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YKSI KUMPPANI RIITTÄÄ

Johan Dennelind 
CEO, Telia Company

uosi on sujunut vauhdikkaissa merkeissä.  Keskellä 
 helteisintä kesää julkistimme, että Telia ostaa Bonnier 

Broadcastingin. Kilpailuviranomaisen ratkaisua odottavaan 
kauppaan kuuluvat Suomen MTV sekä Ruotsin TV4 ja CMore. 
Niiden myötä saamme konserniimme Pohjoismaiden johtavaa 
kaupallista media- ja sisältöosaamista. Suomessa olemme 
vahvasti panostaneet tähän jo aiemmin, kun ostimme Liigan 
lähetysoikeudet kuudeksi vuodeksi.

Olemme tehneet myös muita yritysostoja Suomessa, ja 
Telia-perheeseen on liittynyt neljä IT-alan kovaa osaajaa, 
Nebula, Inmics, Propentus ja Cloud Solutions. Yhdessä olemme 
nyt Telia ONE, täyden palvelun ICT-asiantuntija.

Käänteitä on riittänyt ja niiden jälkeen moni onkin kysynyt, 
mitä liiketoiminnassamme on tapahtumassa. Mitä se teleope-
raattori oikein touhuaa?

Juuri tästä on kysymys. Historiamme on teletoiminnassa, 
tulevaisuudessa haluamme olla uuden sukupolven toimija, 
New Generation Telco.

Tehtävämme on tukea asiakkaidemme 
kasvua ja innovaatioita

Neljännen teollisen vallankumouksen myötä tulemme elämään 
verkottuneessa maailmassa, jossa sujuvat yhteydet ovat kriit-
tisessä roolissa. Tarvitaan kuitenkin muutakin kuin yhteyksiä. 

Murrokseen liittyy lukematon määrä erilaista teknologiaa – 
5G, IoT, tekoäly, datan säilyttäminen ja prosessointi, robotiikka 
– mahdollisuuksia on valtavasti. Asiantuntemuksemme poh-
jautuu vankan kokemuksen lisäksi siihen, että investoimme 
jatkuvasti uuteen teknologiaan ja ratkaisuihin, joiden avulla 
pystymme auttamaan asiakkaitamme kasvamaan ja  säilymään 
kilpailukykyisinä. 

PÄÄKIRJOITUS

V

Menestyksekästä syksyä,

Hyvä esimerkki on kesä-
kuussa ovensa avannut 
Telia Helsinki Data Center. 
Asiakkaamme voivat nyt 
 säilyttää kriittistä dataansa 
sertifioidussa ja Euroopan 
moderneimmassa datakeskuk-
sessa, jonka tietoturva on äärim-
mäisen korkealla tasolla ja hiilijalanjälki 
pyöreä nolla. Datan turvallisen sijoitus-
paikan lisäksi Helsinki tarjoaa asiakkaillemme 
nopeat yhteydet sekä itään että länteen. 

Yritysten liiketoiminta muuttuu digitaalisten ratkaisuiden ja 
palveluiden myötä globaaliksi niilläkin toimijoilla, jotka ovat 
aiemmin toimineet kotimaassa. Startup- yritysten bisnes raken-
netaan alusta saakka sellaiseksi, että se voidaan skaalata kan-
sainvälisille markkinoille. Runkoverkkomme ansiosta koko 
maailma on ulottuvillasi lähes viiveettömästi. 

Vuoden 2016 Slush-tapahtumassa lupasin, että Telia tuo 
ensimmäiset 5G-palvelut Helsinkiin vuonna 2018. Lupaus 
on nyt täytetty, kun käynnistimme 5G-aikakauden Helsin-
gissä 5.9.2018 avaamalla kaupungin keskustaan esikaupal-
lisen 5G-verkon. Tie on nyt avoin 5G-innovaatioille, joiden 
 kehittämistä  jatkamme yhdessä teidän, asiakkaidemme kanssa.

Yrityksesi liiketoimintaympäristö on  jatkuvassa muutok-
sessa. Samalla erilaisten toimijoiden ja kumppaneiden 
määrä on kasvanut miltei hallitsemattomaksi. Ja näinhän 
se ei saisi olla. Siksi kokosimme kaikki  yrityspalvelumme 
yhteen ja samaan paikkaan, Telia ONE -nimen alle.

Asiakas on meille aina ykkönen, ja ainoa tehtävämme 
on auttaa sinua menestymään. Telian asiantuntijat etsi-
vät juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut – niin kotona 
kuin maailmallakin. Me autamme sinua kasvamaan, 
parantamaan tehokkuutta sekä varmistamaan yrityksesi 

turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden kaikissa 
tilanteissa. Kehitämme myös ensimmäisenä uuden  
 teknologian ratkaisuja, joiden avulla sinä pysyt aina 
askeleen edellä kilpailijoitasi.

Olemme koonneet näiden kansien väliin uusia 
 ideoita, tulevaisuuden näkymiä sekä asiakkaidemme 
menestystarinoita.  

Me haluamme olla sinulle se yksi ICT-kumppani,  
joka auttaa sinua onnistumaan.
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Gerd Leonhard 
Futuristi

Gerd Leonhard vierailulla 
Helsinki Data Centerissä
http://bit.ly/Heart_of_Intelligence

os teknologia aiemmin oli osa ulkoista  todellisuuttamme, 
on se nyt siirtymässä sisällemme. Näin visioi futuristi 

Gerd Leonhard. 
”Teknologia voi muuttaa ajattelutapaamme, koneet voivat toi-

sintaa tietojamme ja alamme käyttää virtuaalilaseja. Ennemmin 
tai myöhemmin voimme myös kytkeä aivokuoren verkkoon.”

”Kuuden vuoden kuluttua meillä saattaa jo olla tie-
tokoneita, jotka ovat miljoona kertaa nykyistä tehok-
kaampia. Noin 40 vuoden kuluttua elämme hyvin 
erilaisessa maailmassa. Olemme tavallaan sulautumassa 
teknologiaan ja tämä tulee muuttamaan ihan kaiken”,  
Leonhard ennustaa. 

Onko aivokuori turvassa, kun se on pilvessä?

Leonhard muistuttaa, että aivan kaikesta – vaikkapa ihmissuh-
teista, liikenteestä, mediasta ja digitaalisesta rahasta – syn-
tyy dataa. Voimme hyödyntää sitä lukemattomin eri tavoin.

”Kun kaikki data siirtyy pilveen, tulee pilvestä ensisijainen 
taistelutanner. Joudumme pohtimaan, kenellä on viime kädessä 
vastuu ja keneen otamme yhteyttä, jos tulee ongelmia. Entä 
onko meillä oikeus saada tietomme takaisin?”

”On äärimmäisen tärkeää tallettaa kaikki data 
 tietoturvallisesti”, Leonhard summaa.

Kone hoitaa numerot, ihminen luovuuden

Leonhard ajattelee, että suurin ero ihmisen ja koneen välillä on 
se, että olemme oikeasti olemassa, kun taas kone on olemassa 
ainoastaan numeroina. ”Koneet eivät osaa olla luovia tai kuvi-
tella ja käsitellä ajatuksia. Ihmisten tehtävä on tehdä sitä, missä 
olemme parhaita, kuten hoitaa ihmissuhteita, havainnoida  
ja innovoida.”

Hyvä vai paha teknologia?

”Teknologia on hyvä asia, kunhan säilytämme itsenäisyy-
temme, ajattelukykymme ja ihmisyytemme. Olisi huono asia 
ulkoistaa nämä toiminnot koneille ja tulla niiden kaltaisiksi. 
Meidän pitää siis investoida yhtä paljon ihmisyyteen kuin 
teknologiaan.”

”On myös tärkeää jakaa teknologian tuottamia hyötyjä niin, 
että esineiden internetistä, big datasta ja tekoälystä hyötyvät 
yritysten ja niitä pyörittävien rikkaiden ihmisten lisäksi myös 
ihan tavalliset ihmiset”, Leonhard alleviivaa. 

T E K S T I : L A U R A  K U L T A R A N T A    
K U V A : G E R D  L E O N H A R D  &  I S T O C K 

AIVOKUORI  
INTERNETIIN
– futuristin visiossa teknologia  
sulautuu ihmiseen

TULEVAISUUS

Onko koneilla sydäntä?

Leonhardin mukaan kysymys siitä, onko koneilla tunteita on 
hyvin vanha. 

”Roboteilla on fyysinen sydän eli prosessori, mutta ei muun-
laista sydäntä. Meidän voi olla vaikeaa ymmärtää tätä, koska 
robotit osaavat teeskennellä niin hyvin.” 

”Kone voi katsoa meitä ja todeta, että ”Gerd on vihainen”. 
Tunteiden aito tunteminen edellyttää kuitenkin ihmiskehoa, 
tunneälyä ja tietoisuutta. Epäilen vahvasti, että tietokoneella 
olisi koskaan tietoisuutta, ja joka tapauksessa olemme hyvin 
kaukana tästä tilanteesta. Emme varmasti edes halua sitä.”

”Näkemykseni mukaan ihmiskunnan tulevaisuus on äärim-
mäisen valoisa. En usko, että meidän tarvitsee huolestua 
siitä, että koneet ottaisivat lähitulevaisuudessa vallan. Mutta 
meidän pitää tehdä yhteistyötä varmistaaksemme tämän”,  
Leonhard päättää.

J

http://bit.ly/Heart_of_Intelligence
http://bit.ly/Heart_of_Intelligence
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PILVIVALVONTAA  
YMPÄRI VUOROKAUDEN
Pilviharppaus on välttämätön, jotta pysymme muuttuvan työn ja 
liiketoiminnan vaatimusten tahdissa. Mutta miten se tehdään turvallisesti?

n tiedä yritystä, jossa ei puhuttaisi pilviharppauksesta, 
Cygaten tietoturvapalveluiden kehityksestä vastaava 

Sami Knuutinen toteaa. Knuutinen summaa pilvipalveluiden 
hyödyt:

”Pilveen siirrytään paitsi kätevyyden myös kilpailukyvyn 
takia – joustavasti työskentelevä yritys on houkutteleva sekä 
kumppaneille että asiakkaille. Lisäksi on järkevämpää mak-
saa softasta skaalautuvasti käytön mukaan kuin investoida 
etukäteen isoja summia järjestelmiin, jotka todennäköisesti 
vanhenevat pian.”

Joustavaa turvaa

Knuutisen mukaan pilvipalveluiden yleistyminen on asetta-
nut uusia vaatimuksia tietoturvalle. Kuka tahansa voi esimer-
kiksi omien oikeuksiensa rajoissa myöntää pääsyn pilvessä 
oleviin kansioihin, ja samalla on kyettävä takaamaan, etteivät 
bisneskriittiset tiedot pääse vääriin käsiin.

”Nykyään on olemassa keinot, joilla pilvipalveluita voidaan 
käyttää turvallisesti”, Knuutinen vakuuttaa.

”Ajantasaisten kontrollimekanismien avulla voidaan taata, 
että työntekijät voivat keskittyä omiin tehtäviinsä. Tietoturvan-
hallinta raksuttaa koko ajan taustalla, ja kontrollimekanismeja 
kehitetään jatkuvasti havaintojen perusteella.”

Pilvihuumassa moni yritys saattaa kuitenkin jättää turval-
lisuusasiat turhan vähälle huomiolle. Toinen yleinen virhe 
pilvipalveluita hankittaessa on Knuutisen mukaan se, ettei 
olemassa olevia palveluita kartoiteta.

”Isossa organisaatiossa on tyypillistä, että eri  osastot hank-
kivat päällekkäisiä pilvipalveluita  toisistaan tietämättä.”

TIETOTURVA

T E K S T I :  S A T U  E K M A N   K U V A :  T E L I A

Ehkäise, älä korjaa

Nykyaikainen tietoturva on pähkinänkuoressa ennaltaehkäisyä.
”Security Operations Center- eli SOC-asiantuntijat valvovat 

tietoturvan tilaa 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena 
päivänä. Puutumme ja teemme lisäselvityksiä pienestäkin epäi-
lystä, kun jotain normaalista poikkeavaa havainnoidaan”, Knuu-
tinen selostaa. Hän myös muistuttaa, että ennaltaehkäisevään 
tietoturvaan investoiminen on paitsi välttämätöntä uuden lain-
säädännönkin kannalta, myös järkevämpää kuin asioiden jäl-
kikäteinen selvittäminen ja hätäpaikkaaminen.

SOCin lisäksi Cygate tarjoaa muun muassa edistynyttä pää-
telaitesuojausta sekä käyttäjien ja it-infran toiminnan poik-
keamien havainnointia. Yrityksen pilvipalvelut voidaan myös 
kartoittaa ja tarvittaessa niitä täydennetään tai karsitaan.

”Tietoturvapalvelupaketti ja tarvittaessa koko ICT- ja pilvi-inf-
ran tietoturvan kypsyystaso voidaan räätälöidä asiakkaan tar-
peen mukaan”, Knuutinen tiivistää.

Lue lisää SOC-palvelusta
cygate.fi

E

https://www.cygate.fi/fi/etusivu
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omponentit etenevät kokoonpanolinjalla katkottomasti 
kohti määränpäätään työntekijöiden asiantuntevissa 

käsissä. Tuotannon virheet vaikuttavat valmiin tuotteen laa-
tuun, mutta ne voidaan havaita välittömästi videoanalytiikan 
ja huippunopean 5G-yhteyden avulla. Datan analysoinnista 

vastaa tekoäly, jonka tehtävänä on 
puuttua reaaliaikaisesti mahdollisiin 
poikkeamiin. 
Edellä kuvattu tilanne on tuttu Nokian 
tukiasematehtaalta, jossa hyödyn-
nettiin pilvipalvelua, datakeskusta 
ja 5G-teknologiaa aitoon teolliseen 
ympäristöön sijoittuvassa kokeilussa. 

”Siirsimme korkealaatuista video-
kuvaa Nokian 5G-testiverkossa 
ja Telian valokuituverkossa ana-
lysoitavaksi Telian datakeskuk-

seen Helsinkiin”, Telian  5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen 
kuvailee. ”Nopeiden yhteyksien ja alhaisen viiveen ansiosta 

videoanalytiikkasovelluksen havaitsemat poikkeamat pystyt-
tiin korjaamaan reaaliaikaisesti, jolloin prosessin laatua, luotet-
tavuutta ja tehokkuutta saatiin parannettua.”

Reaaliaikainen data mullistaa liiketoimintamallit

Tehdasympäristössä tehty kokeilu on hyvä esimerkki 5G:n 
hyödyistä teollisuudessa. 5G ei kuitenkaan yksinään luo uutta 
liiketoimintaa ja kehitä prosesseja. Kokonaisuus muodostuu 
verkkoratkaisujen lisäksi muun muassa antureista, pilvi- ja 
datakeskuspalveluista ja sovelluksista. 

Dataa hyödyntävän liiketoiminnan kasvua vauhdittaa erityi-
sesti IoT:n ja teollisen internetin kehitys. Siitä on puhuttu pit-
kään, mutta vasta nyt antureiden kustannustehokkuus sekä 
5G:n ja NB-IoT:n kaltaiset verkkoteknologiat tekevät mahdol-
liseksi viiveettömän tiedonsiirron sekä antureiden hyödyntä-
misen laajassa mittakaavassa.

”Yritysten käytettävissä on jo tänään kaikki tarvittava tek-
nologia uudenlaisten kuluttajaratkaisuiden ja Industry 4.0 

RAKENTAA MEILLE 
UUDEN MAAILMAN – mutta täydellinen resepti vaatii  

useamman kuin yhden ainesosan 

T E K S T I :  M A R I  R I H T I   
K U V I T U S :  V E S A  S A M M A L I S T O

K

Janne Koistinen
Telian 5G-ohjelman johtaja

”Muutos  
tuotelähtöisestä  
maailmasta kohti  
asiakas- ja  
palvelulähtöistä  
liiketoimintaa on  
käynnissä tässä  
ja nyt.”
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Telia testaa 5G-verkon  
toiminnallisuuksia

Telia perustaa 
5G Finland -verkoston

Telia voittaa  
5G-taajuudet 3,5GHz:n  
taajuusalueen 
huutokaupassa

Valtioneuvosto  
myöntää  
5G-toimiluvat

Ensimmäiset 
5G-päätelaitteet 
tulevat markkinoille

Päätelaitteet 
yleistyvät

5G-verkkojen 
toiminta voi alkaa

Käyttöä pilotoidaan yhdessä  
asiakkaiden ja kumppanien kanssa

2017 2018 2019

”Oikeanlainen 
alusta on 
avain siihen, 
että innovaa-
tioita voidaan 
ylipäätään 
synnyttää.”

-tyyppisten kokonaisuuksien rakentamiseen. 5G sopii reaa-
liaikaiseen tiedonsiirtoon ja sen avulla voidaan siirtää suuria 
määriä dataa kerralla, hyvänä esimerkkinä juuri videoanaly-
tiikka. NB-IoT puolestaan toimii verkkoratkaisuna myös haasta-
villa kuuluvuusalueilla ja sopii etenkin dataa epäsäännöllisesti 
lähettäviin kohteisiin – esimerkiksi kun anturi havaitsee muu-
toksen ympäristössään”, Koistinen selvittää. 

Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen 
edellyttää myös yrityksen liiketoimintamallin tarkastelua. Muu-
tos tuotelähtöisestä maailmasta kohti asiakas- ja palveluläh-
töistä liiketoimintaa on käynnissä tässä ja nyt, ja tahti kiihtyy 
koko ajan. Vauhtia antavat uudet digitaaliset ratkaisut.

”Liiketoiminnan ytimeen nousee reaaliaikainen data, jota 
jaetaan ekosysteemissä eri toimijoiden kesken. Tämä kosket-
taa myös julkista sektoria, jonka yhtenä roolina on jatkossa 
tuottaa avointa dataa yritysten ja yksilöiden käyttöön”, Kois-
tinen maalaa. 

Reaaliaikaisen datan jakaminen synnyttää uusia palveluita. Sitä 
voidaan hyödyntää esimerkiksi logistiikan suunnittelussa, laittei-
den etäohjauksessa, laadun varmistuksessa sekä uudenlaisissa,  
lisäarvoa tuottavissa palveluissa. 

Tekoälyn ja muiden teknologioiden  
sujuva käyttöönotto edellyttää 
hyvin rakennettua alustaa

”Oikeanlainen alusta on avain siihen, että innovaa tioita voi-
daan ylipäätään synnyttää ja että niitä pystytään kehittämään 
ja ottamaan käyttöön ketterästi. Sen vuoksi teknologian tulisi 
kiinnostaa myös liiketoimintajohtoa”, Koistinen muistuttaa. 
”Nykytilanne on usein se, että palvelut hankitaan erillisinä 

ja osa mahdollisesti tuotetaan itse. 
Tämä tekee kokonaisuudesta vai-
keasti hallittavan ja paisuttaa alus-
tan IT-kustannuksia, jotka kannattaisi 
mieluummin käyttää innovaatioiden 
kehittämiseen.”

Hyvä esimerkki toimivan alustan 
merkityksestä on vaikkapa tekoäly. 
Kun uusi, tekoälypohjainen sovel-
lus otetaan käyttöön, se tarkoittaa 
pahimmassa tapauksessa useiden 

eri järjestelmien ja ratkaisuiden paikkaamista ja kehittämistä. 
Toimivasta ja yhtenäisestä IT-alustasta on etua myös muissa 
sovelluksissa ja prosesseissa, joissa muutoksia pitää toteut-
taa nopeasti ja toimintaa kehittää ketterästi.

”Telian ratkaisuilla voidaan rakentaa yhtenäinen ja kustannus-
tehokas alusta datan keräämiseen, tallentamiseen ja jalostami-
seen, ilman harhailua toimittajaviidakossa. 4G- ja 5G-verkon 
lisäksi asiakas saa meiltä esineiden ja teollisen internetin tar-
peisiin NB-IoT-tekniikkaa. Datan säilyttäminen ja prosessointi 
hoituu Telia Helsinki Data Centerissä, ja kiinteisiin verkkoyh-
teyksiin meillä on tarjota useita vaihtoehtoja, myös maailman 
johtavat globaalit runkoyhteydet. Varmistamme myös toimit-
tamamme kokonaisuuden tietoturvan.”

”Parhaat ainekset löytyvät niin sanotusti kaupan hyllyltä, 
joten täydellisen reseptin rakentaminen kannattaa aloittaa 
kanssamme jo tänään”, Koistinen päättää.
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eknologiajättien, alustatalouden ja yksisarvisten aika-
kaudella saattaa unohtua, että Suomi on täynnä menes-

tystarinoita, joista voi puhua ylpeydellä myös kansainvälisissä 
yhteyksissä. Monialayhtiö Wihuri ei valmista pelejä tai sovel-
luksia, mutta se on kasvanut sadassa vuodessa pienestä per-
heyhtiöstä 5 000 työntekijän kansainväliseksi konserniksi. 
Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Antti  Aarnio-Wihuri on 
ollut perheyhtiön johdossa yli 50 vuotta ja on vuosien var-
rella luovinut yhtiötä sekä eri  toimialoilla että markkinoilla. 
Pohjois-Amerikkaan yhtiö laajentui Aarnio-Wihurin johdolla 
jo 70-luvulla. Tällä hetkellä Wihurin toiminta ulottuu noin 30 
maahan ja kattaa niin pakkausteollisuuden, päivittäistavaratuk-
kutoiminnan, teknisen kaupan kuin liikelentojen toimialat. Vetu-
rina toimii  erityisesti pakkausteollisuus, joka on myös   Wihurin  
kansainvälisin liiketoimintayksikkö.

Yhtiö tekee menestyksekästä liiketoimintaa 
monella hyvin erilaisella sektorilla. Mitä 
tämä tarkoittaa IT:n näkökulmasta?

”Kun toimialat ovat näinkin vaihtelevia, tämä aiheuttaa IT:lle 
omat haasteensa”, Wihurin CIO Juha-Matti Heino vastaa. 
”Olemme keskittäneet osan IT-palveluista eli konserni tarjoaa 
esimerkiksi infra- ja asiantuntijapalveluita. Eri liiketoimintayk-
siköissä puolestaan vastataan liiketoiminnan kehityksestä.”
Vaikka Wihurin liiketoiminnat ovat monella tapaa perinteisiä, 
digitaalisella aikakaudella on vaikutusta yhtiön toimintaan. 

”Esimerkiksi pakkausteollisuudessa korostuu automaation 
käyttöönotto, josta meillä on hyviä kokemuksia. Uskomme 
myös vahvasti, että tällä sektorilla tekoälyn ja robotiikan 
 merkitys tulee olemaan suuri”, Heino kertoo. 

PERHEYHTIÖSTÄ  
GLOBAALIKSI KONSERNIKSI
Satavuotias monialayhtiö menestyy niin  
kotimaassa kuin kansainvälisesti

T

T E K S T I :  M A R I  R I H T I    K U V A T : W I H U R I

VERKOT TAMINEN

Kansainvälinen liiketoiminta rakentuu 
 toimivien  yhteyksien varaan

Kun toimintaa on monessa maassa, tiedon täytyy kulkea kat-
kottomasti ja tietoturvallisesti eri toimipisteiden ja tehtaiden 
välillä. Tehtaissa Wihuri hyödyntää kahdennettua verkkoratkai-
sua, jonka avulla varmistetaan tiedonsiirto kaikissa tilanteissa. 
”Kansainväliset ratkaisumme on toteutettu hyvässä yhteis-
työssä Telian ja kohdemaassa toimivan operaattorin kanssa. 
Osassa toimipisteistä ensisijaisen yhteyden toimittaa Telia ja 
osassa se toimii varmistavana ratkaisuna”, Heino selvittää. 
”Globaalina tietoturvaratkaisuna meillä on käytössä Telian 
palomuuri ja sen lisäpalvelut.”

Kansainvälisyys tarkoittaa myös sitä, 
että   työntekijät matkustavat paljon.

”Työntekijämme liikkuvat ympäri maailmaa, ja isossa konser-
nissa puhelinkustannukset ovat suuret. Olemme kokeneet 
Telian toimittamat liittymät kustannustehokkaiksi ja ne toimivat 
kaikkialla, missä pitääkin. Kenttäasentajamme työskentelevät 
muun muassa kaivoksilla ja valtamerialuksilla, ja yhteydet toi-
mivat niin maalla, merellä kuin ilmassa. Hyödynnämme myös 
Telian  toimittamaa Skype-palvelua, joka on käytössä sekä Kii-
nassa että Euroopassa. Skype mahdollistaa sujuvan yhteyden-
pidon ja vähentää osaltaan matkustamisen tarvetta.”
Tulevaisuudessa yhteyksiä luodaan huippunopean ja viiveet-
tömän 5G-verkon avulla. Myös Wihurilla on mietitty, mihin uusi 
teknologia voisi taipua. 
”Kun tietoa halutaan reaaliaikaisesti ja se pitää prosessoida 
viiveettömästi, niin latenssi alkaa joissakin tilanteissa olla 
ongelma ilman 5G:tä”, Heino pohtii. ”Liiketoimintamme on 
rakennettu siten, että keskitettyjä palveluita, kuten konesalirat-
kaisuja, käytetään etäältä. Asioiden tulisi tästä huolimatta hoi-
tua reaaliaikaisesti. Keskitetty mallimme tulee säilymään myös 
jatkossa, ja muun muassa tässä 5G tulee varmasti  palvelemaan 
meitä”, Heino päättää.

”Kun toimialat ovat näinkin 
vaihtelevia, tämä aiheuttaa 
IT:lle omat haasteensa.”

Juha-Matti Heino
CIO, Wihuri



9

VIRTUAALITODELLISUUDELLA 
RAJATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA  
LIIKE-ELÄMÄÄN
Virtuaalikokemuksen perusteella syntyviä ostopäätöksiä, 
paremmin toimivia palveluita ja etämatkoja toiselle 
puolelle maapalloa. VR- ja AR-sovellukset ovat kovassa 
nousukiidossa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla 
ympäri maailmaa.

irtuaalitodellisuus (VR) on tietokoneella luotu maa-
ilma, johon päädytään laittamalla virtuaalilasit silmille. 

Peleissä ja koulutustilanteissa luodaan yleensä valemaailma, 
kun taas simulaatioissa pyritään mahdollisimman todenmu-
kaiseen kokemukseen.

Telian AR- ja VR-ratkaisujen kehityksestä vastaava 
Janne Timonen kertoo, että tällä hetkellä yritykset ottavat 
ensiaskeleitaan virtuaalitodellisuuden kanssa, mutta kehi-
tys on hyvin nopeaa teknologian edistyessä ja kustannusten 
pienentyessä. 

”Yrityksille virtuaalitodellisuus tulee olemaan uusi mark-
kinointi-, koulutus- ja palvelukanava; nähdäkseen tulevan 
talonsa, ei tarvitse enää katsella arkkitehdin piirustuksia, vaan 
voi mennä virtuaalisesti talokauppiaan luokse ja astua sisään 
omaan tulevaan taloonsa.  Myös suunnittelijat voivat nähdä luo-
mansa tuotteen etukäteen ja tehdä siihen muutoksia ketterästi. 

Lisätty todellisuus (AR) tarkoittaa puolestaan virtuaalisten 
elementtien lisäämistä todellisen maailman päälle. Lisättyä 
todellisuutta käytetään erilaisissa liiketoimintaratkaisuissa 
antamaan lisäinformaatiota työntekijöille joko puhelimessa 
olevan sovelluksen tai AR-lasien kautta. 

”Lisättyä todellisuutta käyttäviä sovelluksia on yhä enem-
män, koska ne tarjoavat yrityksille lisämyyntimahdollisuuk-
sia ja säästöjä. Yritykset pystyvät tehostamaan toimintojaan 
tuomalla työntekijöilleen ajantasaista tietoa ja ohjeita helposti 
AR-lasien kautta”, Timonen opastaa. 

Rajana virtuaalitaivas – AR- ja VR-ratkaisut 
tarjoavat apua monille toimialoille

Millä muilla toimialoilla kuin peli- ja elämysteollisuudessa näitä 
uusia teknologioita on jo käytetty? Timosella on vastaus val-
miina: ”Vähittäiskaupasta koulutukseen ja matkailusta säh-
köiseen kaupankäyntiin. Yritykset, kuten autovalmistaja Audi, 
ovat huomanneet virtuaalikokemuksen ostopäätöksen vauh-
dittajana. Mahdollisten sovellusten luomisessa on vain mie-
likuvitus rajana.”

”Koulutuksessa virtuaalitodellisuus tarjoaa motivoivan ja 
intensiivisen oppimiskokemuksen aika- ja paikkariippumat-
tomasti. Työntekijät voivat opetella esimerkiksi vaativien lai-
vamoottoreiden kokoamista, korjaamista ja huoltamista ensin 
virtuaalilasien avulla ja siirtyä sen jälkeen käyttämään AR-la-
seja käytännön työn tukena. Samalla tavalla nämä teknologiat 

T E K S T I :  L A U R A  K U L T A R A N T A     K U V A :  T E L I A

AR / VR

ovat jo mukana lääkäreiden koulutuksissa ja vaikkapa etäleik-
kauksissa, joissa leikkaava lääkäri saa apua AR-lasien kautta 
kollegoiltaan eri puolilta maailmaa. Etuna on se, että kädet 
ovat vapaina itse työn tekemiseen. Ambulansseissa ensihoita-
jat saavat vastaavasti reaaliaikaista etäkonsultointia lääkäriltä 
jo ennen sairaalaan ehtimistä, jolloin säästetään ihmishenkiä”, 
Timonen päättää innostuneesti.

”Työntekijät voivat opetella esimerkiksi 
vaativien laivamoottoreiden kokoamista, 
korjaamista ja huoltamista ensin 
virtuaalilasien avulla ja siirtyä sen 
jälkeen käyttämään AR-laseja 
käytännön työn tukena.”

V
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hmisten ja tavaroiden liikkuminen on  ennennäkemättömän 
nopeassa muutoksessa kasvavien kulutustarpeiden ja 

digitalisaation myötä. Samanaikaisesti liikenteeseen kohdistuu 
yhä enemmän odotuksia päästöjen vähentämiseksi: esimer-
kiksi Euroopan komissio julkisti toukokuussa 2018 esityksen, 
jonka mukaan raskaan liikenteen tulisi leikata hiilidioksidipääs-
töjä 30 % vuoteen 2030 mennessä. 

Neste ja Telia kehittävät ratkaisuja asiakkaiden 
haasteisiin liikenteessä uudenlaisella yhteistyöllä.

“Liikenteen paljon puhuttu murros tapahtuu tässä ja nyt. 
Yritysasiakkaamme ovat toivoneet uusia ratkaisuja pääs-
töjen vähentämiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen. 
Yhdistämällä vahvuutemme Telian kanssa voimme palvella 
asiakkaitamme entistä monipuolisemmin”, Nesteen Mar-
keting & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja  
Mika Hyötyläinen kertoo.

“Uusilla teknologioilla ja liiketoimintamalleilla voidaan 
yhdessä kehittää vastuullisia ratkaisuja useille toimialoille. 
Liikenteen haasteet ovat niin suuria, että niiden ratkaise-
miseen tarvitaan strategista, syvälle ulottuvaa yhteistyötä 
eri toimijoiden kesken. Neste on meille luonteva kump-
pani nimenomaan erilaisiin liikenteen tulevaisuuden rat-
kaisuihin, joiden ratkaisemisessa haluamme olla mukana”,  
Telian Head of IoT Sales Kalle Mehtola sanoo.

LIIKENTEEN MURROS  
TAPAHTUU TÄSSÄ JA NYT 
Neste ja Telia rakentavat yhdessä älykkäämpää liikkumista

Neste SmartTruck -palvelulla 
älykkäämpää liikennöintiä

Yhteistyön ensimmäinen konkreettinen ratkaisu on raskaalle 
liikenteelle suunnattu Neste SmartTruck -palvelu. Se mahdol-
listaa yrityksille yhden  käyttöliittymän kautta erilaisia sovel-
luksia kuten polttoaineen kulutuksen optimoinnin, ajopiirturin 
tietojen siirron automatisoinnin ja ammattiautoilijalle kehite-
tyn mobiilitankkauksen. Mobiilitankkaus nopeuttaa tankkaa-
mista ja tekee siitä entistä turvallisempaa, kun maksamiseen ei 
vaadita erillisiä kortteja tai käteistä. Lisäksi  palvelun  tarjoama 
GPS-paikannus auttaa kaluston hallinnassa sekä ajojen suun-
nittelussa ja toteutuksessa.

“Neste SmartTruck -palvelun on tarkoitus toimia tulevaisuu-
den alustana yhä uusille ominaisuuksille ja sovelluksille. Se on 
ensimmäinen yhteinen askel kohti uudenlaisia palveluita. Ras-
kaan liikenteen  digitalisointi on vasta alkanut, ja mikä vain on 
mahdollista  esimerkiksi turvallisuuden parantamisen saralla. 
Yksi erittäin mielenkiintoinen avaus on EEE Innovationsin, Lii-
kenneviraston ja Trafin hanke raskaan liikenteen valjastamisesta 
säätietojen keräämiseksi ja tieturvallisuuden parantamiseksi”,  
Hyötyläinen summaa.

T E K S T I :  N E S T E    K U V A T :  T E L I A

I

IOT

Liikenteen haasteet ovat niin suuria, että  
niiden ratkaisemiseen tarvitaan strategista,  
syvälle ulottuvaa yhteistyötä  
eri toimijoiden kesken.

Uusia yhteyksiä 
IoT-ratkaisuilla liität laitteet osaksi 
 esineiden internetiä ja luot uusia 
 älykkäämpiä palveluita.

https://www.telia.fi/yrityksille/tuotteet/liittymat/iot-ratkaisut/kaikki-ratkaisut
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TOIMIVAT TYÖVÄLINEET 
KANSAINVÄLISTYMISEN 
TUKENA

Maailmanvalloitusta jatkava startup-yritys 
MeetingPackage on yli 250 tuhannen 
juhla- ja kokoustilan jakelukanava 
ja varausteknologia. Nykyaikaisessa 
yrityksessä kaikki on mobiilia, jolloin 
työvälineiden merkitys korostuu.

uonna 2013 perustettu MeetingPackage on netissä 
 toimiva maksuton varausjärjestelmä, jonka avulla yri-

tykset voivat varata ja järjestää erilaisia kokouksia ja tapahtu-
mia kolmella klikkauksella. Kokoustiloja vuokraaville yrityksille 
MeetingPackage tarjoaa työkalun, jonka kautta he voivat 
myydä palveluitaan omien online-kanavien lisäksi myös muissa 
jakelukanavissa, kuten liikematkatoimisto Carlson Wagon-
lit Travelissa.

Toiminta on laajentunut lyhyessä ajassa yli sataan eri maa-
han. Yhtiöllä on kansainväliset jakelukanavat ja myyjiä useissa 
Euroopan valtioissa. Ensisijaisesti yhtiön palveluntuottajia 
ovat hotellit kuten Scandic, mutta joukosta löytyy myös toi-

mistohotelleja, kuten yli 
3000 Reguksen koh-
detta. Suomessa unii-
keilla kokouspaikoilla on 
myös merkittävä asema 
ja kova kysyntä. Esimer-
kiksi Hotelli Katajanokka 
tarjoaa asiakkailleen 
sivustollaan kokousti-
lojen online-varauksen 

hyödyntäen MeetingPackagen teknologiaa.
”Fokuksemme on vahvasti maailmalla ja tavoitteenamme on, 

että viiden vuoden päästä maailman merkittävimmät kokous-
tilat olisivat myynnissä verkossa. Varaajan asiakaskokemus 
on parhaimmillaan, kun kokouspaikka on tuonut prosessinsa 
verkkoon. Haluamme siis nostaa kokoustilojen käyttöastetta ja 
yksinkertaistaa myyntiprosesseja”, selventää yrityksen perus-
taja ja toimitusjohtaja Joonas Ahola.
Työntekijöitä yrityksessä on tällä hetkellä noin parikymmentä. 
Kun määrä oli pienempi, laitehankinnat tehtiin kertaostona 
uuden työntekijän aloittaessa. Pian kuitenkin selvisi, että kuu-
kausimaksulliset palvelulaitteet olisivat helpompi ja riskittö-
mämpi ratkaisu.

T E K S T I :  L O T T A  H J E R P P E   
K U V A :  M E E T I N G P A C K A G E

PALVELUL AIT TEET

”Pari kertaa läppärit ovat olleet huollon tarpeessa, mutta se 
ei ole ollut liiketoiminnan kannalta ongelma, koska korvaava 
laite on turvannut työnteon. Palvelulaitteet ovat siis sopineet 
tarpeisiimme paremmin kuin hyvin”, konkretisoi Ahola.

MeetingPackagen kaikilla työntekijöillä on käytössään 
MacBookit ja Jabran kuulokkeet. Ensiluokkainen ääni ja toi-
mivat läppärit ovat korvaamattomat arjessa, jossa soitetaan 
ulkomaanpuheluita päivittäin, ja osallistutaan tapaamisiin ja 
webinaareihin.

”Pääsääntöisesti hoidamme kokouspaikkojen myynnin 
etänä online-tapaamisilla. Poikkeus on esimerkiksi Italia, jossa 
 tapaaminen kasvotusten on lähes välttämätöntä”, Ahola ker-
too ja jatkaa: ”Ilman hyviä työvälineitä emme siis tekisi juuri 
mitään. Telian Palvelulaitteet tukevat laajenevaa liiketoimin-
taamme jatkossakin.”

Palvelulaitteet pitävät sisällään  
vakuutuksen, huoltopalvelun ja lainalaitteen 
huollon ajaksi. Laitteiden toimitus on 
nopea ja ilmainen, ja sopimuskauden 
päätteeksi ne kierrätetään tietoturvallisesti.

”Fokuksemme on 
vahvasti maailmalla ja 
tavoitteenamme on, että 
viiden vuoden päästä 
maailman merkittävimmät 
kokoustilat olisivat 
myynnissä verkossa.”

V

https://www.telia.fi/yrityksille/tuotteet/laitteet/palvelulaitteet
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uonna 1997 teollisen internetin ja IoT:n käsitteitä oli tus-
kin lanseerattu, ja harvan yrityksen liiketoiminta oli yli-

päätään millään tavalla verkottunutta. Tuolloin kuitenkin liitettiin 
verkkoon metsäkoneyhtiö Ponssen ensimmäiset koneet. Verk-
koyhteyden avulla ne lähettivät esimerkiksi metsäyhtiölle dataa 
muun muassa siitä, kuinka paljon puita päivässä oli hakattu. 
Samaa tietoa koneet keräävät edelleen, ja sitä voidaan hyö-
dyntää monin tavoin puunkorjuuyritysten liiketoiminnassa.

”Metsäkoneet keräävät tuottotietojen lisäksi dataa esimer-
kiksi polttoaineen kulutuksesta sekä koneiden sijainnista. 
Sijaintitieto auttaa järjestelemään logistiikkaa, kun koneita 
pitää saada siirrettyä savotalta toiselle”, kertoo Ponssen tek-
nologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg.

Tiedonsiirtoa on tavoitteena toteuttaa myös esimerkiksi erä-
maaolosuhteissa. Telia sekä Iridium suunnittelevat Ponsselle 
pilottiratkaisua, jossa kokeillaan satelliittitiedonsiirron hyödyn-
tämistä. Sen avulla dataa voidaan välittää haastavista paikoista.

Ponsse kehittää toimintaansa ja digitaalisia ratkaisuja asi-
akkaiden tarpeisiin pohjautuen.

”Meillä ei ole korulause, että asiakas on keskiössä kaikessa 
toiminnassa. Teemme esimerkiksi tuotekehitystyötä tiukasti 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kaikki konemallimme perus-
tuvat asiakasyhteistyöhön, ja myös IoT-ratkaisuja on kehitetty 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakaslähtöisyys on kirjoitettu 
meidän DNA:han”, Inberg lausuu.

IoT:ta hyödynnetään myös huoltopalveluissa, jotka ovat 
Ponsselle kasvava liiketoiminta-alue konekannan kasvun 
myötä.

”Takaamme after sales -palvelut niillä markkinoilla, joilla 
koneita myydään. Saamme esimerkiksi moottoreista ja järjes-
telmistä vikadiagnostiikkatietoa eli pystymme analysoimaan, 
mistä mahdollinen vika löytyy.”

Älykäs metsäkone ei saa altistua kyberuhkille

Verkkoon kytkettyihin koneisiin ja laitteisiin sisältyy periaat-
teessa aina tietoturvariskejä. Ponssen koneet pitävät sisällään 
useita tietokoneita, jotka pitää suojata huolellisesti. Nyky-
päivänä kyberturvallisuus liittyy olennaisesti liiketoiminnan 
jatkuvuuteen.

”Kyberturvallisuusasioissa on oltava jatkuvasti hereillä. Lop-
putuotteissamme on paljon tietotekniikkaa, jolloin kyberuhkien 
riski on olemassa”, Inberg sanoo.

Telian asiantuntijat sparraavat ponsselaisia tietoturvan lisäksi 
tietosuojasta – Ponsse on hyödyntänyt Telian asiantuntemusta 
GDPR-asetukseen liittyen. Yhtiön liiketoiminta on luonteeltaan 
sellaista, ettei siihen ei sisälly laajamittaisesti henkilötietojen 
ja -rekisterien käsittelyä. GDPR:n vaatimukset tulee kuiten-
kin ottaa huomioon.

”Telia on tarjonnut meille näkemystä siihen, miten meidän 
tulee huomioida muuttuva lainsäädäntö. Tietosuojan lisäksi 
kehitämme jatkuvasti tietoturvaan liittyviä asioita. Tietotur-
vahallinnan tulee olla jatkuva toimintaprosessi, ei yksittäi-
nen projekti.”

Ponsse hyödyntää myös Telian tytäryhtiön Cygaten palo-
muuria sekä Telian yritysverkkoratkaisua.

”Hyödynnämme kaikkia palomuuriin sisältyviä tietoturva-
palveluita, ja Telian Datanet-palvelu on meillä käytössä yri-
tysverkkoratkaisuna. Se on etenkin tietyillä markkina-alueilla 
hyvin kustannustehokas ratkaisu”, Inberg toteaa. ”Telian tuot-
tama, avainasiakaspalvelukeskuksen sisältävä kokonaisuus 
on toimiva ratkaisu meille, ja yhteistyömme Telian kanssa on 
käynnistynyt lupaavasti.”

Mainetta, kunniaa ja palkintoja – Ponsse 
on suomalainen menestystarina

Vieremällä vuonna 1970 perustettu yhtiö on laajentunut vuo-
sien varrella Euroopan lisäksi muun muassa Kiinaan ja Etelä- ja 

TEOLLINEN INTERNET  
VUOSIMALLIA 1997

Metsäkoneyhtiö Ponsse on  
tiennyt IoT:n menestysreseptin  
jo 20 vuotta

IOT

T E K S T I :  M A R I  R I H T I    K U V A T :  P O N S S E

V
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un järjestelmävastaava Jukka Aalto kuuli Telian palve-
lulaitteista ensimmäisen kerran, kolahti ratkaisu häneen 

kertaheitolla: ”Nyt meidän ei enää tarvitse uhrata kallista aikaa 
mobiililaitteiden ylläpitoon.”

Alfa Lavalilla on ollut palveluna ostetut työpuhelimet käy-
tössä jo kolmen vuoden ajan, eikä järjestelmävastaava Jukka 
Aalto voisi olla tyytyväisempi. 

”Kuullessani ensimmäistä kertaa palvelulaitemallista ajat-
telin heti, että tässä on meille sopiva ratkaisu. Aikaisemmin 
hankimme Alfa Lavalilla puhelimet tarpeen mukaan milloin 
mistäkin, jolloin laitteiden hankintaan ja niihin liittyvän tieto-
taidon ylläpitämiseen kului aivan tuhottomasti kallista aikaa. 
Nykyinen keskitetty järjestely helpottaa elämää ja mielestäni 
tärkein etu palvelulaitemallissa onkin se, että saamme puheli-
miin liittyvät asiat pois omalta työlistaltamme. Näin työpäivistä 
vapautuu aikaa varsinaisille töille”, Aalto kertoo. 

”Ajattelin heti, että palvelulaitemalli sopii meille kuin 
nakutettu.” 

Kansainvälisessä asiantuntijayrityksessä on tärkeää olla 
aina online ja asiakkaiden tavoitettavissa. Alfa Lavalin työn-
tekijät toimistolla ja tehtaissa käyttävät puhelimilla sähkö-
postia ja Skypeä ja siksi on tärkeää, että puhelimet toimivat 
moitteettomasti. 

”Puhelinten lisäksi palvelupakettiimme kuuluvat myös vakuu-
tukset, huollot ja nopea asiakastuki. Kokonaisuus on mielestäni 
erittäin toimiva ja käyttö sujuvaa – kaikki työntekijämme osaa-
vat olla suoraan Teliaan yhteydessä, jos puhelimen kanssa on 
jotain ongelmia. Myös nopeasta toimituksesta täytyy nostaa 

PALVELULAITTEET TOIVAT  
ALFA LAVALILLE LISÄÄ  
TUNTEJA TYÖPÄIVIIN 

K

PALVELUL AIT TEET

T E K S T I :  V I I V I  S U O M A L A I N E N

Täyden palvelun työvälineet
Palvelulaitteilla yrityksesi käytössä  on aina sopi-
vat työvälineet. Voit hankkia palveluna niin puheli-
met, läppärit, tabletit kuin oheislaitteetkin. Kaikkia 
hallitset helposti yhdessä  osoitteessa. Vakuutus kat-
taa myös takuun ulkopuoliset vahingot ja huolto-
jen ajaksi saat aina korvaavan laitteen käyttöön.

DataInfo toimittaa Telian 
palvelulaitteita asiakkaille 
yli 50 maahan

Pohjois-Amerikkaan saakka, ja työntekijöitä yhtiössä on tällä 
hetkellä maailmanlaajuisesti yli 1600. Menestystarina ei ole 
jäänyt huomiotta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 
Ponsselle Suomi 100 -juhlavuoden erikoispalkinnon vuosit-
tain jaettavasta kansainvälistymispalkinnosta. Palkintoja on 
sadellut vuosien varrella muitakin: esimerkiksi vuonna 2016 
yhtiö sai Suomen Kasvupalkinnon, ja Ponssen tuotekehitys-
johtaja on myös palkittu vuoden teknologiajohtajapalkinnolla.

Mikä sitten on menestyksen salaisuus? Toiminnassa koros-
tuu voimakkaasti asiakaslähtöisyys, joka ohjaa myös tuoteke-
hitystä. Teknologia ei ole itseisarvo, vaan sen avulla pyritään 
kasvattamaan asiakkaiden saamaa arvoa. Toisaalta uutta tek-
nologiaa on hyödynnetty edelläkävijänä jo silloin, kun kukaan 
ei osannut ennustaa Internet of Thingsin vallankumousta ja 
koko käsite oli tuntematon. Asiakkaiden kanssa kehitetyt 
tuotteet sekä edistyksellinen teknologia ovat mahdollista-
neet maailmanvalloituksen, joka on levinnyt Vieremältä lähes 
kaikille mantereille.

”On ilo työskennellä yrityksessä, jota arvostetaan ja jonka 
tuotteet saavat kiitosta”, Inberg päättää.

hattua, nimittäin uudet puhelimet ovat pääsääntöisesti aina 
tilauksesta seuraavana päivänä työntekijöillä kädessä”, Aalto 
kehuu. 
Aallon mukaan Telian käyttämä elinkaariajattelu kolahti häneen 
kertaheitolla. Alfa Lavalilla on käytössä kahdenlaisia kännyköitä 
– kolmasosa käytössä olevista puhelimista on iPhoneja ja loput 
Samsungeja – ja niitä käytetään tasan kahden vuoden ajan. 
”Mobiililaitteiden elinkaariajattelu on auttanut meitä muodos-
tamaan sisäisesti selkeät ja yhteiset mallit puhelimen käyt-
töön. Kun työntekijöillä on etukäteen tiedossa, milloin uusi 
puhelin tulee ja milloin se vaihtuu, ei äkillisiä rikkoontumisia-
kaan tule enää niin paljon.” 

Yhteistyö Telian kanssa on sujunut Aallon kokemuksen 
mukaan sen verran mallikkaasti, että yhteistyö voi tulevai-
suudessa laajentua nykyisestä. 

”Olen suositellut palvelulaiteratkaisua muillekin. Näen, että 
tulevaisuudessa voisimme ottaa esimerkiksi tehtaissamme 
käyttöön myös tabletit palvelulaitteina.”

https://www.telia.fi/yrityksille/tuotteet/laitteet/palvelulaitteet


IHMISVIRTOJEN LIIKKUMISESTA 
SAATAVA DATA AUTTAA  
TEKEMÄÄN PAREMPIA PÄÄTÖKSIÄ

atan hyödyntäminen on avainasemassa, kun suunnitel-
laan kaupunkien liikennettä. Crowd Insights -analytiik-

kaan tarvittava data kerätään mobiililaitteiden anonyymeista 
sijaintitiedoista. Tätä ainutlaatuista dataa voidaan hyödyntää 
joukkoliikenteen suunnittelussa.

”Kun tavoitteena on ymmärtää laajasti väestön liikkumis-
käyttäytymistä, on anonymisoitu mobiiliverkkodata varteen-
otettava lisä työkalupakkiin. Lähes jokaisen ihmisen taskusta 
löytyy kännykkä”, kertoo Telian analytiikkaliiketoiminnasta 
vastaava Tapio Levä. 

Tulevaisuuden joukkoliikennesuunnittelijat tarvitsevat aiem-
paa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten ja milloin ihmiset 
liikkuvat. Crowd Insightsin avulla liikenteen muutoksien vai-
kuttavuudesta on mahdollisuus saada jatkuvasti uutta dataa.  

Tukholmassa bussiyhtiö Nobina ja Ruotsin Telia tekivät 
yhteistyössä uraauurtavan selvityksen, joka paljasti ainutlaa-
tuista tietoa tukholmalaisten liikkumisesta. Selvityksen mukaan 
Tukholmaan tarvittaisiin uusi bussilinja, ja julkisen liikenteen 
käyttäjämäärät ovat jopa 16 prosenttia pienempiä perjantaisin. 

Crowd Insights tukee kauppakeskusten 
liiketoiminnan kehittämistä  

Crowd Insightsia on hyödynnetty myös kauppakeskusten lii-
ketoiminnan kehittämisessä, kuten ostovoiman seuraami-
sessa. Ihmisvirta-analyysin avulla voidaan selvittää, kuinka 
paljon ihmisiä liikkuu kauppakeskuksen lähistöllä, miten 
ihmisvirrat vaihtelevat vuodenaikojen, viikonpäivien ja vuo-
rokaudenaikojen välillä sekä minkälainen on ihmisjoukkojen 
 sosiodemografinen profiili. 

”Uudenlaisen datan hyödyntäminen vaatii, että tunnistamme 
tilanteet ja tarkoitukset, joihin sitä voidaan soveltaa. Vaikka mobii-
liverkkodatalla voidaan vastata perinteisiin kaupunki- ja liiken-
nesuunnittelun kysymyksiin, löytynevät mielenkiintoisimmat 
sovelluskohteet jostakin ihan uudesta, kuten vaikkapa palveluiden 
mukauttamisesta tarpeiden ja kysynnän mukaan”, pohtii Levä. 

T E K S T I :  E M M I  H A U T A L A    
K U V A T :  E R A  C O N T E N T  &  I S T O C K

CROWD INSIGHTS

Isot tapahtumat saavat suuret 
ihmismassat liikkeelle 

Tapahtumissa kerättyä dataa voidaan hyödyntää, kun halutaan 
mitata ja kehittää kaupunkien elinvoimaisuutta. Elokuussa 2017 
Crowd Insightsia pilotoitiin Tampereella Robbie Williamsin kei-
kan aikaan. Dataa analysoimalla haluttiin tietoa siitä, kauanko 
keikalla oltiin, miltä paikkakunnilta sinne tultiin, miten ihmi-
set poistuivat keikalta sekä mille paikkakunnille he lähtivät ja 
milloin. Crowd Insightsin avulla kerätty data on täysin anony-
misoitua, eikä siitä voida erotella  yksittäisten ihmisten liikkeitä.

D

”Kun tavoitteena on ymmärtää laajasti väestön 
liikkumiskäyttäytymistä, on anonymisoitu 

mobiiliverkkodata varteenotettava lisä työkalupakkiin.”
– Tapio Levä
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IHMISVIRTOJEN LIIKKUMISESTA 
SAATAVA DATA AUTTAA  
TEKEMÄÄN PAREMPIA PÄÄTÖKSIÄ

TURVALLISIN ASKELIN 
ULKOISTUSPROJEKTEIHIN
PlusTerveys jatkoi IT-palveluiden ulkoistamista, ja vuoden 
alussa konesalipalvelut siirtyivät talon ulkopuolelle. 

uomen suurimpiin lukeutuva yksityisiä terveydenhuollon 
palveluja tuottava PlusTerveys päätti vuoden 2018 alusta 

luopua kokonaan omasta konesalikapasiteetistaan ja siirtyä 
käyttämään ulkopuolista kapasiteettipalvelua. 

 Ulkoistamisratkaisuihin oli turvallista kulkea tutun kump-
panin kanssa, sillä taustalla oli vuodesta 2015 alkanut tiivis 
yhteistyö Inmicsin kanssa.  Yhteistyö alkoi IT-tukipalveluilla ja 
tietoverkon valvontapalveluiden käytöllä.

”Inmics tuottaa meille tarvitsemamme palvelinympäristön, 
valvonnan ja hallinnan. Lisäksi saamme heiltä toimipisteille etä-
varmistuspalveluita. Meille on jäänyt työn koordinointi”, Plus-
Terveyden tietohallintopäällikkö Mika Alho kertoo.

 Tarve IT-palvelujen ulkoistamiselle syntyi oman tukihenki-
löstön erikoisosaamisen kehittämisen ja ajantasaisena pysy-
misen haasteista. Palveluiden ulkoistamisen taustalla oli myös 
lisääntynyt kilpailu suun terveydenhuollossa ja lääkäripalve-
luissa. Myös yhteiskunnalliset muutokset, kuten sote-uudis-

tus, ovat muuttanut kilpailukenttää. 
”Haluamme keskittyä omaan ydinliiketoi-

mintaamme eli PlusTerveyden oman 

T E K S T I :  M A I J U  K O R H O N E N    K U V A :  R I K U  I S O H E L L A

LOPPUK ÄY T TÄJÄTUKI

strategian mukaisesti palvelemaan asiakkaita ja pysyä hel-
posti lähestyttävänä paikallisena toimijana.”

 IT-palveluiden tarjoaminen on kuitenkin myös tärkeä osa 
PlusTerveyden omaa sisäistä toimintaa, sillä PlusTerveyden 
hallinto tarjoaa erilaisia sisäisiä palveluita, kuten kirjanpitoa, 
markkinointia ja IT-palveluita. Näitä tarjotaan PlusTerveyden 
hammaslääkäri- ja lääkärikeskuksille. 

 Myös Yhteys 2018 -konferenssissa Helsingissä Vuo-
den Service Desk -kilpailun voittajaksi valittu Inmicsin ser-
vice desk –palvelu saa Alholta kiitosta. Palvelu on hyvää ja 
henkilökohtaista.

”Loppukäyttäjien kannalta on oleellisen tärkeää, että INhel-
pin henkilökunta on pysynyt pitkään samana. Tukipuhelujen 
soittajat osaavat palvelua hakiessaan kysyä sopivaa asian-
tuntijaa jo etunimeltä.” 

Plusterveysläiset kokevatkin Alhon mukaan Inmicsin työn-
tekijät joissakin asioissa ikään kuin omiksi työntekijöikseen. 

”Jos meille tulee avuntarve esimerkiksi konesalikapasiteet-
tiin liittyen, niin puhelinsoitto tai sähköposti riittävät. Asiat hoi-
tuvat saman päivän aikana. Asiat saadaan pidettyä riittävän 
suoraviivaisina ilman turhaa hallinnollista byrokratiaa.”

Telia InHelp toimii keskitettynä palvelupisteenä 
yrityksesi ICT-käyttäjille vastaten kaikkien 
vikatilanteiden ja palvelupyyntöjen käsittelystä.
Inmics-Nebulan tuottama Telia InHelp  
valittiin Suomen parhaaksi  
käyttäjätukipalveluksi vuonna 2018. 

S

https://www.inmicsnebula.fi/fi/palvelut/loppukayttajien-palvelupiste/inhelp
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EUROOPAN SUURIN  
TEOLLINEN ÄLYKAUPUNKI ON 

KÄTKETTY KOKKOLAAN
Näin miljardimahti on turvattu

T E K S T I  &  K U V A T :  V A P A  M E D I A

IOT

okkolan Ykspihlajan metsämaisemasta nousee esiin monoliittimainen 
Port Tower. Se on paikka, josta avautuu kokonainen teollisen älyn 

valtakunta: Kokkola Industrial Park on kokoluokassaan ja monipuolisuu-
dessaan suurteollisuusalue täysin omassa sarjassaan Suomen ja jopa 
Euroopan mittakaavassa. Tämä Pohjanmaan rahasampo kattaa yli mil-
jardi euroa Suomen viennistä.

Jussi Lång on tämän kaupungin sheriffi. Turvallisuuspäällikkö Lång 
tuntee alueen kuin omat taskunsa ja tietää lähes sen jokaisen senso-
rin, kameran ja paloilmoittimen sijainnin. Pieninkin ongelma alueella 
voi synnyttää ketjureaktion, jonka lopputulosta kukaan ei halua nähdä.  
On aika lähteä tutkimaan suurta ja kiehtovaa  älykaupunkia tarkemmin.

K
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Miljardien rahasampoa turvaamassa

Port Tower on teollisuusalueen tarkastuspiste ja palvelukes-
kus, josta löytyy palveluja pienen kaupungin tarpeiksi.

”Oli kyseessä sitten kumipyöräkuljetus, vieras tai työnte-
kijä, kaikki menevät tätä kautta. Port Tower on se paikka, josta 
tämä maailma alkaa.”

Port Towerin aulassa jokainen alueelle menevä saa videolta 
lyhyen turvallisuuskoulutuksen. Sellaista tarvitaan, kun ympä-
rillä on niin syövyttäviä, räjähtäviä, myrkyttäviä kuin hapenkin 
 syrjäyttäviä aineita.

Teollinen äly on valjastettu turvallisuuden vahdiksi. Teollisuu-
dessa turvallisuus tarkoittaa häiriöttömyyttä ja jatkuvaa tuo-
tantoa. Yllättäviin pysähdyksiin ei ole yksinkertaisesti varaa, 
kun alueella toimii yli 70 yritystä, joiden yhteenlaskettu liike-
vaihto on 1,2 miljardia euroa eli 3,3 miljoonaa euroa päivässä. 

Matkalla teollisuuskaupunkiin ikkunasta vilahtaa tuttuja 
nimiä: Boliden, Freeport Cobalt, Tetra Chemicals, Yara Suomi 
– kemian ja metalliteollisuuden jättejä.
”Tästä ei Suomessa hirveästi huhuilla, ollaan oltu aika vaati-
mattomia alueesta. Oma mielipiteeni on tosin se, että on hyvä 
kertoa, että olemme olemassa. Tämä on kuitenkin Euroopan-
kin mittakaavassa isoa toimintaa”, Lång kommentoi.

Vaatimattomia nuo keskipohjanmaalaiset. Nyt Lång pistää 
isoja lukuja tiskiin ylpeästi: teollisuusalueelta löytyy kahdek-
san prosenttia Keski-Pohjanmaan työpaikoista.

Hänen silmissään palaa innostus, kun hän rakentaa suo-
malaista menestystarinaa messevä lukema kerrallaan: alueen 
yritysten liikevaihto on 1,2 miljardia euroa ja niiden vuotui-
nen vienti 1,1 miljardia euroa, mikä on yli viisi prosenttia koko 
 Suomen kemian ja metalliteollisuuden kokonaisviennistä.

”Täällä toimii  
6 isoa laitosta,  

15 tuotannollista yritystä  
ja 60 alihankintafirmaa.  

Sitten on omat 
kaupat, ruokalat, 

taksit, pelastuslaitos 
ja erilaisia liikunta- ja 

terveyspalveluita – ja toki 
myös kolme satamaa ja 

kaksi voimalaitosta.”

Näiden porttien taakse ei moni pääse

Lång ajaa pois Port Towerin pihasta. Parin kilometrin päässä 
häämöttävät Kokkola Industrial Parkin portit, jotka ovat jokai-
selle kokkolalaiselle tutut, mutta joiden taakse vain harva pää-
see kurkistamaan.

Kulku on tarkoin valvottua. Lång pysähtyy porteille, jotka 
aukeavat hetken päästä itsestään, sillä peruutuspeilin alla 
oleva laite keskustelee porttien kanssa. Samalla kulusta jää 
merkki järjestelmään. Kun alueella liikkuu päivittäin 1500 kul-
kuneuvoa suuntaan ja 
toiseen, tulee niiden 
pysyä visusti kartalla: 
ajoneuvo väärässä pai-
kassa on täällä yhtä 
pelottava ajatus kuin 
henkilö, joka on tullut 
luvatta alueelle teke-
mään vahinkoa. Sattu-
mille ei ole tilaa.

Porttien vieressä on 
keltainen talo, jonka kyl-
jessä lukee KIP Service. 
KIP Service on yritys, 
joka hoitaa alueen turvallisuus-, tuki- ja muut oheispalvelut.

Långin lisäksi KIPillä on töissä kahdeksan muuta henki-
löä. Se on hyvin pieni joukko vastaamaan alueesta, jonka 
ympärysmitta on 22 kilometriä ja jossa työskentelee 2 500 eri 
alan ammattilaista. 
Kokkola Industrial Park ole mikään tyypillinen teollisuusalue, 
vaan pikemminkin ”kaupunki kaupungin sisällä”.

”Täällä toimii kuusi isoa laitosta, 15 tuotannollista yritystä 
ja 60 alihankintafirmaa. Sitten on omat kaupat, ruokalat, tak-
sit, pelastuslaitos ja erilaisia liikunta- ja terveyspalveluita – ja 
toki myös kolme satamaa ja kaksi voimalaitosta”, Lång listaa.

Kaikkea tätä pitäisi voida tarkkailla ja valvoa  mahdollisimman 
tehokkaasti. Mutta miten?

”Tästä ei Suomessa hirveästi huhuilla, 
ollaan oltu aika vaatimattomia alueesta.”

– Jussi Lång
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Jättikatastrofien torjuntajärjestelmä

Vuodesta 2015 asti KIP Services on käyttänyt Alertan tie-
donkeruuverkkoa ja -valvomoa, joihin on liitetty koko teolli-
suusalueen turvajärjestelmät. Jokainen poikkeama laukaisee 
automaatioketjun.

Jos esimerkiksi jossain syttyy tulipalo, lähettävät järjestelmät 
kaikkiin alueen ennalta määrättyihin matka- ja viranomaispuhe-
limiin viestin, jossa kerrotaan, mikä rakennus palaa, mistä huo-
neesta palo on alkanut ja mikä laite sen havaitsi. Näin oikeat 
henkilöt voivat reagoida välittömästi tilanteeseen. Järjestelmä 
lähettää saman viestin myös ennakkotietona viranomaisille.

Ero siihen, että viestit pitäisi välittää manuaalisesti ja soit-
tamalla, on kriittisellä hetkellä ratkaiseva.

”Jos jotain tapahtuu – oli kyseessä sitten esine tai henkilö – 
niin kysymyksiin mikä, kuka, missä ja milloin meillä tulee olla 
aina vastaukset.”Järjestelmä välittää tekstiviestejä hurjat 16 
000 kappaletta joka kuukausi.

”95 prosenttia näistä on muuta kuin kriittistä hälytys-
toimintaa, esimerkiksi tiedottamista. Normaalisti poik-
keavia tilanteita meillä on keskimäärin kerran kuussa, 
hälytyksiä vieläkin vähemmän.”

Lång kertoo, että Telian toimittama kokonaisuus on täysin 
ehdoton ratkaisu alueella, jossa ainekset katastrofiin ovat kir-
jaimellisesti kasassa.

”Meille yritetään aina välillä myydä kaupallisia verkkoja käyt-
täviä ratkaisuja. Silloin kysyn, että jos tulee tosi tilanne, niin 
välittyykö kriittinen viesti aivan varmasti 1500 eri puhelimeen? 
Tähän en ole ikinä saanut faktapohjaista vastausta.”

Koska laitteet toimivat yhtei-
sessä verkossa, voidaan dataa 
siirtää yhdestä laitteesta toiseen 
ja saada parempi  kokonaiskuva 
tilanteesta.
”Voimme pian myös ohjelmoida 
valvontakamerat niin, että häly-

tyksen saadessaan ne kääntyvät hälytyksen lähettänyttä lai-
tetta kohti.”

Kyse ei ole pelkästään turvallisuudesta vaan myös vetovoi-
maisuudesta: yhdessä Kokkola Industrial Parkin erinomaisesti 
toimivan infran kanssa turvallisuus tekee alueesta houkuttele-
van uusille tulokkaille, niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille.

”Hyvä kokonaisturvallisuus koostuu tietysti laitteiden lisäksi 
erinomaisesta henkilöstöstä ja sujuvasta yhteistyöstä. Nykyi-
nen turvallisuustasomme ei olisi mahdollista ilman tehtaiden, 
henkilöstön, eri viranomaisten ja Kokkolan kaupungin tiivistä 
ja avointa kanssakäymistä”, korostaa Lång.

Yhden tuotannosta 
syntyvä ’jäte’ on 
toisen tehtaan raaka-
aine, josta se tekee 
tuotteen, jonka ’jäte’ 
on taas kolmannen 
tehtaan tuotteen 
raaka-aine.”

Jatkoa edelliseltä sivulta →

Järjestelmä välittää 
tekstiviestejä hurjat 
16 000 kappaletta 
joka kuukausi.

Yhden jäte on toisen raaka-aine

On erityisen tuulinen ja kuiva päivä, ja pöllyävä hiekka saa 
teollisuusalueen näyttämään elokuvista tutulta, huippusa-
laiselta mutta vastikään hylätyltä alueelta. Kauniiksi paikkaa 
on vaikea sanoa, vaikka jotain kiehtovaa alueen riisutuissa ja 
toisiinsa putkilla ja telineillä yhdistetyissä rakennuksissa on.

Putkille löytyy selitys, joka on samalla yksi Kokkola Industrial 
Parkin menestystekijöistä.

”Nykyään puhutaan paljon kiertotaloudesta, mutta täällä sitä 
on tehty jo iät ja ajat. Yhden tuotannosta syntyvä ’jäte’ on toi-
sen tehtaan raaka-aine, josta se tekee tuotteen, jonka ’jäte’ 
on taas kolmannen tehtaan tuotteen raaka-aine.”

Alueella valmistetaan perin-
teisten metallien ja kemian-
tuotteiden lisäksi myös hyvin 
yllättäviä tuotteita, kuten esi-
merkiksi lääkehappea, hit-
sauskaasuja, talousvettä ja 
kemikaaleja, joita käytetään 
esimerkiksi lääkkeissä, maa-
leissa, akuissa ja pinnoitteissa.

Lång ajaa kohti Kokkola 
Industrial Parkin ylpeydenai-

hetta, Pohjoismaiden ainoaa AW-terminaalia. Massiivisessa 
rakennuksessa laivan kuorman voi purkaa säässä kuin säässä.

Terminaalilta päällystämätön tie mutkittelee rantaviivaa pit-
kin kohti aluetta, jonka kohdalla oli vielä muutama vuosi sit-
ten merta. Nyt siinä on mustaa asfalttia, jonka päällä lepää 
kasoittain kontteja.

”Tämä alue on jatkuvassa muutoksessa. Tänään tästä pää-
see ajamaan autolla, huomenna voi olla, että koko alue on ihan 
tukossa”, Lång sanoo.

Suomen suurimman teollisuuskaupungin hektisessä ja 
muuttuvassa maisemassa konkretisoituu totuus tästä ajasta:  
ainut pysyvä asia on muutos.

Långin mukaan Telian toimittama kokonaisuus 
on ehdoton ratkaisu alueella, jossa katastrofin 

ainekset ovat kirjaimellisesti kasassa.
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etsästäjän pitää nähdä, onko lähimaastossa isoja kiviä, 
polkuja tai ojia. Retkeilijät kaipaavat lähimmän retki-

majan sijaintia. Maastossa liikkujat tarvitsevat mahdollisim-
man tarkat kartat suunnistamiseen. Tästä syystä oululainen 
AccelBit Oy päätti aloittaa vuonna 2009 Karttaselain-sovel-
luksen kehittämisen.

”Sovelluksessa on tarkimmat maasto-, meri- ja kaupunkikar-
tat aina käyttäjien ulottuvilla. Asiakkaitamme ovat kaikki luon-
nossa liikkujat, kuten kalastajat, metsästäjät ja ammattikäyttäjät 
metsä- ja kiinteistöalalla”, kertoo AccelBitin  toimitusjohtaja 
Jukka Hietanen. 

Ilmaisessa Karttaselaimessa näkymän voi valita käytön 
mukaan ja tallentaa omia kohteita, esimerkiksi parhaimmat 
kalastus- tai marjastuspaikat. Ylhäältäpäin kuvattu näkymä on 
hyvin tarkka: siinä näkyy erilainen puusto, ojat, kivet, veden 
syvyys ja korkeuskäyrät. Toimiakseen sovellus vaatii verkko-
yhteyden, mutta offline-kartat saa käyttöönsä lisätilauksella.

Tämän lisäksi sovelluksessa on henkilö- ja lemmikkipaikan-
timet, eli kartalta näkee, missä oma lemmikki liikkuu. Tule-
vaisuudessa kehitystyötä on tarkoitus tehdä niin, että myös 
ajoneuvoseuranta ja paikkatietojen jakaminen ryhmille olisi 
mahdollista. 

”Kehitämme sovellusta jatkuvasti. Jatkossa käyttäjät voi-
vat lisätä karttoihin entistä monipuolisemmin omaa sisäl-
töä, kuten kuvia tai yrityksen omia aineistoja. Tavoitteena on 

KARTTANÄKYMÄT  
   TURVASSA PILVESSÄ

Telia INcloud 9 -pilvipalvelu pitää Suomen  
suosituimman maastokarttasovelluksen, Karttaselaimen, 
asiakaskartat ja -tiedot tallessa ja aina nopeasti saatavilla. 

M

PILVIPALVELUT

T E K S T I :  L O T T A  H J E R P P E     K U V A :  A C C E L B I T

Nebula toimittaa Telia INcloud 9 -palvelun, 
joka on OpenStack-teknologiaan perustuva 
kotimainen seuraavan sukupolven 
pilviratkaisu. Palvelu kuuluu laatustandardi 
ISO 27001 piiriin ja siinä on minuuttikohtainen 
hinnoittelu ensimmäisenä Pohjoismaissa. 

myös, että karttanäkymiä saisi monipuolisesti muualtakin kuin 
 Suomesta”, visioi Hietanen.

Pilvipalvelun valinnassa korostuivat suorituskyky ja luotet-
tavuus. Haasteena oli saada ladattavat kartat ja käyttäjien tal-
lentamat tiedot mahdollisimman turvalliseen paikkaan, mistä 
ne ovat ladattavissa ilman viiveitä. Kotimainen Telia INcloud 9 
-pilviekosysteemi säilyttää kaiken datan Suomessa Telia Inmi-
cs-Nebulan kahdessa omassa konesalissa.

”Palvelu on ollut erittäin suorituskykyinen ja käyttöönotto 
oli todella helppoa. Telian osaaminen etenkin palveluiden 
infrastruktuurin kehittämisessä on ollut ensiluokkaista. Pre-
paid-hinnoittelun avulla myös kustannukset pysyvät mata-
lina”, kertoo Hietanen. 

Tällä hetkellä Karttaselain-sovelluksella on yli puoli miljoo-
naa latausta ja satoja tuhansia käyttäjiä vuosittain, mutta tämä 
on vasta alkua.

Karttaselain

https://www.inmicsnebula.fi/fi/palvelut/konesali-ja-pilvipalvelut/incloud-9
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GLOBAALEILLA MARKKINOILLA 
KESKINKERTAINEN EI RIITÄ
RELEX vakuuttaa asiakkaansa  
maailmanluokan teknologialla

T E K S T I :  M A R I  R I H T I    
K U V A T :  I S T O C K  &  R E L E X 

DATAKESKUS

igitaalinen murros ravistaa vahvasti myös vähittäiskauppaa. 
Digitaalisten ratkaisuiden avulla voidaan muun muassa 

optimoida toimitusketjuja ja lisätä kysynnän ennakoitavuutta. 
RELEX toimittaa vähittäiskaupan alalla toimiville asiakkailleen 
ohjelmistopohjaisia palveluita, joiden avulla ennustamista voi-
daan tehdä syvemmällä tasolla kuin koskaan aiemmin. 

”Ratkaisumme auttaa esimerkiksi ennakoimaan, miten kulut-
tajat käyttäytyvät vaikkapa sesonkien tai alennusmyyntien 
aikana ja optimoimaan toimitusketjuja ja menekkiä”,  RELEXin 
CIO Tapio Pitkäranta kertoo. 

RELEXin asiakkaalla voi olla tavoitteena vaikkapa tuore-
tuotteiden hävikin pienentäminen, mikä vaikuttaa ympäristön 
lisäksi myös kustannuksiin. Toisaalta esimerkiksi jouluseson-
gin aikana kaupan hyllyltä pitää löytyä juuri oikeat tuotteet ja 
niitä on oltava saatavilla juuri sopiva määrä.

”Viime keväänä teimme yhdelle asiakkaallemme ennusteen 
kymmenistä tuhansista tuotteista ja niiden kysynnästä 2 000 
myymälässä 1,5 vuodeksi eteenpäin. Ennustedataa kertyi 40-50 
miljardia riviä. Vanhemmalla teknologialla tämmöinen ei onnis-
tuisi ollenkaan tai ennusteen tekemisessä kestäisi loputto-
man pitkään. Kehittämämme teknologian avulla voidaan tehdä 
asioita, joita ei ole aiemmin voitu tehdä”, Pitkäranta selvittää. 

Asiakkaita kiinnostaa, mitä konepellin alta löytyy

Kun liiketoiminta pohjautuu ohjelmistopohjaisiin palveluihin, 
IT-infran on oltava tarkkaan harkittu kokonaisuus. Konepellin 
alta löytyvillä ratkaisuilla voidaan myös vakuuttaa vaativim-
mat asiakkaat palvelun luotettavuudesta ja toimivuudesta. 

”Seuraamme jatkuvasti markkinaa ja pyrimme käyttämään tar-
vitsemissamme palveluissa parhaita mahdollisia kumppaneita. 
Konesalipalveluiden osalta käytämme hajautettua ratkaisua, mikä 
tarjoaa useitakin etuja. Esimerkiksi joissakin tapauksissa asia-
kas saattaa kokea jotkut pilvipalveluiden tarjoajat kilpailijana.  
Telia sen sijaan mielletään neutraaliksi toimijaksi”,  
Pitkäranta kertoo. 

”Hajauttaminen varmistaa myös liiketoiminnan jatkuvuuden. 
Yksittäiset häiriöt eivät näy asiakkaalle saakka, ja toisaalta 
ohjelmistomme yhteensoveltuvuus erilaisten infra-ratkaisuiden 
kanssa lisää myös uskottavuuttamme. Toimintaympäristömme 
on monimutkainen ja joudumme sovittamaan tarjontamme asi-
akkaidemme vaatimuksiin, jotka saattavat liittyä esimerkiksi 
verkkoyhteyksiin ja tietoturvaan.”

”Haluamme toimia alan  
johtavien toimijoiden kanssa”

RELEX on Telian datakeskuspalveluiden tuore asiakas. 
Telia Helsinki Data Center on Suomen suurin ja Euroopan 
modernein avoin datakeskus. 
”Telian datakeskus edustaa maailmanlaajuista trendiä teolli-
sen mittakaavan laskentakeskuksesta, mikä osaltaan vaikutti 
valintaamme. Haluamme toimia alan johtavien toimijoiden 
kanssa, ja Telian datakeskus on kokoluokaltaan uskottava”, 
Pitkäranta sanoo. 
Pitkärannan mukaan RELEXillä oltiin tyytyväisiä myös data-
keskuksen energiatehokkuuteen. Telia Helsinki Data Cente-
rissä käytetään vihreää energiaa, ja syntyvä lämpö kerätään 
talteen sekä toimitetaan edelleen kaukolämpöverkkoon.

”Vastaavanlaista ratkaisua on harvemmin tullut vastaan. Eko-
logisuus tukee hyvin meidän liiketoimintaamme ottaen huo-
mioon, että palvelumme avulla voidaan muun muassa vähentää 
tuoretuotteiden hävikkiä.”

”Lisäksi tietoturvaluokitukset ja tietyn vaatimustason täyttä-
vät kriteerit, jotka olemme luvanneet asiakkaillemme, painoi-
vat vaakakupissa. Telia vastasi niistä kaikkiin. Haimme myös 
kustannustehokasta ratkaisua, johon sisältyisi datakeskus-
palveluiden lisäksi verkko- ja operaattoripalvelut sekä niihin 
liittyvä osaaminen. Pelkät seinät eivät riitä, vaan palveluntuot-
tajan tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen ja uskottava.”

D

Tapio Pitkäranta
CIO, RELEX
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e tekevät nyt paljon mielekkäämpää ja vaativampaa 
työtä. Robotteja pitää ohjata ja valvoa, tietoa pitää 

analysoida ja vaativia asiakkaita pitää palvella koko ajan 
nopeammin ja paremmin, kaikissa kanavissa. Robotit ovat 
vapauttaneet käsiä tehtäviin, jotka tuottavat parempaa asia-
kas- ja työtyytyväisyyttä, Telian robotiikkaliiketoiminnan kehi-
tyspäällikkö Sam Salonen sanoo.

Salonen painottaa, että ohjelmistorobotiikassa ei ole ensi-
sijaisesti kyse teknologiasta, vaan kokonaismuutoksesta.

”Tärkeintä on nyt saada ihmiset mukaan muutokseen, sillä 
työt muuttuvat jo lähivuosina huimasti. On järkevää koulut-
taa robotiikan asiantuntijoita ihmisistä, joiden rutiinityöt ovat 
siirtyneet tai siirtymässä robottien vastuulle.”

Johdettua muutosta

Salosen mukaan työntekijät tulee ehdottomasti ottaa alusta 
pitäen mukaan robotiikan käyttöönottoon.

”Työntekijät tietävät parhaiten, mitkä työtehtävät kannattaa 
automatisoida ja miten. Robotiikkaan tutustuminen myös häl-
ventää pelkoja ja lisää tietoa robottien hyödyistä.”

”Yllytämme omia työntekijöitämme keksimään koko ajan 
uusia keinoja robotiikan hyödyntämiseen, ja näin saavutimme 
viime vuonna viiden miljoonan euron säästöt työajassa ja 
tehokkuudessa”, Salonen kertoo.

”Tekemisen takaa löytyy luovia ihmisiä, jotka haluavat hoitaa 
yksinkertaiset työt tehokkaammin ja helpommin”, hän summaa.

Telialla on käytössä jo yli 50 ohjelmistorobottia, joilla tänä vuonna 
tavoitellaan yli 5 miljoonan säästöä työajassa ja tehokkuudessa.  
Miten on käynyt ihmisten, joiden työt tekee nykyään kone?

ROBOTIT VAPAUTTAVAT 
IHMISET AJATTELEMAAN

ROBOTIIKK A

T E K S T I :  S A T U  E K M A N    K U V A :  T E L I A

Lue lisää  
ohjelmistorobotiikan palveluista:
telia.fi/ohjelmistorobotiikka

Kumppanina Telia miettii Salosen mukaan aina yhdessä yri-
tyksen kanssa, miten ohjelmistorobotit otetaan sujuvasti 
käyttöön. Muutosjohtaminen kuuluu aina olennaisena osana 
robotiikkapalveluun.

”Kun homma on yrityksellä itsellään hallussa, siirrymme mie-
luusti taka-alalle ja tuemme tarpeen mukaan.”

Enemmän tulosta, parempaa elämää

Salosen mukaan robotiikasta saadaan säästöjä aina, kun volyy-
mit ovat riittävän suuret.

”Telialla laskujen korjausrobotti maksoi itsensä neljässä päi-
vässä takaisin”, hän paljastaa. ”Investointi robotiikkaan muut-
tuu siis varsin nopeasti tuottavaksi.”

Kun ihmiset pidetään keskiössä teknologiaa sovellettaessa, 
robotiikan kustannushyöty voi olla vielä paljon laskennallisia 
säästöjä suurempi.

”Tyytyväisistä työntekijöistä ja asiakkaista syntyy yritykselle 
tulosta”, Salonen toteaa.

Salosen mielestä on luonnollista, että automatisointi aiheut-
taa työntekijöissä huolta. Samalla hän muistuttaa, että muu-
tos on paitsi väistämätön myös hyväksi.

”Höyrykonettakin vastustettiin aluksi, sillä luultiin turhaan, 
että se tekee ihmiset tarpeettomiksi. Pian sen kuitenkin huo-
mattiin tuottavan hyötyä kaikille osapuolille”, hän vertaa.

”Myös robotiikassa on lopulta kyse ihmisten elämänlaadun 
parantamisesta.”

” H

https://www.telia.fi/yrityksille/tuotteet/palvelut/ohjelmistorobotiikka
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Uusi NB-IoT-älykirjelaatikko varoittaa heti, kun laatikko alkaa täyttyä.  
Se säästää kuljettajan myös turhalta reissulta, jos laatikko on tyhjä.

ostin, Telian ja RD Velhon yhteistyön tulos on tiettävästi 
maailman ensimmäinen kirjelaatikko, jossa käytetään 

uutta NB-IoT-verkkoteknologiaa, jolla voi kytkeä suurenkin 
määrän laitteita verkkoon edullisesti ja luotettavasti.

”Halusimme tällä pilottihank-
keella napata tuoreeltaan kiinni 
NB-IoTiin, koska seuraamme 
tiiviisti digitalisaation uusinta 
kehitystä ja olemme ketteriä 
toimimaan. Nyt katsomme, mitä 
oppia saamme älykirjelaatikoista. 
Pilotti on testannut ennen kaikkea 
NB-IoT-verkkoa, johon voi tule-
vaisuudessa liittää monenlaisia 
ominaisuuksia”, sanoo proses-
sijohtaja Sami Reponen Postin 
tuotannosta.

T E K S T I :  E R A  C O N T E N T  &  L A U R A  K U L T A R A N T A    K U V A :  E R A  C O N T E N T

IOT

P Pilottihankkeessa on ollut mukana viisi älykirjelaatikkoa 
 Helsingissä ja Oulussa. Ulkopuolelta niitä ei erota muista kir-
jelaatikoista – sensorit on asennettu nykyisiin laatikoihin, eikä 
niissä ole leimaa tai lappua kertomassa lisä-älystä. Kaikkiaan 
postilla on 5 140 kirjelaatikkoa ympäri maata.

”Telia on ollut tähän pilottiin loistava kumppani. Sillä tulee ole-
maan koko maan kattava NB-IoT-verkko, joten voimme tuoda 
uusia palveluja koko kansan saataville”, Reponen kiittelee.

Luukku auki, tieto kännykkään

Joka kerta kun pilottikirjelaatikon luukku aukeaa, 
NB-IoT-sensorit reagoivat. Ne kertovat reaaliajassa, milloin 
kirjeitä tai kortteja tipahtaa laatikon uumeniin ja alkaako kir-
jelaatikko olla täynnä. Sensorit myös hälyttävät, jos joku on 
käynyt tihutöissä. Kirjesalaisuudesta ei tarvitse olla huolis-
saan. Postia ei skannata eikä kuvata.

”Jos esimerkiksi 
laatikon 
tyhjennysaika on 
kello 14 ja jakajien 
postimobiiliin tulee 
tieto, että luukku 
ei ole tänään 
heilahtanut, niin 
turha siihen on 
käyttää aikaa ja 
kilometrejä.”

ÄLYNVÄLÄYS  
KIRJELAATIKOSSA

”Tieto säästää luontoa ja rahaa. Jos jokaisen Postin kautta kulkevan 
lähetyksen käsittelyyn käytettäisiin sekunti enemmän työaikaa päivässä 

kuin nyt, kulut kasvaisivat 13 miljoonalla eurolla vuodessa. 
– Sami Reponen
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”Kun päivitys näkyi ensimmäistä kertaa omalla kännykälläni, 
olin kahvitauolla työmatkalla Varkaudesta Helsinkiin. Oli se 
aika sykähdyttävä tilanne, varsinkin kun ajattelin, että mitä 
kaikkea tällainen reaaliaikainen seuranta meille jatkossa mah-
dollistaakaan”, sanoo Reponen.

Jatkossa tieto pyritään välittämään myös kuskien omiin 
laitteisiin.

”Jos esimerkiksi laatikon tyhjennysaika on kello 14 ja jaka-

jien postimobiiliin tulee tieto, että luukku ei ole tänään heilah-
tanut, niin turha siihen on käyttää aikaa ja kilometrejä.”

Kun osoitteellisia lähetyksiä on vuosittain miljardi ja paket-
teja 35 miljoonaa, ei ole yhdentekevää, millä tavoin Posti pys-
tyy seuraamaan niiden kulkua.

”Tieto säästää luontoa ja rahaa. Jos jokaisen Postin kautta 
kulkevan lähetyksen käsittelyyn käytettäisiin sekunti enemmän 
työaikaa päivässä kuin nyt, kulut kasvaisivat 13 miljoonalla 
eurolla vuodessa. Jos säästämme puolikin minuuttia työaikaa 
kirjelaatikolla käymisestä, siitä kertyy iso raha.”

Reaaliaikainen tieto kiinnostaa Postia eniten

”Näemme heti, jos jotakin jätetään tekemättä tai meille  sattuu 
virhe. Ehdimme korjata sen ennen kuin asiakkaalle tulee 
harmia.”

Esimerkiksi jakaja on helppo hälyttää takaisin, jos hän on 
tyhjentänyt kirjelaatikon viisi minuuttia liian aikaisin ja joku 
onkin vielä sen jälkeen vienyt laatikkoon postia. Ruuhka-ai-
koina, kuten jouluna, ystävänpäivänä ja pääsiäisenä on tärkeää 
saada tietoa, missä kirjelaatikot alkavat täyttyä. Vakiokierros 
ei ole tuolloin välttämättä se järkevin tyhjennysreitti. Pilotilla 
haetaan myös apua logistiikkavirtojen hallintaan.

Postiautot ajavat päivässä kuusi 
kertaa maapallon ympäri

Postilla on eri puolilla maata 3 300 ajoneuvoa, joiden kilo-
metreistä kertyy päivässä yli kuusi kertaa maapallon ympä-
rys. Sen lisäksi rekat sahaavat Suomen teillä päivittäin neljä 
ja puoli kertaa maailman ympäri.

”Näillä kilometrimäärillä meitä kiinnostaa kovasti, mitä muuta 
voimme tehdä kuin ajaa autoa. Mihin kaikkeen autoissa ole-
vaa dataa voi hyödyntää?”  

Jatkossa älykirjelaatikkojen sensorin tiedot on tarkoitus 
yhdistää suoraan Postin raportointijärjestelmään. ”Tavoitteena 
on, että jokainen kuski saa tietoa 24/7 ja voimme seurata myös 
keskitetysti, miten posti liikkuu reaaliajassa”, Reponen sanoo.

Villejä visioita ja 5G:tä

Postin älykirjelaatikoihin on hiljattain päivitetty NB-IoT:n 
 uusimman sukupolven laitteet. Niiden myötä luotettavuus ja toi-
mivuus paranevat. Entä mitä Posti aikoo näiden  ensimmäisten 
askelten jälkeen?

”Puheissa on jo nyt villejä ajatuksia. Tulevaisuuden älykkään 
kaupungin kirjelaatikoistahan voisi vaikka nähdä päivän sään 
tai niitä pystyisi käyttämään markkinointipintana – tai miksei 
vaikka 5G -tukiasemina. Tulevaisuus on mahdollisuuksia ja 
yllätyksiä täynnä. Nyt Posti jo kuvaa routavaurioita ja liiken-
nemerkkejä samalla kun kuljetamme postia halki maan. Meillä 
Postissa porukka on innoissaan kaikesta uudesta.”

Palvelujen ekologisuus lisääntyy Reposen mukaan entises-
tään, kun kaikki posti ja kuljetuksen tarpeet nähdään reaaliai-
kaisesti ja reitit pystytään optimoimaan niiden mukaan. Mutta 
ykkösenä säilyy silti Postin perusidea: ihmisten pitää saada 
postinsa ajallaan.

”Tieto säästää luontoa ja rahaa.  
Jos jokaisen Postin kautta kulkevan 
lähetyksen käsittelyyn käytettäisiin sekunti 
enemmän työaikaa päivässä kuin nyt, kulut 
kasvaisivat 13 miljoonalla eurolla vuodessa.”

5140
POSTILLA ON  

KIRJELAATIKKOA
YMPÄRI MAATA
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