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YKSI TURVAA JATKUVUUDEN

Yrityksesi perustan on oltava vahva, jotta se pysyisi vakaana 
globaalin bisneksen jatkuvassa liikkeessä. Haluamme aut-
taa sinua luomaan tukevan alustan menestyksellesi.

Kansainvälisesti ykköseksi rankatun runkoverkkomme 
kautta kulkee yli puolet maailman internetliikenteestä. 
Takaamme kuitenkin, että datallasi on vain yksi kotimaa 
– Pohjoismaiden suurin avoin datakeskuksemme Helsin-
gissä suojaa tietosi ja lämmittää samalla 20 000 suoma-
laista kotia.

Haluamme osaltamme turvata paitsi ympäristön myös 
yrityksesi tulevaisuuden. Ensiluokkaisen tietoturvaosaa-
misemme ansiosta meillä on siihen rahkeet.

Olemme kumppanisi digitaalisen infrastruktuurin pys-
tyttämisestä menestyksen rakentamiseen ja jatkuvuuden 
vaalimiseen. Siksi tarjoamme yrityksesi kaikki ICT-palve-
lut yhdestä paikasta. 

Telia ONE. Yksi kumppani riittää.

Vuosi on ollut vauh-
dikas. Aloitin Telian 
yritysliiketoiminnan 
vetäjänä viime vuo-
den joulukuussa, ja 
käänteitä on riittä-
nyt. Asiakkaidemme 

liiketoiminta kehit-
tyy huimaa vauhtia, ja 

olemme myös Teliana 
kasvaneet viimeisen vuo-

den aikana hurjin harp-
pauksin. Aloitimme monien 

suomalaisyritysten uutena 
ICT-kumppanina ja kehitimme kokonais-  

palveluita yhdessä pitkäaikaisten yhteistyökumppanei- 
demme kanssa.

Olemme kuunnelleet tarkalla korvalla yritysten tarpeita koko-
naisratkaisuista ICT-infrastruktuurin hallinnassa. Tuotamme 
kattavat palvelut yhden katon alta niin, että ne skaalautuvat 
yrityksen liiketoiminnan muutosten mukana, jolloin ennakoi-
tavuus ja joustavuus paranevat.

Iso ja elintärkeä osa ICT-infrastruktuuria on tietoturva, jossa 
olemme kasvattaneet kyvykkyyksiämme viime vuosina. Meiltä 
löytyvät osaaminen ja palvelut niin konesalien, pilvialusto-
jen, verkkojen kuin päätelaitteidenkin turvaamiseen – paikal-
lisesti tai globaalisti.

ABB:n kanssa toteutettu, 5G-tekniikkaa hyödyntävä teko-
älyratkaisu on esimerkki seuraavaa teollista vallankumousta 
vauhdittavista kokonaistekijöistä eli nopeista yhteyksistä, data-
keskusten tukemista pilvipalveluista ja analytiikasta. ABB:n 
Helsingin-taajuusmuuttajatehtaalle toteutettua ratkaisua ava-
taan tarkemmin tässä julkaisussa.

Kun perusta on turvassa, luodaan 
tilaa uusille innovaatioille 

Kun liiketoiminnan jatkuvuus on turvattu kattavilla ICT-palve-
luilla, jää tilaa uuden kehittämiselle. IoT, tekoäly, robotiikka 
ja data-analytiikan kehittyminen tarjoavat uusia loikkia jokai-
selle yritykselle. Olemme esimerkiksi kehittäneet Connected 
Vehicle -IoT-palvelun, joka tuo älyn raskaaseen kalustoon ja 
auttaa muun muassa ekologisen ajotavan edistämisessä. Täy-
sin uudenlainen digitaalinen alusta auttaa raskaan liikenteen 
toimijoita vähentämään polttoaineen kulutusta jopa 12 pro-
senttia. Uuden palvelukokonaisuutemme kehittämisessä on 
ollut mukana useita logistiikka- ja palveluyrityksiä.

Telia on koti kokonaisvaltaisille, toiminnan jatkuvuuden tur-
vaaville ICT-ratkaisuille. Tämä huomioitiin myös Pohjoismai-
sessa IT-hankintatutkimuksessa, jonka Whitelane Research 
-tutkimusyhtiö toteuttaa vuosittain. Telia Finland sijoittui hie-
nosti sijalle kaksi, kun asiakkaat arvioivat tyytyväisyyttään 
IT-kumppaneihinsa. Arvioitavien IT-toimijoiden joukossa on 
suuri määrä niin kansainvälisiä kuin suomalaisiakin yrityksiä. 
Kiitos tästä tuloksesta kuuluu teille. Tavoittelemme tietenkin 
ykkössijaa, joten työ jatkuu.

 

Jari Rapo 
Yritysliiketoiminnan johtaja, Telia Finland

HALUAMME OLLA PARAS 
ICT-KUMPPANI YRITYKSELLESI
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”MAAILMAN 
PITI AJAUTUA 
TUHON PARTAALLE”

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

YMPÄRISTÖ

Eija Pitkänen on nähnyt aitiopaikalta muun muassa Cultorin, 
Daniscon, Stora Enson ja Telian vastuullisuusjohtajana, miten 
yritykset ovat heränneet ympäristökysymyksiin.

inakin kymmenen vuoden ajan on puhuttu, että vas-
tuullisuuden merkitys on kasvussa. Kymmenen vuotta 

sitten ihmisoikeuskysymykset kuumensivat keskustelua. Nyt 
ilmastokriisi on saanut yritykset todella vakavoitumaan. Vali-
tettavasti herääminen on vaatinut, että maapallo on lähestul-
koon tuhon partaalla”, Pitkänen huokaisee.

Pitkäsen mukaan yritykset alkavat yleensä ottaa ympäris-
töasiat vakavasti kahdesta syystä: kriisin iskiessä yhtiöön tai 
siksi, että muutos toiminnassa edistää liiketoimintaa.

”Asiakkaat alkavat vaatia meiltä jatkuvasti 
enemmän toi menpiteitä ympäristön hyväksi. Koko 
yrityskentältä tarvitaan nyt rohkeita ratkaisuja, 
sillä maapallo on päässyt niin kurjaan kuntoon.”

-Eija Pitkänen, Telia

Pitkäsen mukaan haaste on, ymmärtävätkö yrityspäättäjät, 
kuinka isosta tehtävästä on kysymys. Yritysten rooli ilmaston-
muutoksen pysäyttämisessä on keskeinen.

”Telia on luvannut, että vähennämme CO2-päästömme ja jät-
teemme nollaan kymmenessä vuodessa. Se on valtava haaste 
ja täysin mukavuusalueemme ulkopuolella, mutta  eihän meillä 
muita vaihtoehtoja voi tässä tilanteessa olla.”

Osana suurta urakkaa Telia selvitytti kesän aikana ulko-
puolisella asiantuntijalla oman hiilijalanjälkensä, eli paljonko 
yhtiön kokonaispäästöt Suomessa ovat ja mistä ne syntyvät.

”A Kävi ilmi, että yli 80 prosenttia yhtiön päästöistä syntyy ali-
hankkijoilta ostettavista palveluista ja tuotteista, esimerkiksi 
mobiiliverkon tukiasemista.

”Koko hankintaketjun hiilijalanjäljen pienentäminen on työs-
sämme ratkaisevassa asemassa. Kukaan ei yksin pysty rat-
kaisemaan tätä asiaa, vaan siihen tarvitaan kaikkien yritysten 
panosta, myös asiakkaiden”, Pitkänen huomauttaa.

Kädenjälki suurempi kuin jalanjälki

Pitkänen korostaa, että ICT-alan yritysten toiminnalla on 
merkittävä rooli maapallon tulevaisuuden turvaamisessa. Arviot 
digitalisaation myönteisistä vaikutuksista vaihtelevat suuresti, 
mutta on selvää, että ICT-yritysten asiakkaidensa toimintaan 
synnyttämä myönteinen ympäristövaikutus on moninkertaisesti 
suurempi kuin niiden aiheuttama negatiivinen vaikutus.

”Kädenjälkemme on selvästi suurempi kuin jalanjälkemme”, 
Pitkänen tiivistää.

Telialla myönteinen kädenjälki tarkoittaa esimerkiksi uusia 
IoT-ratkaisuja, joiden ansiosta raskas liikenne pystyy vähen-
tämään polttoaineenkulutustaan yli kymmenellä prosentilla.

Toinen esimerkki on ihmisvirtojen liikkeitä kuvaava Telia 
Crowd Insights -palvelu, jolla on jo saatu aikaan myönteisiä 
ympäristövaikutuksia.

”Voimme paikkatiedon ja analyysin avulla suunnitella ympä-
ristöystävällisempää kaupunkiympäristöä ja liikennettä”, Pit-
känen kuvailee.

Biokaasua kompensaationa

Tämän lehden tuottamat ilmastopäästöt on kompensoitu 
lahjoittamalla Gold Standard -yhdistyksen kautta biokaa-
suohjelmaan Keniassa. Ohjelmassa kotitalouksille tarjotaan 
mahdollisuus hyödyntää paikallista biokaasua ilmastoystäväl-
lisenä energianlähteenä. Päästöjä on kompensoitu yhteensä 
10 hiilidioksiditonnia (laskelma pohjautuu Gold Standardin 

ilmoittamiin lukuihin). Painatettujen Telia ONE -lehtien pääs-
töt ovat VTT:n tutkimuksessa* käytettyä laskelmaa noudat-
taen noin 4,5 hiilidioksiditonnia.

Kierrättämällä lehden paperijätteen mukana pienennät sen 
ympäristövaikutusta edelleen.

* Carbon footprint and environmental impacts of print products from cradle to grave. VTT 2010
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LUPAAMME TOTEUTTAA NÄMÄ  
YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

CO2-päästöt nollaan

Lupaamme tehdä toiminnastamme 
hiilineutraalia, oli kyse verkkojemme 
ylläpitämisestä tai palaverimatkojen 
taittamisesta autolla. Emme kuitenkaan 
halua pysähtyä tähän – odotamme pääs-
töttömyyttä myös kaikilta kumppaneil-
tamme ja alihankkijoiltamme.

Ei enää jätettä

Lupaamme tehdä toiminnastamme 
kokonaan jätteetöntä. Lupaus koskee 
niin digitaalista jätettä kuin toimistoissa 
ja rakennustyömailla syntyvää jätettä. 
Löydämme yhä uusia keinoja kierrät-
tää materiaaleja ja vastaamme asiak-
kaidemme tarpeisiin yhä useammin 
digitaalisilla keinoilla.

Lisää toimintaa

Lupaamme kannustaa työntekijöitämme 
ja asiakkaitamme toimimaan yhä enem-
män ympäristön hyväksi. Jo nyt puo-
let henkilöstöstämme on aktiivisesti 
mukana Younite-ohjelmassa, jonka puit-
teissa työntekijät voivat tehdä työajalla 
vapaaehtoistyötä digitaalisilla välineillä. 
Haluamme lisätä vaikuttamismahdolli-
suuksia entisestään.
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ampereen visiona on olla Pohjoismaiden vetovoimai-
sin elämyskaupunki ja vuoden 2026 Euroopan kulttuu-

ripääkaupunki. Tampere tiedostaa tapahtumien merkityksen 
niin yhteisöllisyyden, aluetalouden kuin imagonkin paranta-
misessa ja on määritellyt tapahtumatoiminnalle pitkän aikavä-
lin tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet. Suurtapahtumissa 
yleensä 60 prosenttia kävijöistä tulee kaupungin ulkopuolelta 
suosittelun ollessa 90 prosentin luokkaa.

 ”Otimme Telian elävyysindeksipalvelun pilottikäyttöön viime 
vuoden puolella, koska halusimme saada puolueettoman, fak-
taan perustuvan ratkaisun keskustan tapahtumakävijöiden 
analysointiin ja mittaamiseen. Aikaisempi mittaustapamme 
ei ollut luotettava ja arviot vaihtelivat suuresti”, kertoo Tam-
pereen kaupungin tapahtumien kehittämisestä vastaava pro-
jektipäällikkö Markus Joonas.

”Elävyysindeksipalvelu on tehnyt tapahtuma-
analyyseistä luotettavampia.”

– Markus Joonas, Tampereen kaupunki 

”Elävyysindeksi on päättäjille, kaupunkisuunnittelijoille ja 
tapahtumajärjestäjille suunnattu palvelu, joka tarjoaa moni-
puolista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa keskustan elävyydestä 
ja sinne suuntautuvista ihmisvirroista. Tähän tietoon yhdistyy 
myös vierailijoiden kotipaikkatieto. Palvelu perustuu Telian 
matkapuhelinverkosta saatavaan dataan, joka on käsitelty niin, 

CROWD INSIGHTS

että yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tunnistaminen tiedoista 
on mahdotonta”, opastaa Telian Data Insights -liiketoiminnan 
kehittämisestä vastaava Petri Seppänen.

Elävyysindeksillä kiinni trenditietoon ja 
ekologisempaan tapahtumasuunnitteluun

”Aikaisemmin tarkastelimme yksittäisten tapahtumien vaiku-
tusta ilman vertailukohtia ja luotettavaa dataa. Telian palve-
lun avulla pääsemme kiinni pidemmän ajan trendiin ja voimme 
vertailla dataa historiallisesti sekä tulevaa ennakoiden. Elä-
vyysindeksi on yksi tärkeä uusi tietolähde tilastokeskuksen 
statistiikan ja hotellimajoitustietojen lisäksi. Näin saamme 
kokonaiskuvan siitä, minkälainen vaikuttavuus Tampereelle 
on tapahtumatoiminnalla”, Joonas sanoo.

  ”Me Tampereella käytämme Telian palvelusta saatavaa 
tietoa markkinointiin, liikennesuunnitteluun ja tapahtumien 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tapahtumavierailu on aina 
monen asian summa, ja juuri tästä vierailijoiden kokonais-
matkasta haluamme saada paremman kuvan. Ihmiset nimit-
täin tulevat tapahtumiin usein juuri suositusten perusteella”, 
Joonas summaa.

T

ELÄVYYSINDEKSI MULLISTAA 
TAPAHTUMATOIMINNAN 
TAMPEREELLA

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 :  I S T O C K

Tapahtumat ja elämykset ovat merkityksellisiä menestyville kaupungeille kuten 
Tampereelle, jonka erilaisiin tapahtumiin myydään lähes viisi miljoonaa pääsylippua 
vuodessa. Telia Crowd Insights -menetelmään perustuvalla elävyysindeksipalvelulla 
Tampere saa jatkuvasti päivittyvää tietoa keskustaan suuntautuvista ihmisvirroista.

Lue lisää mobiiliverkkodatan 
hyödyntämisestä: telia.fi/crowd-insights

https://telia.fi/crowd-insights
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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 :  O N N I B U S . C O M

IOT

LIIKENTEEN ÄLYRATKAISU 
TUO SÄÄSTÖJÄ JA PAREMPIA 
AJOTAPOJA
Vuonna 2012 toimintansa aloittanut OnniBus.com on Suomen johtava 
kaukobussipalvelu. Yhdellä bussilla Tampereen ja Porin välillä aloittanut yhtiö 
on kasvanut nopeasti yhdeksi Suomen tunnetuimmista brändeistä mullistaen 
koko joukkoliikennealan ja tehden busseista jälleen varteenotettavan 
vaihtoehdon matkustamiselle. Telia Connected Vehicle -ratkaisun avulla yhtiö 
hakee ensisijaisesti polttoainesäästöjä.

OnniBus.comin toimitusjohtaja Lauri Helke kertoo, että Onni-
Bussin ajoneuvot matkaavat halki Suomen vuoden jokaisena 
päivänä. ”Vuodessa 128 bussille kertyy kilometrejä 28 miljoo-
naa, kun 300 kuskia ahkeroivat viiden miljoonan yksittäisen 
matkan eteen. Meillä on hallussa Suomen kaukobussiliikenne 
70-prosenttisesti.”

 ”OnniBus.com otti Suomessa ensimmäisten joukossa käyt-
töön Telian älykkään liikenteen ratkaisun. Ajoneuvokaluston 
toimintaa seuraava Connected Vehicle on suunniteltu raskaan 
kaluston toiminnan optimointiin reaaliaikaisen käyttödatan 
kautta. Palvelu tullaan asentamaan kaikkiin 68 kaksikerros-
bussiin ja mahdollisesti myös 60 yksikerrosbussiin”, sanoo 
Telian logistiikka-alan ratkaisujen asiantuntija Satu Orava. 

Merkittävät säästöt

”Connected Vehicle tarjoaa meille monenlaisia hyötyjä. Pal-
velun avulla saamme yhdistettyä useita sellaisia palveluita, 
jotka aikaisemmin tulivat usealta toimittajalta. Matkapuhe-
linliittymien määrä on pudonnut seitsemästä kahteen ja pää-
semme käsiksi ajoneuvon CAN-väylän virheisiin, jolloin asioita 
voidaan korjata”, Helke pohtii.

 ”Telian ratkaisussa kuljettaja kirjautuu ajoneuvojärjestel-
mään lakisääteisellä digikortilla, mikä on erittäin varma kir-
jautumistapa. Aikaisemmin kuljettajat eivät välttämättä aina 
muistaneet kirjautua avaintunnisteella eikä dataakaan silloin 
saatu. Meillä digipiirtureiden ja -korttien etäluenta tapahtuu 
tämän ratkaisun avulla. Etänä voimme sitten valvoa, että ajo-
ajat toteutuvat ja digikortit ovat aina käytössä. Data on erittäin 
tehokas johtamisen väline, sillä mitä et mittaa, et voi johtaa.”

”Säästämme sekä rahaa että luontoa.”

– Lauri Helke, OnniBus.com

”Olennaisin juttu palvelun käyttöönottamisessa on OnniBus-
sille ajotavan ja polttoaineen kulutuksen kuljettajakohtainen 
raportointi. Connected Vehiclen tuottamalla datalla saavutet-
tava polttoainesäästö tulee olemaan yhdestä viiteen prosenttia 
vuosittain. Käytämme kaksikerrosbussiliikenteessä yksistään 
noin 5,5 miljoonaa litraa polttoainetta vuodessa, mikä tarkoit-
taa kuuden miljoonan euron polttoainekuluja. Puhumme siis 
merkittävistä säästöistä samalla, kun säästämme rengasku-
luissa ja muissa ajoneuvon käyttökustannuksissa. Myös luonto 
kiittää”, sanoo Helke tyytyväisenä.

VUOSITTAINEN 
POLTTOAINESÄÄSTÖ 
JOPA 5 %
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UNOHDETTU 
PÄÄSTÖJEN LÄHDE
T E K S T I :  M A R I  R I H T I                  K U V A :  T E L I A

Datakeskukset tuottavat yhtä paljon päästöjä kuin maailman lentoliikenne.

DATAKESKUS
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ämä ei voi jatkua näin”, Telian datakeskusasiantuntija 
Eero Lindqvist viittaa datakeskusten energiankulutuk-

seen ja sen voimakkaaseen kasvuun. Datakeskukset kulut-
tavat globaalisti yli 400 terawattituntia sähköä, mikä vastaa 
noin kahta prosenttia maailman energiankulutuksesta. Päästöt 
ovat nyt samalla tasolla lentoliikenteen kanssa, mutta vuoteen 
2025 mennessä datakeskusten sähkönkulutuksen ennustetaan 
tuplaantuvan ja päästöjä syntyvän enemmän kuin lentoliiken-
teestä. On siis löydettävä uudenlaisia jäähdytysratkaisuja ja 
toisaalta modernisoitava vanhempia konesaleja. Myös sijain-
nilla on merkitystä – viileämmissä maissa, kuten Suomessa, 
pystytään paremmin hyödyntämään ulkolämpötilaa laitosten 
jäähdyttämisessä. 

”Silläkin on toki merkitystä, millä sähkö tuotetaan. Vaikka 
monet toimijat puhuvat uusiutuvan energian hyödyntämisestä, 
niin hiilellä ja muilla tavoin tuotetun sähkön osuus on edel-
leen yllättävän suuri. Lisäksi lämmön talteenottoa tehdään 
tällä hetkellä käsitykseni mukaan todella vähän. Tällaiset lai-
tokset voitaneen globaalistikin tarkasteltuna laskea kahden 
käden sormilla.”

Lämmön talteenotto edellyttää datakeskukselta sellaista 
sijaintia, että syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi 
lähistöllä sijaitsevan asutuksen kaukolämpönä. Suomessa 
energiaveron uudistus saattaa kiihdyttää investointeja data-
keskusten lämpöpumppuihin. Lämmöntalteenottojärjestelmän 
takaisinmaksuaika lyhenee huomattavasti, kun lämpöä tuot-
tavat konesalit siirretään alempaan veroluokkaan.

Päästötön datakeskus ei ole utopiaa

Telian Helsingissä sijaitseva datakeskus suunniteltiin alusta 
saakka energiatehokkuus sekä ympäristöystävällisyys huo-
mioiden, ja lopputuloksena syntyi hiilineutraali datakeskus. 
Energialähteenä käytetään vain uusiutuvaa energiaa, ja sijainti 
suuressa asutuskeskuksessa mahdollistaa lämmön toimitta-
misen kaukolämpöverkkoon. Fortumille lämmön talteenotto 
tarkoittaa edullisemmin tuotettua lämpöä ja Telialle halvem-
paa lämpöpumppausta. 

”Kaikki voittavat – Fortum, Telia ja luonto”, Lindqvist iloit-
see. ”Telia Helsinki Data Centerin tuottamalla lämmöllä voidaan 
lämmittää jopa 20 000 espoolaista kotitaloutta. Datakeskuksia 
kannattaisikin sijoitella niin, että kaikki syntyvä lämpö saatai-
siin jollakin tavalla hyötykäyttöön. Monen suuren datakeskuk-
sen sijainti on syrjäinen, ja harvaan asutuilla alueilla ei syntyvää 
lämpöä välttämättä pystytä hyödyntämään, ellei lähistölle 
rakenneta esimerkiksi suuria kasvihuoneita.”

”T

”Telia Helsinki Data Centerin tuottamalla 
lämmöllä voidaan lämmittää jopa 
20 000 espoolaista kotitaloutta.”

– Eero Lindqvist, Telia

TELIA HELSINKI DATA 
CENTER NUMEROINA

SUUNNITELTU 
KAPASITEETTI

LÄMPÖENERGIAA 
VUODESSA, 
KUN LAITOS 
ON TÄYDESSÄ 
TUOTANNOSSA

TUOTETULLA 
LÄMMÖLLÄ 
VOIDAAN 
LÄMMITTÄÄ

PINTA-ALA

24 Megawattia

250 000 MWh

20 000 
kerrostalo- 

asuntoa

34 340 M2

Lue lisää: telia.fi/datakeskus

Data sikiää kuin citykanit, kuinka käy ympäristön?

Energiatehokkaiden datakeskusten lisäksi myös digijätteen 
siivoamisella on vaikutusta datasta aiheutuviin päästöihin. 
Digitaalisella aikakaudella paperia ehkä syntyy vähemmän, 
mutta turhia bittejä sitäkin enemmän – ja jokaisella niistä on 
hiilijalanjälki.

”Otat valokuvan, joka tallentuu puhelimesi muistin lisäksi 
pilveen, esimerkiksi Applen iCloudiin – toisin sanoen datakes-
kukseen. Lataat kuvan myös sosiaalisen median kanaviin, jol-
loin se tallentuu myös kyseisen palveluntarjoajan palvelimelle”, 
Lindqvist kuvaa. ”Ja yrityksiltä dataa vasta syntyykin – sitä-
hän ruvetaan pian keräämään kaikista prosesseista, laitteista 
ja koneista datapohjaisen liiketoiminnan tueksi.”

Mitä pitäisi sitten tehdä, jos haluaa digitaalisen liiketoimin-
tansa olevan mahdollisimman päästötöntä? 

”Kannattaa valita palveluntuottaja, jolta saa hankittua hiili-
neutraaleja datakeskus- ja pilvipalveluita. Näin voi varmistua 
siitä, ettei ole ainakaan osiltaan kasvattamassa datakeskus-
ten aiheuttamaa ilmastotaakkaa”, Lindqvist neuvoo. 

Myös digijätteen siivoamisella on vaikutusta: ”Puhelimen ja 
tietokoneen uumeniin kertyy vuosien saatossa muun muassa 
kuvia, videoita ja muita tiedostoja, jotka usein säilytetään pil-
vipalvelussa – eli juurikin datakeskuksessa. Varsinkin suurem-
missa yrityksissä tallessa olevan, usein turhan, datan määrä 
voi olla hyvinkin suuri, kun työntekijöitä on paljon.”

https://telia.fi/datakeskus
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PMG hyödyntää nyt sähköistä allekirjoitusta läpi orga-
nisaation muun muassa toimeksianto- ja työsopimus-

ten allekirjoittamisessa, kertoo yrityksen Advisory Partner 
Antti Lojamo.

 ”Olemme yhdistäneet oman KPMG eSign -sovelluksemme 
Telia Sign API -ratkaisuun. Yhteistyö mahdollistaa meille uusia 
tapoja toimittaa palveluita asiakkaillemme”, Lojamo sanoo, 
”käyttäjämme pystyvät hallinnoimaan näppärästi omia alle-
kirjoituspyyntöjänsä tutussa KPMG eSign -ympäristössä.”

 Telia Sign API:n etuna onkin sen helppo liitettävyys yrityk-
sen omiin järjestelmiin ja sovelluksiin, mikä tarjoaa käyttäjille 
saman tutun ympäristön kuin aikaisemminkin. Palveluportaali 
on myös mahdollista brändätä yrityksen ilmeen mukaiseksi, 
opastaa Telian Business Manager Pekka Turpeinen.

Sähköisellä allekirjoituksella säästetään 
satoja työtunteja kuukausittain

Turpeinen toteaa, että sähköinen allekirjoitus on aina kiistämä-
tön, laillisesti sitova ja turvallinen tapa tehdä sopimus. Mikäli 
sopimusta muokataan allekirjoittamisen jälkeen, se näkyy kai-
kille asianosaisille.

”Odotamme satojen työtuntien 
säästöä kuukaudessa.”

– Antti Lojamo, KPMG

 ”Sähköinen allekirjoitus säästää kaikilta osapuolilta resurs-
seja, kun sopimuspapereita ei tarvitse tulostaa, allekirjoittaa, 
skannata ja lähetellä edestakaisin. Digitalisoitu palvelu mah-
dollistaa allekirjoitukset ajasta ja paikasta riippumatta, joten 
ne saadaan nyt hyvinkin nopeasti. Allekirjoitetut dokumentit 
on myös helppo arkistoida ja tarvittaessa tulostaa palvelusta”, 
Lojamo luettelee hyötyjä.

 ”Uuden palvelun käyttöönotolla halusimme nopeuttaa ja 
nykyaikaistaa allekirjoitusprosessia sekä saada säästöjä työ-
aikakustannuksiin. Nämä tavoitteet olemme saavuttaneet jo 
nyt. Kun palvelu vielä tästä laajenee, odotamme sen säästä-
vän meiltä satoja työtunteja kuukaudessa”, Lojamo ennus-
taa tyytyväisenä.

K

SÄHKÖINEN SOPIMINEN TUO 
TEHOKKUUTTA TOIMINTAAN
KPMG on Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita, jonka 
palveluihin kuuluvat tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalvelut. 
Sähköisen allekirjoituksen käyttöönottaminen helmikuussa 2019 on 
tuonut yrityksen toimintaan lisää joustavuutta ja kustannustehokkuutta.

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 :  I S T O C K

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

Lue lisää: telia.fi/allekirjoitus

Ei vaadi allekirjoittajan 
rekisteröitymistä

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

Laillisesti 
pätevä

Kätevä 
arkistointi

https://telia.fi/allekirjoitus
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eramiikkataiteilija Anu Pentikin perustaman Pentikin 
tarina ulottuu 48 vuoden taakse, ja hän suhtautuu työ-

hönsä edelleen suurella intohimolla. Taiteilija tulee joka aamu 
puoli viideksi töihin ja lähtee viimeisenä. Inspiraationa työn  
ja taiteen tekemiselle toimii Lapin luonto. ”Nykyään olemme 
250 työntekijän sisustusmyymäläketju, joka haluaa tuoda tuu-
lahduksen pohjoista kauneutta ja kodikkuutta ihmisen ympä-
rille”, Anu sanoo.

 Pentikin keramiikkatehdas on maailman pohjoisin ja se 
sijaitsee napapiirin tuntumassa Posiolla. Tehtaalla työsken-
telee 35 rautaista osaajaa, jotka valmistavat käsityöpainottei-
sesti yli 300 000 keramiikkaesinettä vuodessa Suomen lisäksi 
muun muassa Ruotsiin, Japaniin, Tšekkiin, Venäjälle ja Eng-
lantiin. Keramiikan takana on pitkä tuotekehitys ja Pentikin 
suunnittelijoiden vahva näkemys. Yritys kiinnostaa myös vuo-
sittain 100 000 turistia, jotka vierailevat Posion Pentik-mäellä.

30 vuotta luotettavaa kumppanuutta

”Pentikin yksi menestystekijöistä on toimiva tietohallinto, joka 
pystyy tukemaan liiketoimintaa ja työntekijöitä juuri oikealla 
tavalla. Huomioitavia asioita ovat tietoturva, kustannustehok-
kuus, liiketoiminnan jatkuvuus ja resurssit. Telia on onnistunut 
olemaan tärkein kumppanimme jo 30 vuoden ajan, koska asia-
kassuhde on elänyt tiukasti ajan hermoilla ja luottamus on ollut 
vahva”, kertoo Pentikin tietohallintopäällikkö Oula Harjukelo.

Kasvu tulee maailmalta

”Vaikka kokonaisuus toimiikin tällä hetkellä, niin suuntaamme 
katseemme aina kohti tulevaa. Haemme kasvua maailmalta, 
ja siinäkin asiassa Telia on meille oiva kansainvälinen kump-
pani”, Harjukelo toteaa tyytyväisenä.

”Nykyteknologia mahdollistaa monia asioita, kuten robo-
tin hyödyntämisen raskaimmissa toistuvissa työsuoritteissa. 
Ohjelmistorobotiikkaa pääsemme hyödyntämään asiakaspal-
velun kehittämisessä, Crowd Insightsin dataa kauppapaik-
kojen suunnittelussa ja Helsinki Data Centeriä konesalimme 
ulkoistuksessa. 5G tarjoaa varmasti ennennäkemättömiä mah-
dollisuuksia myös meille, samoin kuin liikkuvan työn parempi 
hyödyntäminen. Innovatiivisen ja osaavan kumppanin kanssa 
olemme aina eturintamassa”, Harjukelo päättää.

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 :  P E N T I K

KERAMIIKKAPAJASTA KANSAIN-
VÄLISEKSI VIENTIYRITYKSEKSI

TELIA ONE

K

Pentik on suomalainen brändi, joka kasvaa myös maailmalla. Onnistumisen 
taustalta löytyy käsityöläiskulttuurin ja teknologian fiksu yhdistäminen – sekä 
intohimo omaa tekemistä kohtaan. Telian ja Pentikin jo 30 vuotta kestäneen 
kumppanuuden aikana yritys on kasvanut pienestä keramiikkapajasta 
sisustusmyymäläketjuksi.
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HAKKERIVERKOSTO 
LOUHII 
HAAVOITTUVUUKSIA 
PENTAGONIN 
JÄRJESTELMISTÄ
Kun hakkerit päästettiin vauhtiin, löytyi Pentagonin järjestelmistä ensimmäinen 
haavoittuvuus 13 minuutissa. Yhdysvaltojen puolustusministeriön Hack the Pentagon 
-hanke käynnistyi vuonna 2016 ja jo ensimmäisessä ohjelmassa haavoittuvuuksia 
löydettiin lyhyessä ajassa yhteensä 138. Tulokset ylittivät kaikki odotukset – järjestäjät 
kun olivat odottaneet, että tietoturva-aukkoja havaittaisiin ehkä tusinan verran. 
Sittemmin haavoittuvuuksia on löytynyt yli 8 000.

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

nnistuneen ohjelman taustalta löytyy suomalaisen  
Mårten Mickosin luotsaama HackerOne-yhtiö, joka 

pyydettiin Hack the Pentagonin hovihankkijaksi.
 ”Kun ohjelma päättyi, Pentagon kiitteli hakkereita ja ylisti 

tuloksia järjestämässään lehdistötilaisuudessa. Ohjelman nuo-
rimpia osallistujia oli teini-ikäinen David Dworken, joka pääsi 
lehdistötapahtumassa seisomaan puolustusministerin vie-
reen”, Mickos kertoo. ”Tämän jälkeen HackerOne valittiin 
USA:n puolustusvoimien kahden ison ja jatkuvan tietoturva-
ohjelman toimittajaksi. Sopimusten kokonaisarvo voi nousta 
yli 30 miljoonaan dollariin.”

 Mickosin mukaan HackerOne on perustamisestaan saakka 
keskittynyt siihen, miten vapaaehtoiset hakkerit valjastetaan 
parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan yrityksiä ja julkisen 
sektorin organisaatioita parantamaan tietoturvaansa. ”Kehi-
timme nopeasti edistyneimmät toimintamallit ja niiden myötä 
maailman suurimman hakkeriverkoston. Tämä huomattiin myös 
Pentagonissa.”

Ennakkoluuloton ja rohkea ajattelu tuo tuloksia

Mickosin mielestä tietoturva on Suomessa niin korkealla 
tasolla, että muut voisivat ottaa meiltä oppia.

 ”Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus tekee malli-
kasta työtä viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavar-
muuden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi. 
Myös kaupallisilla toimijoilla on Suomessa pitkät ja kunniak-
kaat tietoturvaperinteet.”

O  ”Suomessa voitaisiin kuitenkin ehkä vielä rohkeammin 
kehittää ja soveltaa uusia ohjelmistokehitysmenetelmiä ja 
tietoturvainnovaatioita. Vanhat mallit ja teknologiat eivät kerta 
kaikkiaan taivu nykyiseen toimintaympäristöön, jossa kaikki 
on kytkettynä verkkoon ja jossa tietoturvan on oltava avain-
asemassa jo ohjelmistojen suunnitteluvaiheessa.”

Mickos nostaa esille LähiTapiolan esimerkkinä onnistu-
neesta tietoturvan hallinnasta. Hän toteaa yhtiön olevan hyvä 
esimerkki siitä, että tietoturva voi olla myönteinen asia, joka 
vahvistaa yritystä enemmän kuin rasittaa sitä.

”LähiTapiola on lähtenyt kehittämään ja uudistamaan tieto-
turvaansa ennakkoluulottomasti ja kokonaisvaltaisesti. Yhtiö 
on luonut tietoturvan kehittämisestä julkisen hankkeen, johon 
kaikki työntekijät sekä ulkopuoliset hakkerit voivat osallistua. 
Lopputuloksena on alhaisempi riski joutua tietomurron koh-
teeksi ja toisaalta myös positiivinen ilmapiiri tietoturva-asioi-
hin liittyen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.”

 LähiTapiola on muun muassa toteuttanut palvelunesto-
hyökkäysharjoituksen Telian kanssa. Harjoituksen tavoitteena 
oli testata yhtiön verkkopalveluiden valmiutta selviytyä hyök-
käyksestä – LähiTapiola haluaa varmistaa palveluiden saata-
vuuden asiakkaille kaikissa tilanteissa.

Jatkuu seuraavalla sivulla →
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”Saumaton yhteistyö päihittää 
sinnikkäimmätkin hyökkääjät”

Mickos muistuttaa käsittelemään tietoturvaa riskien hallin-
nan näkökulmasta.

”Riskejä on aina, mutta niitä voi hallita ja pienentää. Avain-
asemassa ovat pikemminkin ihmiset kuin tuotteet. Tärkein 
tietoturvaa parantava teko on tietoisuuden lisääminen ja 
hyvien tietoturvakäytäntöjen soveltaminen läpi organisaation”,  
Mickos toteaa.

Merkittävimmiksi tietoturvauhkiksi Mickos listaa tunnusten 
ja salasanojen varastamisen, tietojärjestelmien haavoittuvuu-
det sekä sähköpostitse tapahtuvan tietojenkalastelun ja muut 
työntekijän auttamishaluun ja hyväuskoisuuteen perustuvat 
hyökkäykset. ”Kun USA:ssa tutkittiin noin 2 000 tietomurtoa, 
havaittiin, että kaksi kolmasosaa näistä oli ulkopuolisten ja 
yksi kolmasosa sisäpiiriläisen tekemiä. Puoleen näistä mur-
roista liittyi rikollinen hakkerointi.”

Mickosin mukaan pilvipalveluiden yleistyminen parantaa 
tietoturvan tasoa: ”Pilvipalveluiden tarjoajat ovat rakentaneet 
tehokasta tietoturvaa ja hyviä suojautumiskeinoja. Tietotur-
van vaatimukset kuitenkin muuttuvat, koska pilvessä kaikki 
on kytketty kaikkeen. Yrityksen oma sovellus, joka ehkä aikai-
semmin oli piilossa ja suojassa, on nyt esillä ja hyökkäysten 
ulottuvilla. Pilvipohjaista sovellusta tyypillisesti myös päivite-
tään paljon useammin, joten uusia haavoittuvuuksia voi livah-
taa tuotantokäyttöön milloin tahansa. Tästäkin huolimatta 
liiketoimintasovellus on enemmän turvassa pilvessä kuin van-
hassa ympäristössä, jota ei alun perin ole suunniteltu tieto-
turvaa huomioiden.”

Mickos muistuttaa, että teknologioiden huiman kehityksen 
myötä myös tietoturvan uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti. ”Sekä 
valkohattuhakkereiden että tietoturvakonsulttien tulee pysyä 
ajan tasalla ja ymmärtää uusimmat uhat ja mahdollisuudet.”

”Tietoturvan ei tarvitse olla ikävä aihe. Se voi olla myönteinen 
aloite, jonka avulla organisaatio muuttuu pelokkaasta uhrista 
rohkeaksi voittajaksi. Puolustajien saumaton yhteistyö päihit-
tää sinnikkäimmätkin hyökkääjät”, hän päättää.

Tietoturva tukee liiketoimintasi 
jatkumista ja menestymistä. 
Lue lisää:  telia.fi/yritystietoturva

MÅRTEN MICKOS

• S. 1962.

• Toimi ruotsalaisen MySQL-tietokantaohjel- 
 mistoyrityksen toimitusjohtajana, kun yritys   
   myytiin miljardilla dollarilla vuonna 2008.

•  Suomen kunniakonsuli asuinkaupungissaan  
   San Franciscossa.   

• Ylläpitää School of Herring -johtamisblogia  
 sekä kirjoittaa Hufvudstadsbladet- ja     
 Forbes-lehtiin.

• HackerOnen toimitusjohtaja vuodesta 2015.

• Harrastaa pyöräilyä, laskettelua, veneilyä,
 lukemista ja valokuvausta.

https://telia.fi/yritystietoturva
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elialla yli 15 vuotta tietoturva-asioiden parissa työsken-
nellyt Osmo Soinio kertoo, että katkeamaton valvonta on 

Telian verkkojen puhtauden perusta.. ”Keräämme dataa verkoista 
koko ajan. Saamme sitä myös kumppaneiltamme, joihin lukeu-
tuvat muun muassa liikenne- ja viestintävirasto sekä Microsoft.”

 Kun verkossa havaitaan poikkeama ja se todetaan haital-
liseksi, hyökkäyksen kohteena ollut yritys saa asiasta tiedon 
automaattisesti. Jos haittaohjelma kuitenkin pääsee saastutta-
maan yrityksen koneen, laite eristetään verkosta, jotta ohjelma 
ei pääse leviämään. Sitten konetta ryhdytään puhdistamaan, 
ja puhdistuksen jälkeen laite voidaan taas liittää verkkoon.

Puhtauden takaajina automaatio ja asiantuntijat

”Telian internetverkot luetaan maailman puhtaimpien jouk-
koon, ja Suomessa tilanne on ylipäätään erittäin hyvä”, Soi-
nio kertoo. Sama on huomattu muuallakin, sillä esimerkiksi 
Microsoft esittelee Telian prosessia esimerkkinä siitä, miten 
Suomessa haittaohjelmia torjutaan vuosi vuodelta tehokkaim-
min maailmassa*.

 Soinio korostaa, että vaikka Telian prosessi on pitkälti auto-
matisoitu, asiantuntija tekee päätöksen siitä, onko nettiliittymä 
esimerkiksi tarpeen sulkea: ”Tehtävämme on tukea yrityksen 
arkea ja taata sen liiketoiminnan häiriötön jatkuminen – ei 
aiheuttaa ylimääräistä häslinkiä.”

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

NÄIN TEHDÄÄN VERKOISTA 
MAAILMAN PUHTAIMMAT

VERKKO

T

Telian verkot kuuluvat maailman puhtaimpiin tehokkaan valvonnan ansiosta. 
Kuukauden aikana Telian tietoturva-asiantuntijat tarkastavat yli 100 000 
ilmoitusta poikkeavasta verkkoliikenteestä, jotta haittaohjelmat saadaan 
pysäytettyä heti alkuunsa.

NÄIN TELIA TORJUU 
KYBERHYÖKKÄYKSIÄ 
VERKOISSAAN:

1. Verkkoa valvotaan eri datalähteiden  
    avulla 24/7.

2. Kun poikkeama havaitaan, järjestelmä  
    tunnistaa hyökkäyksen kohteen  
    automaattisesti.

3. Asiakkaalle ilmoitetaan haittaohjelmasta.

4. Saastunut laite eristetään verkosta.

5. Haittaohjelma poistetaan.

6. Laite voidaan liittää jälleen verkkoon.

*Tim Rains, Microsoft: Trustworthy Computing: Learning About 
Threats for Over 10 Years – Part 3

Uhat lisääntyvät

Soinion mukaan haittaohjelmien määrä lisääntyy tasaista tahtia. 
”Yleensä netissä liikkuvan haittaohjelman taustalla on rikolli-
nen, joka pyrkii saavuttamaan taloudellista hyötyä esimerkiksi 
kiristämällä”, hän kertoo, ”tänä vuonna jo kaksi floridalaista 
pikkukaupunkia on maksanut monen sadan tuhannen dollarin 
suuruiset lunnaat kyberhyökkääjille. Suurin osa tapauksista ei 
päädy julkisuuteen, mutta rikollisille on selvää, että verkkoki-
ristäminen saattaa hyvinkin lyödä leiville.”

 Soinion mukaan haittaohjelmien leviämisen mahdollistavat 
huonosti suunnitellut laitteet ja ohjelmistot, joiden tietoturva ei 
ole ajan tasalla. Yhtä suurena riskinä hän pitää kouluttamat-
tomia työntekijöitä ja yrityksen vanhentuneita tietoturvakäy-
täntöjä. ”Onneksi yritykset suhtautuvat tietoturvaan nykyään 
paljon vakavammin kuin ennen. Monella yrityksellä on jo toi-
mintasuunnitelma kyberhyökkäyksen varalle, ja poikkeusti-
lanteita varten harjoitellaan”, hän kiittelee.
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ohkoketjut ovat hajautettuja, demokraattisia ja kaikille 
vapaita tietokantaratkaisuja, joiden avulla tietoa voidaan 

tallentaa kaikkien verkossa olevien koneiden kesken siten, ettei 
sitä voi enää jälkikäteen muuttaa. Lohkoketjubisnes perustuu 
yhteisöön, joka hyötyy lohkoketjun päälle rakennetusta ekosys-
teemistä ja sovelluksista. Samalla, kun yhteisö ja sen yksittäi-
set jäsenet hyötyvät, hyötyy myös ketjun takana oleva yritys.

Lohkoketjut tulevat mullistamaan lukemattomia toimialoja 
mahdollistamalla täysin automaattisia organisaatioita, joissa 
sopimukset hoituvat koneellisesti. Mutta mikä on toistaiseksi 
estänyt organisaatioita hyppäämästä sankoin joukoin lohkoket-
jujen maailmaan? ”Lohkoketjuteknologia on perinteisempään 
tietokantateknologiaan verrattuna suhteellisen vaikeasti ymmär-
rettävä kokonaisuus, eikä sen konkreettisia hyötyjä vielä täysin 
ymmärretä”, valaisee Telian asiantuntija Essi Virta.

Koukeroinen logistiikka-ala hyötyy lohkoketjuista

Telia on mukana Kouvola Innovationin kanssa EU:n rahoitta-
massa logistiikka-alan lohkoketjuprojektissa nimeltä SmartLog, 
kertoo hankkeen kanssa työskentelevä Virta.

”Olemme rakentaneet lohkoketjuteknologiaan perustuvan tie-
toturvallisen ohjelmistoalustan, johon tallennetaan verkostossa 
mukana olevien logistiikka- ja muiden toimijoiden toimitusketjui-
hin liittyvät transaktiot. Näiden Ruotsissa, Virossa ja Latviassa 
toimivien yritysten toiminnot yhdistyvät yhteisessä logistiikka-
ketjussa, jossa liikkuu kaikkien vuorollaan kuljettama ja käsit-
telemä tavara.”
  ”Pureudumme palvelullamme logistiikka-alan toimijoiden ylei-
seen ongelmaan eli lukemattomiin hajanaisiin järjestelmiin, ohjel-
mistoihin ja palveluihin, jotka eivät keskustele keskenään. Kun 
kontti kulkee esimerkiksi Helsingistä Amerikkaan, käy se läpi 
monia eri vaiheita. Kun tiedot saadaan yhteiseen järjestelmään, 
jossa tietoa ei pysty jälkikäteen muuttamaan ja jossa luottamus, 
tietoturva ja läpinäkyvyys ovat sisäänrakennettuja ominaisuuk-
sia, ollaan kehitystyössä otettu valtava harppaus eteenpäin”, 
Virta summaa blockchainin edut.

BLOCKCHAIN

Blockchain digitaalisen asuntokaupan 
mahdollistajana

Marraskuussa 2018 perustettu Digitaalinen asuntokauppa 
DIAS Oy on tuonut markkinoille ainutlaatuisen digitaalisen 
kaupankäyntialustan, jolla  asunto-osakkeen kaupat voidaan 
hoitaa täysin digitaalisesti ilman pankkikonttorissa käyntiä. 
Palvelu avautui kiinteistönvälittäjien käyttöön tämän vuoden 
kesäkuussa ja se on avoin kaikille kiinteistönvälittäjille ja pan-
keille, kertoo Tomorrow Techin toimitusjohtaja Sami Honkonen.

”Asunto-osakekirjojen digitalisoituminen 
mahdollistaa entistä turvallisemmat 
ja joustavammat kaupat.”

– Sami Honkonen, Tomorrow Techin toimitusjohtaja 

Honkosen Tomorrow Tech on kehittänyt DIASin yhdessä suo-
malaisten pankkien kanssa. Mukana asunto-osakekaupan 
digitalisoimisessa ovat olleet myös kiinteistönvälittäjät ja 
rakennuttajat. DIAS on avoin, suljettua DLT-lohkoketjutekno-
logiaa (Distributed Ledger Technology) hyödyntävä alusta, 
joka mahdollistaa hajautetun tietokannan, jolloin asuntokaup-
paan liittyvät tahot voivat toimia helpommin yhdessä luotet-
tavasti ja turvallisesti.

Mutta miksi digitaalinen asunto-osakekauppa on perinteistä 
parempi? ”Täytyy muistaa, että tällä hetkellä merkittävä osa 
asunto-osakekaupasta tehdään vielä pitkään perinteisillä pape-
risilla osakekirjoilla. Asunto-osakekirjojen digitalisoituminen 
tulevaisuudessa tulee tarjoamaan entistä nopeamman, jous-
tavamman ja turvallisemman tavan kaupankäyntiin. Sähköistä 
osakekirjaa ei tarvitse säilyttää pankkiholvissa eikä osakekir-
joja lähetellä pankista toiseen asuntokauppojen yhteydessä. 
Kaupankäynti ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua eivätkä 
osakekirjat voi hävitä. Manuaalisen työn vähentyessä säästyy 
myös kaikkien osapuolten aikaa”, Honkonen päättää.

L

LOHKOKETJUTEKNOLOGIA 
– TULEVAISUUDEN LUPAUS

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

Blockchain- eli lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia ei ole vielä täysimittaisesti 
valjastattu käyttöön, eikä tarvetta lohkoketjulle aina tunnisteta. Suomesta löytyy 
kuitenkin jo innostavia esimerkkejä mullistavan teknologian hyödyntämisestä.

Luotettavat transaktiot vaikka 
tuntemattomien välillä

Lohkoketjun jokainen lohko sisältää tiivistelmän edellisestä 
lohkosta, jolloin muutos lohkossa muuttaa kaikkien seuraavi-
enkin lohkojen sisältöä. Ketjun sisältämää dataa on siis mah-
dotonta käpälöidä jäämättä kiinni. Tällöin tietokanta on täysin 

läpinäkyvä ja mahdollistaa yhteistyön toisilleen vieraiden taho-
jen kesken. Läpinäkyvyys auttaa myös vähentämään logistii-
kan päästöjä sekä valvomaan tuotannon eettisyyttä.
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TEKNINEN VELKA VÄLTETÄÄN 
IT:N JA LIIKETOIMINTAJOHDON 
YHTEISPELILLÄ

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

INFR ASTRUK TUURI

Kiireessä tehdyt korjaukset IT-alustaan ovat kuin pankkilaina – ne saattavat 
tuoda nopean helpotuksen yrityksen arkeen, mutta ennen pitkää velka on 
maksettava takaisin korkojen kera.

ireät aikataulut ja puutteellinen suunnittelu ajavat yri-
tysten IT:n usein tekemään hätäisiä toimenpiteitä väli-

aikaiseen tarpeeseen. Tekniseen ympäristöön rakennetaan 
kiireessä toisistaan irrallisia ratkaisuja, jotka palvelevat vain 
yhden projektin verran, ja myöhemmin pikapaikkaukset vai-
keuttavat alustan kehitystyötä. Hukkaan menevää aikaa voi-
daan nimittää teknisen velan koroksi”, Telia Inmics-Nebulan 
pilviasiantuntija David Ollas kuvailee, miten yrityksen tekni-
nen velka syntyy.

Ollaksen mukaan tietohallinnossa reagoidaan usein liiketoi-
minnan senhetkiseen tarpeeseen eikä aina osata ajatella, että 
alustaratkaisu tai järjestelmä ei välttämättä skaalaudu kette-
rästi yrityksen myöhempiin liiketoimintatarpeisiin. ”Jatkoke-
hitystarpeen ilmetessä täytyy sitten rakentaa uusia irrallisia 
ratkaisuja”, hän selostaa.

Lopulta tietohallinnon aika riittää vain vanhan alustan ylläpi-
tämiseen. Uusien digiratkaisujen kehittämiseen jää murto-osa 
budjetista, ja yrityksen koko liiketoiminnan kehitys hidastuu.

IT:n ja liiketoiminnan on 
toteutettava yhtä strategiaa

Tietohallintoa ei Ollaksen mukaan kannata nykypäivänä 
pitää pelkkänä tukitoimintona, vaan sitä tulisi ajatella osana 
liiketoimintaa.  

”IT:tä tulee suunnitella ja toteuttaa yrityksen 
stra tegian mukaan, sillä näin syntyy itseään 
positiivisesti ruokkiva kierre. IT-ratkaisut 
kehittävät liiketoimintaa ja budjettiylitykset 
vähenevät, kun tehdään alusta asti oikeita asioita.”

-David Ollas, Telia Inmics-Nebula

Kun yhteistoiminta yrityksen sisällä toimii, saadaan IT-in- 
frastruktuuriin liittyvät asiat kytkettyä yhteen liiketoiminnan 
tavoitteiden kanssa: ”Kun käytössä on yhteinen roadmap, 
sekä liiketoiminnalle että tietohallinnolle on selvää, millaisia 
palveluja markkinoille tuodaan. Palveluita varten tarvittava 
teknologia voidaan kartoittaa hyvissä ajoin, ja teknisen velan 
ottaminen vältetään.”

”K

 

Tarkoituksenmukainen teknologiavalinta 
ehkäisee teknistä velkaa

Soveltuvimmasta teknologiasta ei ole olemassa yhtä totuutta. 
Ollaksen mukaan julkisen pilven ratkaisut tarjoavat skaalautu-
vuutta, hyvän julkaisunopeuden ja mahdollisuuden ketterään 
kehittämiseen – palveluna hankittavat alustat ovat yhteenso-
pivat minkä tahansa infrastruktuurin kanssa. Toisinaan kuiten-
kin yrityksen oma on premise -ratkaisu on paras vaihtoehto.

Lue lisää: telia.fi/ict-palvelut

https://telia.fi/ict-palvelut
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T E K S T I :  S A T U  E K M A N                                    K U V A :  M E H I L Ä I N E N

MEHILÄINEN VALITSI 
MARKKINOIDEN PARHAAT 
ICT-PALVELUT
Mehiläinen on tarjonnut sosiaali- ja terveyspalveluita suomalaisille jo yli sata 
vuotta. Yritys hankkii Telialta lähes kaikki tietoliikenneyhteydet ja IT-palvelut, 
joita ilman sen yli 440 toimipistettä eivät tänä päivänä voisi toimia.

TELIA ONE

un yritysverkkomme päätettiin vuonna 2017 uudistaa, 
Telian tarjoama kokonaisuus oli vanhentunut eikä vas-

tannut enää Mehiläisen tarpeisiin. Sekä meillä sisäisesti että 
kumppanillamme oli epäselvyyttä vastuiden jaosta, eikä jäykkä 
palvelusopimuksemme Telian kanssa mahdollistanut tarvitta-
via joustoja”, Mehiläisen tietohallintojohtaja Kalle Alppi kuvai-
lee muutaman vuoden takaista tilannetta.

Palvelusopimus Telian kanssa purettiin ja sopivia ICT-kump-
paneita alettiin etsiä uudelta pohjalta: ”Päätimme hankkia Mehi-
läiselle ICT-palvelut tahoilta, jotka pystyisivät tarjoamaan ne 
laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja joustavasti. Keskittä-
minen ei kuulunut strategiaan”, Alppi kertoo ja jatkaa: ”kävi 
kuitenkin niin, että nykyään valtaosa ICT-budjetistamme käy-
tetään Telian palveluihin.”

Mehiläinen hankkii nyt Telialta muun muassa verkottamis-, 
tunnistautumis- ja tietoturvapalvelut, kiinteät ja mobiiliyhtey-
det sekä laitteet ja työasemat. ”Keskittämisessä on etunsa – 
kommunikointi yhden kumppanin kanssa on tehokkaampaa 
kuin usean palveluntarjoajan – mutta emme ostaisi ICT-pal-
veluita Telialta näin laajasti, jos ne eivät olisi aidosti markki-
noiden parhaita. Voi jopa sanoa, että maksamme laskumme 
Telialle mielellämme”, Alppi vakuuttaa. 

Ulkoistettu service desk tietohallinnon apuna

Uusimpiin Mehiläisen Telialta hankkimiin palveluihin kuuluu 
IT-käyttötuki. Alpin mukaan Telian service desk ratkoo noin 
neljäsosan Mehiläisen työntekijöiden IT-pulmista. ”Puhelin-
palvelun ylivuodon lisäksi kumppani hoitaa valtaosan tuki- ja 
vikakeikoista maakunnissa. Telian palveluverkosto on laajempi 
kuin omalla tietohallinnollamme, joten on järkevää teettää 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarvittavat huollot kump-
panilla”, hän selostaa.

Alppi kertoo, että service desk tuli Telian valikoimaan sopi-
vaan aikaan: ”Olimme juuri silloin harkitsemassa käyttötu-
kikumppanin vaihtoa”, mutta samaan hengenvetoon hän 
muistuttaa, että palvelun laatu oli service deskiäkin hankki-
essa tärkein kriteeri. Telian käyttötuen laadusta kertoo myös 
palvelulle myönnetty Vuoden service desk -titteli.

Mehiläisen ja Telian yhteistyö jatkuu Alpin mukaan ainakin 
toistaiseksi vahvana. Alppi kuitenkin muistuttaa, että kumppa-
nin on pystyttävä jatkossakin tarjoamaan kehittyviä ICT-palve-
luita joustavasti. ”Jos Telian valikoima säilyy yhtä ajantasaisena 
kuin nyt, en näe esteitä pitkälle yhteistyölle”, hän päättää.

”K
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lä-Autio ei ole enää aikoihin miettinyt, pitäisikö yhtiön 
tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Kyse on enää siitä, miten 

ja missä järjestyksessä uusia keinoja ryhdytään hyödyntämään.
”Tyypillisesti liikkeelle lähdetään paljon toistuvia transakti-

oita sisältävistä prosesseista, kuten osto- ja myyntilaskujen 
käsittely”, Ylä-Autio sanoo.

”Jokaisessa yrityksessä on kuitenkin myös runsaasti muun-
laisia prosesseja, joiden automatisoinnista saatavat hyödyt 
kiinnostavat talousjohtajaa.”

Prosessien sujuvuus ja palvelujen laadun parantaminen ovat 
olennainen osa automatisoinnin tavoitteita. Automatisointi on 
hyvä renki, joka parhaimmillaan antaa asiakkaille parempia 
palvelukokemuksia.

”Kun rutiinit automatisoidaan, ihmiset pystyvät keskittymään 
asioihin, jotka he kokevat mielekkäiksi ja joiden avulla he pys-
tyvät luomaan aitoa lisäarvoa”, Ylä-Autio painottaa.

”Esimerkiksi asiakaspalvelutyötä helpottaa merkittävästi se, 
että robotti pystyy hoitamaan taustalla tarvittavia, aikaa ja vaivaa 
vaativia rutiineja kuten tietojen hakeminen eri järjestelmistä.”

Telia hyödyntää omia kokemuksia

Telian omat opit ja kokemukset uusien teknologioiden hyö-
dyntämisestä antavat hyvän pohjan tarjota myös asiakkaille 
kattavat, resursseja oikealla tavalla kohdistavat laite-, ohjel-
misto-, tietoturva- ja palveluratkaisut.

”Kun me kehitämme ja testaamme koko ajan itse uusia tek-
nologioita ja ratkaisuja, pystymme valjastamaan ne tehokkaasti 
myös asiakkaidemme liiketoiminnan tueksi.”

Yksi Telian strategian kulmakivistä on kattavien ICT-ratkai-
suiden ja -palveluiden tarjoaminen. Asiakkaan arjesta halu-
taan tehdä sujuvaa – vieläpä niin, että kustannuksia voidaan 
hallita ja ennustaa mahdollisimman tarkasti.

Monia käyttötapoja

Ylä-Autio kertoo, että jo yksin sähköisen laskutuksen ratkai-
suilla yritys voi saavuttaa hyvinkin nopeasti jopa 50 prosentin 
kustannussäästöt. Sitä kieltä ymmärtää jokainen talousjohtaja.

Robotiikan ja palveluliiketoiminnan yhdistelmää voidaan hyö-
dyntää myös esimerkiksi uusien työntekijöiden vastaanotossa. 
Kun ennen esimies joutui tekemään erilliset tilaukset tietoko-
neesta, puhelimesta, sähköpostiosoitteista, työvälineistä, käyn-
tikorteista ja monesta muusta asiasta, automatisoitu prosessi 
voi huolehtia tänä päivänä kaikesta tarvittavasta. Työntekijän 
tiedot tarvitsee syöttää yhteen paikkaan, yhden kerran – ja 
koko paketti odottaa ensimmäisenä työpäivänä käyttövalmiina.

ROBOTIT MARSSIVAT NYT 
TOIMISTOIHIN 

ROBOTI IKK A

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

Telian talousjohtaja Marko Ylä-Autio pitää robotteja erinomaisina 
työkavereina: ”Näitä säästölukuja jokainen talousjohtaja ymmärtää.”

Y

Lue lisää: telia.fi/
ohjelmistorobotiikka

ROBOTIIKKA KANNATTAA

Investointi automatisaatioon 
maksaa itsensä takaisin 
usein jo 1–3 kuukaudessa.

Inhimillisten virheiden 
määrä vähenee ja työn 
laatu paranee.

Työntekijöille vapautuu 
aikaa keskittyä asiantuntija-, 
palvelu- ja kehitystehtäviin.

https://telia.fi/ohjelmistorobotiikka
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LASKULLA ON VÄLIÄ

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

L ASKUTUS

Sanoma Media Finland käyttää Telian laskunvälityspalvelua 
paitsi laskuttamiseen myös asiakkailleen viestimiseen. Jatkuvasti 
kehittyvä palvelu on helpottanut yrityksen arkea ja tuonut 
huomattavia kustannussäästöjä.

elia käyttää omaa palveluaan itsekin, joten heillä on erit-
täin proaktiivinen ote laskunvälityspalvelun kehittämi-

seen. Tämä on ollut meille selkeä etu”, kehuu Sanoma Median 
kuluttajamyynnin laskutuksesta vastaava Anu Vasara. ”Aiem-
min käyttämiimme ratkaisuihin nähden palvelun avulla saavut-
tamamme kustannushyödyt ovat olleet merkittävät.”

 ”Kustannushyödyt ovat olleet merkittävät 
aiemmin käyttämiimme ratkaisuihin nähden.”

– Anu Vasara, Sanoma Media Finland

Sanoma Media omistaa Suomessa lukuisia sanoma- ja aika-
kauslehtiä sekä tv- ja radiokanavia, ja sen asiakkaille lähete-
tään satoja tuhansia laskuja kuukausittain. Yritys on käyttänyt 
Telian laskunvälityspalvelua muutaman vuoden ajan, ja yhteis-
työ on laajentunut eri osastoihin kumppanuuden aikana. 

 Laskunvälityspalvelun hyötynä Vasara pitää myös siihen 
sisältyvää markkinointityökalua, jonka avulla laskuille voidaan 

”T

Lue lisää: telia.fi/talous

Finanssialan Keskusliiton tutkimuksen* mukaan sähköi-
sen laskun hiilijalanjälki on keskimäärin noin kolmasosa 
paperilaskun hiilijalanjäljestä.

* Ympäristöystävällinen verkkolasku. Finanssialan
Keskusliitto, 2010

ajaa asiakasryhmittäin räätälöityjä viestejä: ”Voimme esimer-
kiksi markkinoida Hesarin laskulla perheellisille asiakkaille 
Aku Ankka -lehteä, ja vielä paperilaskua käyttävälle suositte-
lemme aina sähköiseen laskuun siirtymistä. Lasku on meille 
edullinen markkinointikanava, ja lisäksi voimme luottaa siihen, 
että lasku avataan aina.”

Suunta kohti digiä

Telialla talouspalveluiden liiketoiminta-aluetta johtava Outi 
Strengell-Hytönen vahvistaa, että Telialla on kova halu kehittää 
palvelua koko ajan paremmaksi. ”Asiakkaat välillä ihmettele-
vät, miksi haluamme pienentää heidän laskutuskustannuksiaan 
edelleen, mutta kyse on myös omasta edustamme”, hän selit-
tää, ”samasta syystä haluamme jatkuvasti parantaa palvelun 
käyttöliittymää, josta olemmekin saaneet asiakkailta kiitosta.”

Strengell-Hytösen mukaan Telialla on vahva halu digitali-
soida sekä omaa että asiakkaidensa laskutusta: ”Paperilas-
kusta luopumisen kustannussäästöt ovat yritykselle usein 
30–50 prosentin luokkaa. Lisäksi paperilaskutus kuluttaa digi-
taalista huomattavasti enemmän luonnonvaroja – jos Telian 
vuoden aikana lähettämät laskut pinottaisiin paperisina, syn-
tyisi kuuden kilometrin korkuinen keko. Tähän tulevat tieten-
kin jakelulogistiikan päästöt päälle.”

 Myös Sanoman Vasara pitää laskutuksen digitalisoimista tär-
keänä: ”Laskutuksen kustannuksiin tulee laskea myös maksu- 
ja jakeluvirheet, joita syntyy helposti paperilaskujen kanssa. 
Säästöjen lisäksi edistämme sähköistä laskutusta ympäris-
tösyiden takia.”

Perintä on hoidettava inhimillisesti

Joskus lasku jää asiakkaalta maksamatta, ja yritys joutuu 
turvautumaan perintäpalveluun. Sanoma Media hoitaa myös 
perintänsä Telian kautta. ”Olemme halunneet varmistua siitä, 
että laskun perintä hoidetaan inhimillisellä ja kunnioittavalla 
tavalla. Telialla asiat ovat sujuneet hyvin sekä meidän että asi-
akkaidemme suuntaan”, Vasara vakuuttaa.

 Strengell-Hytönen komppaa Vasaraa siinä, että perintä on 
suoritettava eettisesti ja juridisesti oikein. ”Myös asiakkaan 
asiakas on meille tärkeä”, hän päättää.

https://telia.fi/talous
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eevi Pienihäkkinen nostelee hyllyltä kondensaattoreita 
oikeille paikoilleen. Työpisteelle rantautuneen 5G-tek-

nologian ja konenäkösovelluksen ansiosta hänen ei enää tar-
vitse stressata, tuliko moduuli varmasti koottua oikein ja ovatko 
kaikki ruuvit riittävän kireällä. Pienihäkkisen käsissä syntyy 
ABB:n tehtaalla taajuusmuuttajien moduuleita, ja virheet ovat 
siinä mielessä kohtalokkaita, että väärin koottu moduuli voi 
esimerkiksi pysäyttää rahtilaivan keskelle valtamerta. Työn-
tekijöillä on valtavasti asiantuntemusta ja osaamista, mutta 
kun moduuleita kootaan joka päivä lukemattomia, on virheen 
mahdollisuus olemassa.

Saan ruudulta välittömän palautteen, mikäli asennuksessa on 
tapahtunut jokin virhe”, Pienihäkkinen selittää. ”Näytöltä näen 
kondensaattoreiden ladontajärjestyksen, ja sovellus tarkistaa 
myös, että ne on asetettu moduuliin oikein päin.”

Välitön palaute vaatii 5G-kapasiteettia

Pienihäkkisen työpisteeltä löytyvä älykäs ratkaisu on maail-
man ensimmäinen teollinen 5G-tekoälysovellus ja se otettiin 
käyttöön ABB:n Helsingin-taajuusmuuttajatehtaalla. Ratkai-
sussa hyödynnetään reaaliaikaista videokuvaa, joka toimite-
taan huippunopeassa 5G-verkossa tekoälyn analysoitavaksi 
Telian datakeskukseen. Tekoäly ei pysty tulkitsemaan pikse-
limössöä, joten videokuvan on oltava korkealaatuista.

”Siirrettävän datan määrä on valtava, jolloin tarvitaan 5G:n 
kapasiteettia. 5G on tässä erittäin oleellinen myös sen vuoksi, 
että tekoälyn antama palaute tarvitaan välittömästi”, toteaa 
Suomen ABB:n digitalisaatiojohtaja Simo Säynevirta.

 Ratkaisu vaikuttaa työhyvinvointiin: ”Huoli ja stressi asen-
nusvirheistä poistuvat. Paras tulos syntyy, kun älykkäät järjes-
telmät tekevät yhteistyötä ihmisen kanssa”, Säynevirta sanoo. 
”Myös tuottavuus kasvaa, kun sovelluksen avulla päästään 
käytännössä sataprosenttiseen laatuun. Helsingin-taajuus-
muuttajatehtaan lisäksi laadun toteutuminen on myös tärkeää 
varmistaa globaalisti, minkä sovellus mahdollistaa.”

MAAILMAN 
ENSIMMÄINEN TEOLLINEN 
5G-TEKOÄLYSOVELLUS 
SYNTYI SUOMESSA 

5G

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

5G on keskeinen avain neljännessä 
teollisessa vallankumouksessa

”5G on tehty juuri tätä varten”, toteaa Telian 5G-ohjelman joh-
taja Janne Koistinen viitaten ABB:n tehtaalla lanseerattuun 
sovellukseen. ”Tuotantolinjoja pitää pystyä muuttamaan entistä 
joustavammin ja myös järjestelmien on oltava muunnettavissa 
mahdollisimman nopeasti. Kun hyödynnetään pilvipalveluita, 
saadaan muutokset päivitettyä joka paikkaan saman tien. Pilvi 
tarjoaa myös rajatonta laskentakapasiteettia, ja 5G mahdollis-
taa viiveettömän, langattoman yhteyden pilveen.”

 Tehdasympäristössä verkon äärimmäinen luotettavuus ja 
pienet viiveet ovat erittäin tärkeitä. Viides verkkosukupolvi 
onkin suunniteltu siten, että se tukee muun muassa Industry 
4.0 -ympäristöjen ja älyliikenteen kehittämistä. Koistinen pai-
nottaa, että 5G:ssä suurin arvo ei synny verkkoyhteydestä vaan 
siitä, että dataa kerätään ja jalostetaan sekä käytetään teko-
älyä muun muassa datan analysoimiseen: ”Näin syntyy mah-
dollisuuksia tuottaa uudenlaista digitaalista liiketoimintaa.”

”5G-piloteissa olennaista on löytää sovelluskohteet, joissa 
5G:n avulla voidaan kasvattaa tuottavuutta. 5G:n mahdollis-
tama tuottavuusloikka voi itse asiassa olla valtava. GSMA:n 
selvityksen mukaan mobiiliteollisuus saattaa tuoda talouskas-
vua globaalisti vuosien 2018–2023 välisenä aikana jopa 850 
miljardia dollaria. Uuden teknologian hyödyntäminen edellyt-
tää kuitenkin yhteistyötä yritysten välillä sekä lainsäädäntöä, 
joka sallii askelten ottamisen kohti tuntematonta. Ja tietysti 
tämä vaatii myös jonkinlaista sisua, minkä vuoksi tämä sovel-
lus on kehitetty Suomessa”, Koistinen naurahtaa.

ABB:n tehtaalla on käytössä pilottisovellus, joka antaa työntekijöille reaaliaikaista 
palautetta tekoälyn avulla. Sovelluksen ansiosta tehtaalla on saavutettu lähes 
sataprosenttinen laatu.

L

Haluatko olla 5G-edelläkävijä? 
Lue lisää: telia.fi/5gfinland

https://telia.fi/5gfinland
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MAAILMAN 
ENSIMMÄINEN TEOLLINEN 
5G-TEKOÄLYSOVELLUS 
SYNTYI SUOMESSA 

Ratkaisu käytännössä 

Tekoälysovellus toimii työntekijän tukena seuraamalla videoka-
meran avulla taajuusmuuttajien kokoonpanoa ja varmistamalla, 
että laite on oikein koottu asiakastilauksen ja tuotteen työoh-
jeen mukaisesti. Nopeat yhteydet mahdollistavat asentajalle 
reaaliaikaisen ja viiveettömän palautteen omasta työstä, minkä 
odotetaan merkittävästi helpottavan kokoonpanoa käytössä 

1. TYÖNTEKIJÄ KOKOAA 
TEHOMODUULIA 

KOKOONPANOLINJALLA

2. KONENÄKÖSOVELLUS SEURAA 
KOKOONPANOA

3. SOVELLUS KYTKEYTYY 
VIIVEETTÖMÄN 5G-YHTEYDEN 

KAUTTA PILVIPALVELUUN 
DATAKESKUKSESSA

4. ANALYTIIKKA OHJAA TYÖTÄ 
JA ANTAA PALAUTTEEN 

MAHDOLLISESTA VIRHEESTÄ

olleeseen paperiseen työohjeeseen verrattuna.
 Projekti on toteutettu yhteistyössä vaativiin teollisuussovel-
luksiin erikoistuneen Atostek Oy:n sekä Telian kanssa. Atostek 
vastaa hankkeen konenäkö- ja tekoälysovelluksesta, ja Telia 
toteuttaa järjestelmän huippunopeat 5G-mobiiliyhteydet sekä 
vastaa tekoälysovelluksen tarvitsemasta laskentakapasitee-
tista datakeskuksessaan.



telia.fi/one

YKSI TURVAA 
JATKUVUUDEN

Maailman kattavin verkko, Pohjoismaiden suurin avoin 
datakeskus ja edistynyt tietoturva yhdestä paikasta.

https://telia.fi/one

