kaikki siihen osallistu-
neet hyvinvointialan yritykset ovat 

olleet kiinnostuneita hankkimaan 
etäläsnäolorobotiikkaa.

Ihminen keskiössä
Robotiikan käyttöönotto vaatii 
aikaa, sitoutumista sekä avointa 
viestintää. Henkilöstöllä pitää ol-
la mahdollisuus osallistua käyt-
töönoton suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Huolimatta robotiikan 
teknisyydestä on sen hyödyntämi-
sessä hyvä huomioida inhimillinen 
puoli: keskiössä ovat kuitenkin ih-
miset. Robotti tuli töihin -projek-

tissa robotiikkaa on haluttu tuoda 
yritysten arkeen hyvinvointi huo-
mioiden. 

– Ennen pitkää robotti tulee ole-
maan meidän kaikkien työkaveri. 
Pidetään huolta koko henkilöstöstä 
– niin ihmisistä kuin roboteista, ki-
teyttää Jamkin projektipäällikkö 
Henna-Riikka Markkio. 

Projektin toteuttaa Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu. Lisäksi sitä 
rahoittaa Keski-Suomen ELY.

Toni Pekkola opastaa Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toimitusjohtaja Matleena Pihlajaa sekä  
palvelu- ja työsuojelupäällikkö Jari-Pekka Thiliä etäläsnäolorobotiikan laitteiston käytössä.

Robotiikka koskettaa jokaista alaa, ja sen onnistunut 
käyttöönotto edellyttää paitsi prosessien ja tekniikan
ymmärtämistä myös ihmisten huomioon ottamista.
teksti henna-riikka markkio ja viivi kaartinen   
kuva henna-riikka markkio
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