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Pääkirjoitus

Tekoäly tulee, oletko valmis?

Tutkimusten mukaan Suomi on 

omaan kokoluokkaansa nähden 

tekoälyosaamisessa vahvoilla. Tämä 

ei kuitenkaan vielä kerro kuinka pal-

jon tekoälyä todellisudessa hyödyn-

netään yritysmaailmassa. Päinvas-

toin näyttää siltä, että toteutuksissa 

ollaan vasta aivan alkuvaiheessa.

Tekoäly ei ole mikään tämän päi-

vän uusi juttu, vaan asiaa on tutkittu 

ja kehitetty jo vuosikymmenien ajan. 

Hyvää tässä on se, että ajan saa-

tossa teknologiat ovat kehittyneet ja 

niiden hyödyntäminen on helpom-

paa ja yksinkertaisempaa kuin kos-

kaan aikaisemmin. En tiedä onko 

nyt syntynyt varsinaista läpimurtoa 

vai onko kyseessä evoluutio, mutta 

näyttää vahvasti siltä, että tekoälyä 

pyritään nyt hyödyntämään kaikilla 

teollisuuden aloilla sekä yhtä lailla 

myös julkisella sektorilla. Tekoälyn 

hyödyntäminen analyt i ikassa on 

päässyt  jo  hyvään a lkuvauht i in .

Tekoäly voi olla hyvä renki pää-

töksenteossa, mutta tätä e i  o le 

juur ikaan vie lä otettu Suomessa 

käyttöön. Toki tekoälyn käyttöön 

l i ittyy paljon periaatteell isia kysy-

myksiä siitä, kuinka paljon valtaa 

koneelle voi antaa. Tähän ei var-

mastikaan ole tulossa automaattisia 

vastauksia, joten kokei lemista ja 

asioiden eteenpäin viemistä ei pidä 

jarruttaa, vaikka kaikkiin kysymyk-

siin ei olekaan vastauksia. Lisäksi 

kyselyiden mukaan tekoälyratkai-

sujen käyttöönottoa onnistuneina 

pitävät organisaatiot tarjoavat tek-

niselle henkilöstölleen eettistä kou-

lutusta tekoälyn hyödyntämisessä.

Energiasektori on hyvä esimerkki 

teo l l i suuden a las ta ,  jossa näh-

dään paljon potentiaalia tekoälyn 

hyödyntämisessä. Lontoon UCL 

Energ ia Inst i tuut in tutk i jatohtor i 

Aidan O’ Sullivan pitää varmana, 

e t tä  l i sääntyvä energ iadata  luo 

uusia l i iketoimintamahdollisuuksia 

(ks s ivu 8) .  Älykkäiden energia-

mittareiden keräämälle tiedolle voi 

löytyä yllättäviäkin kohteita. Ener-

giayhtiöistä voi tulla datan myyjiä.

Mielenkiintoinen esimerkki energi-

asektorilta löytyy Ranskasta (ks sivu 

20), jossa mietitään mitä tehdä tällä 

hetkellä toimiviile 58 ydinvoimalalle. 

Ydinturvallisuusviranomainen ASN 

tu tk i i   mahdo l l i suut ta  p identää 

voimaloiden käyttöikää. Voimaloita 

operoiva EDF varautuu la i tosten 

uudistamiseen ja käyttöiän pidentä-

miseen. Jättihankkeen työn laadun 

varmistamiseksi ja kustannusten 

hallitsemiseksi on menillään pilot-

t ihanke, jossa arvioidaan kuinka 

paljon digitaalisen Multi-D -teknolo-

gian hyödyntäminen auttaa 58 voi-

malaitoksen remontin hallinnassa. 

Järjestelmän tulisi hyödyntää Big 
Dataa, koneoppimista ja tekoälyä. 

Tekoäly voi toimia täysin itsenäi-

sesti, mutta valvontaa on järkevä 

tehdä. Tutkimusten mukaan kolme 

nel jästä tekoälyä hyödyntävästä 

yr i tyksestä valvoo säännöl l isest i 

tekoälyn toimintaa ja kyseenalaisiksi 

havaitut tulokset joko muutetaan tai 

ohitetaan. Tekoälyratkaisujen me-

nestyksellinen hyödyntäminen edel-

lyttääkin vahvaa luottamusta, joka 

saavutetaan riittävällä läpinäkyvyy-

dellä. Tekoälyjärjestelmien on selke-

ästi ilmaistava niiden kanssa asioi-

ville, että kyseessä ei ole ihminen, 

jotta saavutetaan riittävä luottamus.

Jos tekoälystä puhuu yksi sun 

toinen, niin digitalisaatiosta puhuu 

kaikki. Termiin törmää mitä erikoi-

semmissa asiayhteyksissä. Kaikki 

haluavat mennä kohti digitaalista 

l i iketoimintaa, yritystä tai tuottei-

ta, mutta näyttää siltä, että tämä 

tarkoittaa yhdelle yhtä ja toisel le 

toista. No olemmehan kaikki yksi-

löitä, joten ehkä näin pitääkin olla. 

Savolaisittain vastuu on kuulijalla.

Tehdyn tutkimuksen mukaan (ks. 

sivu 28) kehittyneet markkinat ovat 

nyt jäämässä jälkeen digitaalisessa 

kehityksessä. Puhetta siis piisaa, 

mutta onko riittävästi tekoja? Or-

ganisaatioiden digitaalinen kehitys 

on tutkimuksen mukaan todella hi-

dasta: maailmanlaajuisesti 5 % yri-

tyksistä on digitaalisia johtajia, joilla 

digitalisaatio on juurtunut yrityksen 

DNA:han. Suomessa tähän luok-

kaan kuuluu vain 3 % organisaati-

oista. Tarttis varmaan tehdä jotain!

No ainakin alan jär jestelmätoi-

mittajat pyrkivät kantamaan kor-

tensa kekoon ja tar joavat mei l le 

uus ia tekologio i ta ja  ratka isu ja. 

Yks i  ko lmesta suuresta e l i  S ie-

mens esittel i näitä DigiForumissa 

Tampereella (ks sivu 24). Näyttää 

myös siltä, että tuotteen elinkaa-

renha l l in ta on a let tu ymmärtää, 

eikä pelkästään toimittajan näkö-

kulmasta, vaan myös edelläkävijä-

asiakasyritysten suunnalta entistä 

laajemmin. Ja sen rooli on vihdoin 

kasvamassa samaan kategoriaan 

toiminnanohjauksen ja asiakkuu-

denhallintajärjestelmiän kanssa.  
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Puheenjohtajan palsta
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Minna Innala

CAD/CAM-yhdistys

puheenjohtaja
minna.innala@cadcamyhdistys.fi
Luettavissa myös: 
http://www.cadcamyhdistys.fi/blogi.html

O sa l l is tu in Katri  Kol in  p i tä-

mään ”Nä in  myyn osaamis tan i ” 

-kou lu tukseen .  Odotuksen i  o l i -

vat korkeal la, koska t iesin Katrin

monipuol iseksi  as iantunt i jaks i  ja

se lkeäks i  es i in ty jäks i .  To isaa l ta

mietin, mitähän uutta kurssi toisi.

Onhan meil lä kaikil la hyvin selvil lä

myynnin perusperiaatteet: tunnista

asiakkaan tarpeet ja tarjoa sellaisia

ratkaisuja, joita hän haluaa ostaa.

O m a n  o s a a m i s e n  m y y n n i s s ä 

toimivat samat lainalaisuudet kuin 

tuotteiden tai palveluiden myynnis-

sä. Niinpä kuvittelelen itseni myyn-

titi lanteeseen, jossa olen vakuuttu-

nut, että meil lä on tarjolla asiakaan 

li iketoimintaa edistäviä digitalisoin-

tiratkaisuja. Tyypil l isenä tekniikka-

orientoituneena ihmisenä si lmieni 

edessä vi l isee pi lvi argumentteja, 

joi l la yritän perustel la asiakkaal le 

tarjoamamme tuotteiden tai palve-

luiden ylivoimaisuutta. Mutta häm-

mästyksekseni asiakas ei ole kovin-

kaan innostunut ostamaan. Hän ei 

koe saavansa niistä mitään lisäar-

voa. Kauppoja ei synny. Ajattelen, 

että tarvitaan l isää informaatiota, 

joten kehotan asiakasta tutustu-

maan asioihin lähemmin ja osall is-

tumaan tulevaan seminaari imme.

T i la isuudessa saa pal jon infor-

maat iota digi ta l isaat ioon l i i t tyen. 

Lukuisissa esitelmissä kerromme 

innovat i iv is ista ratka isu istamme, 

jo iden avu l la  as iakkaan l i i keto i -

mintaa voidaan sujuvoittaa ja tie-

dot saadaan hal l intaan. Mukana 

on  myös runsaast i  k i i nnostav ia 

asiakas-caseja, jol loin pääsee tu-

tustumaan jo toteutettuihin ratkai-

suihin. Osa yrityksistä on jo hyvässä 

vauhdissa tekemässä onnistunutta 

jättidigiloikkaa. Itse aiheesta innos-

tuneena olen vakuuttunut, että uusi 

asiakkaammekin tunnistaa tarpeen-

sa osall istuttuaan ti laisuuteemme.

M u t t a  m e n e e k ö  o n n i s t u n u t 

m y y n t i p ro s e s s i  n ä i n  h e l p o s t i ?

Järjestelmätoimittaja tuntee hy-

vin edustamansa ohjelmiston. Hän 

näkee  keh i t yksen  tuomat  mah-

dol l isuudet ja on selv i l lä uusista 

omina isuuks is ta .  Myös ed is tyk-

se l l i s immissä  y r i t yks issä  o l l aan 

here i l lä  kehi tyksen suunnasta ja 

pystytään ottamaan käyttöön omaa 

digitalisaatiostrategiaansa tukevat 

ominaisuudet nopealla aikataululla. 

Järjestelmätoimittajan ja asiakkaan 

välit ovat hyvät ja kommunikaatio 

toimii. Toimittaja auttaa aidosti asi-

akastaan menestymään. Tällainen 

kehitys-f low pitäis i  saada tarttu-

maan isompaan joukkoon yrityksiä. 

Tässä on ku i tenk in  haasteena 

s e ,  m i t e n  s a a d a  i h m i n e n  k i i n -

nostumaan asio ista, jo i ta e i  koe 

t a r v i t sevansa .  R i i t t ääkö  t ä l l ö i n 

informaat ion jakaminen ja case-

esimerkkeih in tututuminen? Pel-

käämpä, että t i laisuuden anti jää 

uudelle asiakkaallemme pintapuo-

liseksi, eikä ti laisuuteen osall istu-

minen saa uutta asiakkastamme 

lähtemään mukaan muutokseen.

Aivan li ian usein tuotteen hienou-

det tietävä järjestelmätoimittaja ei 

tunnista ja ymmärrä asiakkaan to-

dell isia tarpeita, eikä asiakas osaa 

kysyä tai oma-aloitteisesti löytää 

in formaat iotu lvasta juur i  hänel le 

parhaiten sopivia ratkaisuja. Avoin 

dialogi asiakkaan ja järjestelmätoi-

mittajan välil lä puuttuu, vaikka osa-

puolet luulevatkin keskustelvansa 

oikeista asioista. Osasyynä kommu-

nikaatiovaikeuksiin l ienee yhteisen 

kielen puuttuminen terminologian 

ollessa vielä vakiintumatonta, vaikka 

molemmat puhuisivatkin suomea.

Todell inen win-win -ti lanteeseen 

johtava asiakas-toimittaja -suhde, 

vaat i i  to imit ta ja l ta ammatt i ta i toa 

ja todel l ista halua ymmärtää asi-

akkaan l i iketoimintaa ja toteuttaa 

kyse iseen  t i l an teeseen  parhaa t 

ratkaisut. Tarpeiden hahmottami-

sessa auttaa se, mitä enemmän 

o n  k ä y t ä n n ö s s ä  t y ö s k e n n e l l y t 

teoll isuudessa. Dialogia helpottaa 

myös asiakkaan ymmärrys aihees-

ta. Menestyvissä asiakasyrityksissä 

on runsaasti t iedonhall inta- ja di-

giosaamista myös itsellään. Parhail-

la yrityksen digital isaatiostrategia 

on  l aad i t t u  tuo t te iden  e l i nkaa-

renhall inta edellä, jol la tähdätään 

yrityksen tietopääoman tarkoituk-

senmukaiseen kokonaishal l intaan 

ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. 

Todell ista asiakstarpeen ymmär-

tämistä ja vuorovaikutusta pitää eh-

dottomasti l isätä. Luottamukseen 

pohjautuvalla kehityksellä saisimme 

valtavasti sujuvoitettua ja tehostet-

tua suomalaisten yritysten li iketoi-

mintaa. Näin ollen järjestelmätoimit-

tajat ja asiakkaat pitäisi saada en-

tistä avoimemmin keskustelemaan 

todellisista kehitystarpeista ja inno-

voimaan esteettömästi mahdoll isia 

ratkaisuvaihtoehtoja. Onnistuneista 

es imerkk i-caseista saamme tok i 

t ie toa,  mutta myynt i tapahtumaa 

edistäisi merkittävästi, jos tarjot-

tavan kokona isratka isun hyödyt 

saataisi in havainnoll istettua mah-

doll isimman aikaisessa vaiheessa.

Tähän kulminoituu yksi myynnin 

peruskysymyksistä, jota Katja oival-

l isesti konkretisoi kurssil laan. Asi-

akas ostaa ainoastaan sil loin, kun 

myyjä on tunnistanut oikean asia-

kastarpeen ja voi osoittaa selkeästi, 

mitä l isäarvoa tuotteen, palvelun 

ta i  resurssin hankinta yr i tyksel le 

tuo ja myyjän asiakaslupaukseen 

vo i  l uo t t aa .  Hyvä t  pe r i aa t t ee t , 

joita voidaan soveltaa laajasti.  

Myyntiä aidolla dialogilla



Yhdistyksen sääntömääräinen

kevätkokous pidettiin Tampereella 

20.3.2019. Kokouksessa käsiteltiin 

vuoden 2018 toimintakertomus ja tilin-

päätös sekä myönnettiin hallitukselle 

vastuuvapaus.

Vuosi 2018 sisälsi paljon tuttuja 

elementtejä: seminaareja, tapahtumia 

ja Valokynä-lehteä. Kun toiminnan ta-

louskin oli viime vuonna tasapainossa, 

niin on aika keskittyä tämän vuoden 

to imintaan, josta l isää jatkossa.

Kevätkokouksen jälkeen osallistujat 

pääsivät tutustumaan Uusi Teollisuus 

ja Advanced Engineering -tapahtu-

miin.

Alan tulevaisuuden ratkaisut kiin-

nostivat Tampereella

Ensimmäistä kertaa järjestetyt kak-

sipäiväiset Uusi Teollisuus -messut yh-

dessä Easyfairsin järjestämän Advan-

ced Engineering -tapantuman kanssa 

saivat hyvän vastaanoton. Tampereen 

Messu- ja Urheilukeskuksessa järjes-

tettyyn tapahtumakokonaisuuteen 

tutustui yhteensä 1 457 messuvieras-

ta. Mukana oli yhteensä 110 näytteil-

leasettajaa. Uusi Teollisuus Stagella 

puhuneet asiantuntijat jakoivat case-

esimerkkejä Suomen teollisuudesta 

sekä keynote-puhujat pureutuivat 

työelämän muutokseen ja tekoälyn 

tuomiin mahdollisuuksiin teollisuudes-

sa. Tampereen Messujen uuden mes-

sutapahtuman sisältö, järjestelyt sekä 

tapahtuma-aikaiset uudet palvelut 

saivat kiitosta. Uusi Teollisuus järjeste-

tään seuraavan kerran keväällä 2021. 

Näytteilleasettajilta ja kävijöiltä saa-

dun palautteen mukaan Uusi Teolli-

suus tarjosi kohdennetusti uutta tietoa 

teollisuuden palveluista, kunnossa-

pidosta ja työturvallisuudesta sekä 

hyvät verkostoitumismahdollisuudet.

“Olemme erittäin tyytyväisiä Uuden 

Teollisuuden tarjotaan. Teollisuuden 

kunnossapito, huolto sekä palvelut 

yhdistettynä uuden teknologian sisäl-

töihin toivat paikan päälle juuri meille 

oikeita asiakkaita sekä potentiaalisia 

kumppaneita. Löysimme messuilta 

myös sellaisia palveluntarjoajia ja 

osaaj ia, joita emme ole aiemmin 

kohdanneet”, sanoo projektipäällikkö 

Johannes Asikainen Maxjas Oy:stä.

Uuden Teollisuuden ja Advanced 

Engineeringin yhteinen tapahtuma-

alue Tampereen Messu ja Urheilukes-

kuksen E-hallissa, kymmenet asian-

tuntijapuheenvuorot sekä Lounge- ja 

Co-Working -tilat mahdollistivat niin 

ohjelman seuraamisen, asiakastapaa-

miset ja verkostoitumisen kollegoiden 

kanssa kuin etätöidenkin tekemisen.

Uusi Teollisuus kokosi yhteen kolme 

vahvaa teollisuuden toimialaa. Asi-

antuntijat johdattivat uusimpiin teol-

lisuuden ja työelämän ilmiöihin sekä 

esittelivät tuotannon ammattilaisille 

kohdennetusti kunnossapidon, työtur-

vallisuuden ja teollisuuden palveluita.

“Alan ammattimessuille osallistumi-

nen on luonteva osa toimintaamme, 

koska meille on tärkeää olla lähel-

lä asiakkaitamme. Uusi Teollisuus 

-tapahtuman teemat sopivat meille 

hyvin. Toimimme rakentavassa ko-

neteollisuudessa, joten esimerkiksi 

kunnonvalvontaan liittyvät ohjelma-

sisällöt tarjosivat uutta ja mielen-

kiintoista asiaa”, kertoo myyntipääl-

likkö Ville Luomala Hydac Oy:stä.

“Tapahtuma oli positiivisesti poik-

keuksel l inen si inä mielessä, että 

tapas imme pa l jon uus ia  kasvo-

ja alalta. Liikkeellä oli malti l l isesti 

kävi jöitä, mutta i loksemme tämä 

joukko ol i  er i ty isest i  hankinnois-

ta vastaavia henkilöitä ja päättä-

jiä”, summaa toimitusjohtaja Timo 

Kivistö Laakeri-Center Oy:stä. 
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CCY:n uutisia

Vuosi 2018 pulkassa

Kuva: Otto Vainio.
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Valtioneuvoston teettämä selvitys osoittaa, että Suomi on tekoälyosaamises-

sa hyvää eurooppalaista tasoa tutkimuksessa, yritysten osaamisessa ja kou-

lutuksessa. Suomi on omaan kokoluokkaansa nähden tekoälyosaamisen 

suhteen vahva maa. Myös muiden tutkimusten perusteella tekoäly kiinnostaa 

yrityksiä ja julkista sektoria, mutta toteutuksissa ollaan vasta alkutaipaleella.

Tekoäly tulee kaikille toimialoille

Jukka Kallioinen

Tekoälyn (Artificial Intelligence, 
AI) tutkimusosaaminen on tieteellis-

ten julkaisujen perusteella Suomessa 

verratta in hyvätasoista. Olemme 

sijalla 17 Etelä-Korean ja Itävallan 

välissä. On hyvä muistaa, että Suo-

men osuus maailman tekoälyjulkai-

sujen määrästä on vain noin 0,5 %. 

Yr i tysten tekoälyosaaminen on 

VTT:n, Aalto-yliopiston, Etlan ja Silo.

AI:n asiantuntijoiden selvityksessä 

käytetyn arvioinnin mukaan myös 

hyvällä tasolla, vaikka tekoäly koe-

taan vielä usessa yrityksessa melko 

etäiseksi ja tekoälyteknologioiden 

hyödyntäminen yr i tysten to imin-

nassa ei ole vielä Suomessakaan 

kovin laajaa. Korkeakoulutasoista 

koulutustarjontaa ollaan lisäämässä.

Tekoälyyn ja sen soveltamiseen 

panostetaan kaikkial la maailmas-

sa paljon, joten Suomen nykyinen 

s i jo i tus e i  sä i ly  i lman to imenpi-

teitä, puhumattakaan si joituksen 

parantamisesta .  Jos Suomi  jää 

jä lkeen panostuks issa,  on seu-

rauksena osaajien entistä laajempi 

muutto ulkomaille kiinnostavien ja 

hyvin palkattujen töiden perään. 

Tekoälymenetelmät päätöksen-

tekoon

Selvityksen tehnyt työryhmä suo-

sittelee yrityksiä ja julkista hallintoa 

koke i lemaan tekoä lymenete lmiä 

päätöksenteossa. ”Tekoälypohjaista 

päätöksentekoa ei ole juurikaan vielä 

otettu Suomessa käyttöön. Osin se 

johtuu siitä, että meillä odotetaan 

per iaat tee l l i s ta  l in jausta  s i ihen, 

voiko oppivil le algoritmeil le antaa 

päätösvaltaa isoissa kysymyksissä. 

Odottelu hyydyttää kehitystä. Teko-

älymenetelmiä voitaisiin hyödyntää 

jo nyt ohjatuissa, oppiviin ympäris-

töihin liittyvissä pienissä tehtävissä 

ilman merkittäviä eettisiä tai laillisuu-

teen liittyviä ongelmia”, toteaa VTT:n 

tutkimusprofessori Heikki Ailisto. 

Vaikka emme sal l i  kul jettamat-

toman auton ajaa yksin Rovanie-

meltä Helsinki in, vois i  auto tul la 

ostoksia kantavaa perheenjäsentä 

vastaan ajamalla hitaasti parkkipai-

kalta marketin ovelle. Etenemällä 

yksinkertaisissa käyttötapauksissa 

saadaan kokemusta tekoälymene-

te lmien käytöstä päätöksenteon 

tukena ja päätöksenteossa. Ko-

kemuksesta on hyötyä pohditta-

essa  tekoä l ypoh ja i sen  pää tök-

senteon etuja, haittoja ja riskejä. 

Muu t  to imenp ide -ehdo tukse t 

nostavat esi l le muun muassa te-

koälytutk imuksen ja rahoituksen 

kohdentamisen Suomessa sekä 

tekoälyyn l i ittyvän osaamisen ke-

hittymiseen li ittyvät toimintamallit. 

Kiinnostusta on, mutta hyödyn-

täminen alussa

Tekoälyn hyödyntäminen li iketoi-

minnassa on monessa varsinais-

suomala isessa y r i t yks issä v ie lä 

alkuvaiheessa. Varsinais-Suomen 

yrityksi l le suunnatun kyselyn pe-

rusteel la lähes puolet yr i tyksistä 

ei vielä tiedä miten voisi tekoälyä 

hyödyntää, mutta 60 % yrityksistä 

on kiinnostunut aiheesta. Koulutus, 

konkreett iset esimerkit ja yhteis-

työnä toteutettavat kokeilut nou-

sevat yritysten toivelistan kärkeen. 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 

78 % i lmoi t t i ,  e t te i  sen organ i-

saatiosta löydy tekoälyosaamista.
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“Tulosten perusteel la yr i tykset 

on jaettavissa kolmeen segment-

t i in .  Eksper t i t  ovat  etur in taman 

yr i tyks iä ,  jo tka käyt tävät  ja  ke-

h i t tävät  tekoä lyä  pä iv i t tä isessä 

työssään. Pi loteiksi  luokite l tavat 

y r i t ykset  ovat  k i innostune i ta  ja 

myös kykeneviä käynnistämään te-

koälykokeiluja. Kolmannen ryhmän 

muodostavat prospektit, jotka eivät 

vielä ole tiedostaneet miten voisi-

vat tekoälyä hyödyntää”, kertoo 

Varsinais-Suomen tekoälyverkos-

tosta Turku Science Park Oy:ssä 

v a s t a a v a  M i c h a e l  L i n d h o l m .

L indholmin mukaan tu loks is ta 

nousee vahvasti esiin tarve esimer-

kiksi 3–6 kuukauden pituisten ko-

keilujen toteuttamiseen. ”Yritykset 

kaipaavat selvästi lisää ymmärrystä 

tekoälyn tarjoamista konkreettisista 

mahdoll isuuksista. Tarvitaan l isää 

käytännön esimerkkejä ja koulu-

tusta, jotka avaavat tien yritysten 

toivomusten mukaisesti yhteisi l le 

kokeiluil le. Näyttää siltä, että yri-

tykset eivät koe tässä kilpailuase-

telmaa, vaan jopa kansainvälinen 

yhteistyö piloteissa koetaan toivot-

tavana. Kokeilusyklien on kuitenkin 

oltava nopeita, jotta kilpail i jat eivät 

juokse ohi”, painottaa Lindholm.

Noccela paikantaa

Nocce la  Oy  on  yks i  tekoä l yä 

tuotteissaan hyödyntävistä Turun 

seudun yrityksistä. Vuonna 2014 

perus te t tu  y r i t ys  on  keh i t täny t 

mm.  XXL-  j a  I n te rspor t -ke t j u j a 

palvelevan älykkään, reaaliaikaisen 

tuo tesuo jaus jä r j es te lmän ,  j oka 

perustuu tarkkaan sisäti lapaikan-

nukseen .  Jä r j e s te lmä  kykenee 

keräämänsä datan pohjalta seuraa-

maan varkaiden kulkemia reittejä 

ja  s i ten tunn is tamaan t i lanteet , 

joissa myymälävarkauden toden-

näköisyys on normaalia suurempi.

“Samalla tavalla kauppa voi ke-

hittää omia toimintojaan oppimalla 

asiakkaiden ostokäyttäytymisestä 

l i ikkeen s isä l lä .  Tähän ast i  va in 

verkkokaupassa on voitu seurata, 

miten asiakas on ostoti lanteessa 

tuotteidensa kanssa edennyt ta i 

missä vaiheessa ostostapahtuma 

on keskeytynyt .  Tekoä lyn  myö-

tä koko ostoprosessin seuranta 

on  mahdo l l i s ta  myös  k i v i j a l ka -

myymälöissä, jo l lo in es imerk iks i 

kampanjoi ta tukevi l le myynt ip is-

te i l l e  vo idaan  löy tää  mahdo l l i -

s imman hyvä si ja int i  l i ikkeessä”, 

N o c c e l a n  h a l l i t u k s e n  p u h e e n-

johta ja  Tapani  Talv i t ie  ker too.

Turku Science Park Oy:n Lind-

ho lm mu is tu t taa ,  e t tä  tekoä lyn 

hyödyntäminen ei juurikaan r i ipu 

y r i t yksen to im ia las ta .  G lobaa l i t 

selvitykset osoittavat, että se on 

jakautunut  hyv in monipuol isest i 

er i aloi l le. Monessa tapauksessa 

kyse on myös yr i tyksen omasta 

da tas ta ,  j o ta  kanna t taa  ke rä tä 

j a  hyödyn tää  sys temaat t i ses t i .

“Olemme jo aloittaneet ns. AI Aca-

demyn kehittämisen. Se tulee tarjo-

amaan alueen yliopistojen yhteisiä 

koulutuspaketteja. Suunniteltuun 

20 opintopisteen kokonaisuuteen 

haluamme mukaan julkisen sektorin 

ohel la yr i tys- ja el inkeinoelämän 

organisaat io i ta .  Näin tuk is imme 

yritysten siirtymistä kohti pilotoin-

teja ja tekoälyn entistä laajempaa 

hyödyntämistä”, Lindholm kertoo.

Tekoäly mullistaa energia-alaa

Kansainväliset huippuasiantunti-

jat jakoivat joulukuussa näkemyksi-

ään keinoälyn ja lohkoketjutekno-

logian lupaavimmista hyödyntämis-

mahdol l isuuksista energia-alal la. 

Business Finlandin järjestämässä 

t i laisuudessa myös suomalaisyri-

tykset esittelivät keinoälyä hyödyn-

täviä energiapalveluitaan. Energia-

ala muuttuu juuri nyt voimakkaasti, 

mutta keinoälyn ja lohkoketjujen 

tarjoamia mahdoll isuuksia ei vielä 

juur ikaan ol la osattu hyödyntää.

Varsinais-Suomen yrityksille suunnatun kyselyn perusteella lähes puolet yrityksistä ei vielä tiedä miten voisi tekoälyä hyödyntää.

Turku Science Park Oy:n ohella 

Varsinais-Suomen Tekoälyverkos-

ton AI-kartoitukseen osallistui Turun 

yliopisto. Muita yhteistyökump-

paneita olivat Yrityssalo Oy, Turun 

kauppakamari, Varsinais-Suomen 

Yrittäjät ja Turun Yrittäjät. Kyselyyn 

saatiin viime loka-tammikuun välise-

nä aikana yhteensä 208 vastausta, 

joista 201 edusti yrityksiä. Tulosten 

pohjalta Turku Science Park Oy ke-

hittää alueen yrityksille suunnattuja 

tekoälyn hyödyntämiseen tähtääviä 

palvelujaan
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World Energy Council in innovaa-

t io johta ja Marzia Zafar  k i teyt t i 

energia-alan kansainvälisten yritys-

ten ajatukset lohkoketjuista kolmeen 

toteamukseen: ”liian varhaista, liian 

hypetettyä ja l i ikaa potentiaal ia”.

World Energy Council haastatteli 

tänä vuonna noin 40 energia-alan 

kansa invä l is tä  y r i tys tä  ja  kysy i , 

ku inka pi tkä l lä lohkoket jutekno-

log ian hyödyntämisessä o l laan. 

Z a f a r i n  m u k a a n  l o h k o k e t j u i l l e 

löytyy useita eri tyyppisiä käyttö-

kohteita joustavista kaupankäyn-

ti- ja energian vertaismyyntialus-

t o i s t a ,  pääs tökauppa j ä r j e s t e l -

miin ja toimitusketjun seurantaan.

Keskeiset kysymykset lohkoket-

ju tekno log ian  hyödyntämisessä 

li ittyvät Zafarin mukaan sääntelyyn 

ja kuluttaj ien energiamarkkinoi l le 

mukaan  ky tkem iseen .  Suomen 

etuna teknologian varhaisessa hyö-

dyntämisessä Marzia Zafar pitää 

maamme pientä kokoa. ”Suomessa 

voitaisiin helposti toteuttaa tekno-

logiapilotteja”, Marzia Zafar ideoi.

K e i n o ä l y n  j a  l o h k o k e t j u j e n 

mahdo l l i s uuks i a  t u l l a an  keh i t -

t ämään  Otan iemessä  ä l ykkään 

energ ian  Smar t  Otan iemi  - tes-

t ia lusta l la  yhte istyössä VTT:n ja 

ene rg i a -a l an  y r i t y s ten  kanssa .

Energiadata luo uutta liiketoi-

mintaa

Keinoälyn mahdoll isuuksia ener-

gia-ala l la valott i  puolestaan tut-

k i j a t oh to r i  Aid a n  O ’  Su l l i va n 

Lontoon UCL Energ ia  ins t i tuu-

t i s ta .  Hän  p i tää  va rmana ,  e t tä 

l i sään tyvä  energ iada ta  l uo  uu-

s ia l i iketoimintamahdol l isuuksia.

Ä lykkäät  energ iami t ta r i t  tuot-

tavat t ietoa si i tä, miten ja missä 

käytämme energ iaa.  N i iden ke-

räämän t iedon pohjal ta keinoäly 

vo i  tuot taa ennuste i ta  energ ian 

käytöstä, joil la on rahall ista arvoa 

siirryttäessä kohti energian kysyn-

täjoustomarkkinaa. Aidan O’ Sul-

l ivan uskoo, että tulevaisuudessa 

energiatietoa tullaan yhdistämään 

muuhun henkilökohtaiseen dataan 

es imerk i ks i  pankk iko r t t i os to i s -

t amme ta i  ä l ypuhe l imes tamme 

kertyvään dataan. Näin e lämän-

tyyl istämme pystytään tekemään 

yhä tarkempia ryhmittelyitä ja en-

nusteita. Täl le t iedol le voi löytyä 

yl lättäviäkin käyttökohteita. Ener-

giayhtiöistä voi tulla datan myyjiä.

Keinoäly tulee avuksemme ener-

gian tuntihinnoittelussa ohjaamalla 

laitteiden, esimerkiksi pesukonei-

den, käyttöä si ihen ajankohtaan, 

kun energian hinta on halvimmil-

laan.  K i in te is tö jen  lämmi tyksen 

optimointiin ja ohjaukseen löytyykin 

Suomesta jo keinoälyä hyödyntä-

viä sovel luksia esimerkiksi Four-

deg i l tä  ja  Leanheat i l tä .  E len ian 

asiakkuus- ja kehitysjohtaja Tero 

Holappa nosti puheenvuorossaan 

esi in,  että kylmänä maana Suo-

mesta pitäisi ensimmäisenä löytyä 

sovel lukset, jotka keinoälyä hyö-

dyntäen ratkaisevat lämmitykseen 

tai jäähdytykseen liittyviä haasteita.

Kaksi skenaariota

Marzia Zafar näkee kuluttajien roo-

l in keskeisenä tulevaisuuden ha-

jautetussa energiajärjestelmässä. 

Kuluttajien osall istumiselle nähtiin 

kaks i  e r i l a i s t a  keh i t yssuun taa . 

To isessa skenaar iossa  pa lve lu t 

toimivat täysin automaattisesti si-

ten, että kuluttajan ei tarvitse itse 

aktiivisesti ohjata energiankäyttö-

ään. Toisessa mall issa ohjaamme 

itse sitä, milloin ja missä energiaa 

ja laitteita käytämme tai lataamme. 

Energ ian tunt ih inno i t te lun pe l i l -

l istämisestä löytyy jo maai lmalta 

ensimmäisiä esimerkkejä ja näin on 

onnistuttu motivoimaan kuluttaj ia 

toimimaan aktiivisesti kysyntäjous-

tomarkkinassa.

Aidan O’ Sull ivanin mukaan kei-

noäly tarjoaa teol l isuudel le mah-

dollisuuksia ennustavaan laitteiden 

käyttöön ja yl läpitoon. Laitteiden 

käyt töä vo idaan oh ja ta  es imer-

kiksi tuuliennusteiden perusteella 

si ihen ajankohtaan, kun edull ista 

tuu l ienerg iaa on saatav i l la .  Lu-

paavia sovelluskohteita keinoälyn 

hyödyntämiseen O’ Sull ivan näkee 

myös sähköverkon turva l l isessa 

hallinnassa. Epävakaan uusiutuvan 

energian tuotannon l isääntyessä 

tarv i taan yhä parempia  tuotan-

to- ja kulutusmäärien ennusteita.

Keinoälyn ja digitalisaation hyö-

d y n t ä m i n e n  e n e r g i a - a l a l l a  t u -

lee  l i säämään tehokkuut ta ,  vä-

hen tämään  t yökus tannuks ia  j a 

tuo kustannussäästöjä. Sen hyö-

Tulevaisuudessa energiatietoa tullaan yhdistämään muuhun henkilökohtaiseen dataan esimerkiksi pankkikorttiostoistamme 

tai älypuhelimestamme kertyvään dataan.
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dyntämis tä  saa t taa  O’  Su l l i va -

nin mukaan jarruttaa pelko työ-

pa ikko jen  mene tykses tä .  ”Ke i -

noälyn myötä työ e i  ku i tenkaan 

lopu,  vaan työtehtäv ien luonne 

muuttuu”, O’ Sul l ivan vakuuttaa.

Tekoäly avuksi sairauksien eh-

käisyyn

D ig i t a l i s aa t i oon  j a  t ekoä l y yn 

kohdistuu paljon odotuksia myös 

terveydenhuollossa. Jyväskylän yli-

opiston informaatioteknologian tie-

dekunnan raportissa tarkastellaan 

digitaal isen teknologian vaikutta-

vuutta ja kustannusvaikuttavuutta 

osana kansansairauksien ennalta-

ehkäisyä ja omahoitoa. Raportissa 

on esimerkkejä myös tekoälyso-

vellusten hyödyntämisestä ennal-

taehkä i sev i ssä  i n te r ven t io i ssa .

“Tekoäly to imi i  moni l la tervey-

denhuol lon a lue i l la ,  kuten diag-

nost i ikan tukena ja lääkehoidon 

opt imo inn issa .  Sa i rauks ien  en-

nal taehkäisy tuo eni ten kustan-

nussäästöjä, joten kannattaa sel-

v i t t ää ,  m i ten  tekoä l yä  vo idaan 

hyödyntää tehokkaammin myös 

terveyden edistämisessä”, sanoo 

professori Pekka Neittaanmäki.

Digitaal is i l la ratkaisui l la tarkoi-

tetaan sähköisiä terveyspalveluja, 

mobi i l isovel luksia, internet in ter-

veysaiheisia sivustoja ja palvelu-

alustoja sekä puettavaa terveys- ja 

hyv invoint i teknologiaa.  Tekoäly-

pohjaiset menetelmät taas sisäl-

tävät esimerkiksi  koneoppimista 

hyödyn täv i ä  sove l l uks i a ,  j o t ka 

käyttäjien tuottaman datan perus-

teel la kehit tyvät antamaan yksi-

löl l istä palautetta ja suosituksia.

“Digitaalinen teknologia näyttäisi 

soveltuvan hyvin ennaltaehkäiseviin 

in te rvent io ih in ,  ku ten  l i i kunnan 

edistämiseen ja painonhal l innan 

tueksi. Vaikuttavuustulokset ovat 

olleet verrattavissa henkilökohtai-

seen ohjaukseen. Myös diabetek-

sen ja kohonneen verenpaineen 

omaho idosta  löy tyy  use i ta  es i -

merkkejä kustannusvaikuttavista 

intervent io ista”,  kertoo projekt i-

tutk i ja  Karol i ina Kaasalainen .

Kohti automatisoituja interven-

tioita

Dig i taa l i nen  tekno log ia  on  jo 

v a k i i n t u n u t  o s a k s i  m o n i a  t e r-

v e y d e n  e d i s t ä m i s e n  o h j e l m i a , 

mut ta  y leensä in tervent io t  ovat 

s isäl täneet myös ammatt i la isten 

e täoh j aus ta  j a  pa l au te t t a  j oko 

reaa l ia ika isest i  ta i  epäsuorast i . 

Tekoälystä ja täysin automatisoi-

duista intervent io ista on toistai-

seksi vähän tutkimustietoa. Edel-

lytykset kustannussäästöi l le ovat 

olemassa, si l lä automatisoituihin 

sovelluksiin voidaan rakentaa sa-

moja ominaisuuksia, jotka tukevat 

elämäntapamuutoksia perinteisissä 

interventioissa. Nykyisen tutkimus-

t iedon perusteel la tekoälyn l isä-

arvosta terveyden edistämisessä 

ja ennaltaehkäisyssä on si l t i  en-

SLUSHin yhteydessä järjestetty 

How AI and Blockchain Wi l l 
Change the Energy Sector? 

-t i laisuuden järjesti Business 

Finlandin Älykäs Energia -oh-

jelma, joka kehittää Suomesta 

älykkäiden energiaratkaisujen 

edelläkävijää ja johtavaa testi-

alustaa. Ohjelma rahoittaa 100 

mil joonalla eurolla älykkäiden 

energiaratkaisujen kehitystyötä 

Suomessa seuraavien vi iden 

vuoden aikana.

Toisessa skenaariossa palvelut toimivat täysin automaattisesti siten, että kuluttajan ei tarvitse itse aktiivisesti ohjata 

energiankäyttöään. Toisessa mallissa ohjaamme itse sitä, milloin ja missä energiaa ja laitteita käytämme tai lataamme.
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nenaikaista tehdä johtopäätöksiä.

Uuden teknologian käyttöönot-

tovaiheessa tieto pitkän aikavälin 

hyödy is tä ,  h in takeh i tyksestä  ja 

skaalautuvuudesta puuttuu. Haaste 

on myös terveyden edistämisen 

vaikuttavuuden osoittaminen, sil lä 

tulokset havaitaan usein vasta vuo-

sien tai vuosikymmenten päästä.

Tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa 

säästöpotentiaalista saadaan kui-

tenkin laskennallisten menetelmien 

avul la. Taustal le tarvitaan t ietoja 

in te rvent io iden va ikutuks is ta  ja 

kustannuksista,  väestön tervey-

dentilan ja elintapojen kehityksestä 

sekä sairauksien kustannuksista.

Tekoälyä verkkosivustoilla

Yr i tyks i l l ä  on verkkos ivusto i l -

laan use in pa l jon tuote-  ja  rat -

kaisut ietoa, minkä vuoksi t iedon 

löytäminen nopeast i  on moni l le 

verkkokävi jöi l le haasteel l ista. Te-

koälyn avul la B2B-yritykset pys-

tyvät tekemään verkkosivustois-

taan kohderyhmi l le personoitu ja 

ja  s isä l lö l tään kohdennetumpia.

Tekoälyn takana oleva analytiikka 

mahdol l istaa s isäl tö jen nostojen 

a u t o m a t i s o i n n i n .  D i g i t a a l i s t e n 

markk ino in t ipa lve lu jen tuot ta ja t 

ovat aina olleet edelläkävijöitä te-

koälyn ja koneoppimisen hyödyn-

tämisessä. Kohdennettu Google-

mainonta tai automaattinen kuvien 

luokittelu hakukoneil la ovat hyviä 

esimerkkejä si i tä, mitä tekoälyl lä 

vo idaan saavut taa.  Nyt  tekoä ly 

v ie analyt i ikan, verkkosivustojen 

kohdentamisen ja yksi lö l l is tämi-

nen  kokonaan  uude l l e  t aso l l e .

”Muutama vuosi sitten kuuli usein 

sanottavan, että ruotsalaiset yrityk-

set ol ivat digital isaation kärjessä 

Pohjoismaissa”, sanoo Petran toi-

mitusjohtaja Ulf Vanselius. ”Koska 

Petra toimii kaikkialla Pohjoismais-

sa ti ivissä yhteistyössä suurten te-

ollisuusyritysten kuten Stora Enson 

ja SSAB:n kanssa, olemme voineet 

seurata eri maiden digital isoinnin 

kehi t tymistä.  Jos katsomme di-

gitaal isen markkinoinnin kenttää, 

m i e l e s t ä n i  S u o m i  o n  n y t  a l a n 

kärk imaa. Suomala iset  yr i tykset 

pilotoivat uusia ideoita, kokeilevat 

uut ta tekn i ikkaa ja  hyödyntävät 

palvelumuotoilua uusien ratkaisu-

jen luomisessa”, Vanselius toteaa. 

Johtavat yr itykset säätelevät 

toimintansa etiikkaa

SAS Instituten, Accenture App-

l ied Intel l igencen, Intel in ja For-

bes Insightsin teettämän kyselyn 

mukaan 92 prosentt ia AI-tekno-

log ia johta j is ta  e l i  tekoä lyratka i -

sujen käyttöönottoa onnistuneina 

ta i  er i t tä in  onn istune ina p i tävät 

organisaatiot tar joavat teknisel le 

henk i l ös tö l l een  ee t t i s tä  kou lu -

tusta tekoälyn hyödyntämisessä. 

Mu iden  t ekoä l yä  hyödyn täv i en 

organisaatioiden joukossa koulu-

tusta järjestävien osuus on vain 48 

prosentt ia. Lisäksi 74 prosentt ia 

johtavista yrityksistä arvioi tekoälyn 

hyödyntämisen tuloksia viikoittain.

”Tutk imuksen mukaan tekoä ly 

vaikuttaa jo aidosti ihmisten elä-

mään, minkä vuoksi sen käyttöä 

tulisi ohjata vahvan eettisen ohjeis-

ton avulla. Organisaatiot ovat otta-

neet huomioon tekoälyä koskevat 

huolet ja ongelmat, kuten ihmisten 

epärei lun kohtelun. Yhtiöiden on 

kuitenkin löydettävä tapa kääntää 

teoria käytännöksi. Yhtiöiden tulee 

varmistaa, että tekoälyä hyödynne-

tään läpinäkyvästi, selitettävästi ja 

vastuull isesti”, toteaa SASin Suo-

men toimitusjohtaja Kimmo Havu.

Tarvitaan luottamusta

Monet uskovat, että tekoäly voi 

toimia täysin itsenäisesti. Kyselys-

sä AI-teknologiajohtajat kuitenkin 

korostavat, että valvonta ei teko-

ä lyn tapauksessa o le  vapaaeh-

toista. Lähes kolme nel jästä (74 

prosenttia) johtavista organisaati-

oista hyödyntää tarkkaa valvontaa, 

ainakin viikoittaisten tulosarvioiden 

muodossa. Lisäksi 43 prosentt ia 

johtavista organisaatioista kertoo, 

että kyseenalaisiksi havaitut tulok-

set joko muutetaan tai ohitetaan. 

Vähemmän  menes t yksekkääs t i 

t ekoä l yä  hyödyn täv i en  o rgan i -

saa t i o iden  j oukossa  vas taava t 

osuudet ovat 33 ja 28 prosenttia. 

Korke is ta  lukemis ta  huo l imat ta 

raportissa todetaan, että valvon-

taprosesseja pitää vielä kehittää.

”Kyky ymmärtää tekoälyn päätök-

sentekoa vahvistaa luottamusta ja 

mahdollistaa tehokkaan valvonnan. 

AI-ratkaisujen laajamittaiseen käyt-

töönottoon vaaditaan nimenomaan 

Dig i taa l is ten in tervent io iden 

vaikuttavuutta ja kustannus-

vaikuttavuutta käsittelevä taus-

taraportt i: https://www.jyu.f i/

i t / f i / tutkimus/ju lkaisut/tekes-

raportteja/digitaal isten_inter-

ventioiden_vaikuttavuus_verk-

koversio.pdf

Raportti tehtiin osana Business 

Finlandin rahoittamaa Watson 

Health Cloud Finland -hanketta, 

jossa selv i tetään tekoälyn ja 

uusien teknologioiden soveltu-

vuutta suomalaisen terveysalan 

kehittämiseen.

Tekoäly toimii monilla terveydenhuollon alueilla, kuten diagnostiikan tukena 

ja lääkehoidon optimoinnissa.
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luottamusta, joka taas rakentuu 

läpinäkyvien ja vastuull isten algo-

ritmien pohjal le. Tekoälyjärjestel-

mien on selkeästi i lmaistava niiden 

kanssa as io iv i l le ,  et tä kyseessä 

e i  o le  ihminen” ,  Havu se l i t tää .

Yhtiöt ymmärtävät, että tekoälyn 

hyödyntämisessä virheillä on todel-

l isia seuraamuksia. 60 prosenttia 

tekoälyä jo hyödyntävistä tai käyt-

töönottoa harkitsevista yrityksistä 

kertoo olevansa huolissaan teko-

älyvetoisten päätösten vaikutuk-

sista asiakkaiden uskol l isuuteen. 

Pelkoihin lukeutuu esimerkiksi, että 

tekoälyn toiminta ei olisi tarpeeksi 

empaattista tai asiakkaat kokisivat 

tekoälyyn luottamisen vaikeaksi.

”Uudet innovaatiot tuovat aina 

mukanaan haasteita, mutta samal-

la AI-teknologian mahdoll isuudet 

vaikuttavat lähes loputtomilta. Yri-

tysjohtajien ei tulisi kysyä itseltään, 

kannattaako tekoälyä alkaa hyödyn-

tää. Sen sijaan kysymys on: kuinka 

nopeaa käyttöönoton kannattaa 

ol la”, ohjeistaa Forbes Insightsin 

tutkimusjohtaja Ross Gagnon.  

Tekoälyjärjestelmien on selkeästi ilmaistava niiden kanssa asioiville, että kyseessä ei ole ihminen, jotta saavutetaan 

riittävä luottamus.

Havaintoja SAS Instituten, Accenture Applied Intelligencen, Intelin ja Forbes Insightsin kyselystä:

72 prosenttia organisaatioista maailmanlaajuisesti hyödyntää jo tekoälyä jollain liiketoimintansa osa-alueella.

51 prosenttia AI-teknologiaa hyödyntävistä kertoo käyttöönoton olleen menestys. Suurimpiin etuihin lu-

keutuvat tarkemmat ennusteet ja päätöksentekoprosessit, onnistuneempi asiakashankinta sekä kasvanut 

organisaatiotason tuottavuus.

79 prosenttia edelläkävijäorganisaatioista kertoo, että analytiikka on avainasemassa tekoälyn hyödyntämi-

sessä.

38 prosenttia yritysten ylimmästä johdosta kuvaa tekoälyprojektejaan ”menestyksekkäiksi” tai ”erittäin me-

nestyksekkäiksi”. Muiden johtajien joukossa kokemus teknologian kehityksestä on positiivisempi, sillä heistä 

vastaavan arvion antaa 55 prosenttia.

Lähes 20 prosenttia organisaatioista paljastaa, että työntekijöiden pelko työpaikkojensa puolesta estää  AI-

teknologian käyttöönottoa. 57 prosenttia kertookin olevansa huolissaan siitä, miten AI-teknologia vaikuttaa 

henkilöstösuhteisiin.
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Lujatalolle 5D BIM -järjestelmä

tiedon järjestelyn niin, että kaikil-

la projektiin osallistuvilla henkilöillä 

on työnsä kannalta aina oikea ja 

ajantasainen tieto käytettävissään.

5D tarkoittaa sitä, että järjestel-

mä käyttää hyväksi tietomalleja 

hankkeen kustannuslaskennas-

sa, aikataulutuksessa, rakentami-

sen valvonnassa ja raportoinnissa 

koko hankkeen elinkaaren ajan.

“RIB iTWO -järjestelmän myö-

tä nostamme tehokkuuttamme 

ja parannamme rakentamisen ja 

projektinhallinnan laatua”, kertoo 

Lujatalon digitaalisen rakentami-

sen johtaja Matti Tauriainen. Uu-

teen järjestelmään siirtymisen ydin 

on entistä parempi vuoropuhelu 

ja lisäarvon luominen asiakkaalle.

Järjestelmän käyttöönoton myö-

tä aikataulu- ja kustannussäästöt 

näkyvät nimenomaan asiakkaalle.

Uuden RIB iTWO 5D -järjestel-

män käyttöönotto ja kehitys ta-

pahtuu Lujatalolla asteittain niin, 

että käyttöönottovalmius saa-

vutetaan kaikissa alueyksiköis-

sä vuoden 2020-2021 aikana. 

“Vahvin voimavaramme on osaa-

va henkilöstö, jonka jatkuvaan ke-

hittämiseen panostamme”, Matti 

Tauriainen sanoo. “Edessämme 

on usean vuoden kestävä toimin-

tatapojen muutos ja uusien toimin-

tatapojen haltuunotto. En epäile 

hetkeäkään, ettemme olisi tähän 

valmiita, sillä koko uusi järjestelmä 

on useiden työpajojen ja Lujatalon 

eri rajapinnassa olevien tahojen yh-

teinen päätös”, Tauriainen toteaa.

RIB (Revolution Im Bauwesen) 

Software AG on vuonna 1961 pe-

rustettu julkinen pörssiyhtiö. Yri-

tyksellä on noin 1000 työnteki-

jää ja yrityksen ohjelmistoilla on 

maailmanlaajuisesti yli 100000 

käyttäjää yli 30:ssa maassa. Suo-

messa RIB iTWO 5D -järjestelmää 

käyttävät mm. YIT Oyj ja Fira Oy. 

Lisätiedot: www.lujatalo.fi

Lujatalon sopimuksen allekirjoitus. Henkilöt vasemmalta oikealle Consult Pe-

ter Bebek, Vice President Peter Stenov, COO Mads Bording, toimitusjoh-

taja Jussi Tanhuanpää, CDCO Matti Tauriainen.
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Logia Software osaksi Roimaa

Toimitusketjun hall intaan eri-

koistunut kotimainen Logia 

Software Oy si irtyy yrityskau-

pan myötä osaksi Roima-kon-

sernia. Logian pilviteknologia 

tulee täydentämään erityises-

ti Roiman logisti ikkaosaamista.

Roima Intel l igence perustetti in 

vuonna 2014 kumppaniksi tek-

nologiateoll isuuden, logisti ikan 

ja el intarvikealan yrityksil le. Roi-

ma on kasvanut kansainvälisek-

si ratkaisutaloksi, jossa Logian 

hankinnan jälkeen henkilöstö-

määrä yl ittää 250 ammatti laista 

ja l i ikevaihto 34 mil joonaa euroa.

Roiman ja Logian yhdistymi-

nen tuo asiakaskunnalle entistä 

laajemman ratkaisutarjooman, 

asiantuntemuksen sekä katta-

vammat palvelut. Tämä tukee 

hyvin toimialan trendejä, joiden 

mukaan hankinnat pyritään kes-

kittämään valitui l le kumppaneil-

le ja toiminnot standardoimaan 

eri toimipisteiden ja lokaatioi-

den väli l lä. Tavoitteena on yri-

tyksen toimintojen läpinäkyvyys 

ja parempi mitattavuus samal-

la, kun eri laitokset ja lokaati-

ot ovat paremmin ohjattavissa 

sekä verrattavissa keskenään.

Koko Logia Softwaren henkilös-

tö si irtyy Roimalle ja Logian osak-

kaat tulevat Roiman osakkaiksi.

Lisätietoja: www.roimaint.com

A-Insinöörit tuottamaan visu-

alisointipalveluja

A-Insinöörit ryhtyy tuottamaan 

Senaatti-ki inteistöil le t i la- ja ra-

kennussuunnitelmia havainnol-

l istavia palveluja. Visualisointi in 

perustuvat palvelut auttavat työ-

ympäristöjen asiakaslähtöisessä 

kehittämisessä ja myynnissä. 

”Senaatin tavoitteena on tuot-

taa toimintaa palvelevia, tuottavia 

ja tehokkaita työti loja, jotka vas-

taavat asiakastarpeisi in. Suun-

nitelmien ja ratkaisuehdotusten 

ymmärrettäväksi tekeminen asi-

akkail le on tärkeä osa niin uudis- 

kuin korjausrakennuttamista, ja 

me panostamme siihen luotettu-

jen palvelukumppaneiden avulla”, 

t ietomall iasiantunti ja Mirkka Re-

kola Senaatista kertoo. 

A-Insinöörien tarjoamat visuali-

sointipalvelut auttavat Senaattia 

ti laratkaisujen havainnoll istami-

sessa, myynnissä ja muutosjohta-

misessa. Palvelukokonaisuuteen 

kuuluu mm. havainnoll istamispal-

veluiden suunnittelu, materiaalien 

kuten VR-mall ien, 3D-mall ien ja 

360°-videoiden tuottaminen sekä 

tarvittaessa työpajat ja esittelyti-

laisuudet Senaatin asiakkail le. 

”Toimivien ti lojen luomiseen 

tarvitaan käyttäj ien, suunnittel i-

joiden ja toteuttaj ien välistä vuo-

rovaikutusta. Visualisointipalve-

lui l la autamme eri alojen ihmisiä 

kohtaamaan ja ymmärtämään toi-

siaan paremmin. Rakennushank-

keissa se merkitsee parempaa 

johtamista ja päätöksentekoa, 

hukkakustannusten säästöjä ja 

heti valmistuessaan onnistunei-

ta ti loja”, A-Insinöörien teknolo-

giajohtaja Jaakko Jauhiainen 

sanoo: ”Senaatti on kunnianhi-

moinen kiinteistökehittäjä. Olem-

me todella mielel lämme Senaatin 

kumppanina auttamassa vi ihtyisi-

en, työn tuottavuutta edistävien 

työympäristöratkaisujen luomi-

sessa, myynnissä ja markkinoin-

nissa.”

Lisätietoja: 

www.ains.f i, www.senaatti.f i

A-Insinöörien tarjoamat visualisointipalvelut auttavat Senaattia tilaratkaisujen havainnollistamisessa. Tavoitteena on 

tuottaa toimintaa palvelevia, tuottavia ja tehokkaita työtiloja, jotka vastaavat asiakastarpeisiin.
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Virtuaalitodellisuus keskiössä 

Lapin keskussairaalan laajen-

nuksessa

A-Insinöörit on mukana toteutta-

massa Lapin keskussairaalan laa-

jennushanketta, jossa VR-teknolo-

gia on valjastettu käyttäjälähtöisen 

suunnittelun työkaluksi. Virtuaalisen 

todellisuuden avulla sairaalahen-

kilökunta ja potilaat pääsevät kul-

kemaan vielä rakentamattomissa 

tiloissa ja kommentoimaan niitä.

Lapin keskussairaalan laajen-

nushankkeessa sairaalan tule-

vat käyttäjät liikkuvat tiloissa vir-

tuaalisesti. Kehitysvaiheessa 

olevan laajennusosan raken-

taminen alkaa vuonna 2020.

Talven ja kevään aikana järjes-

tettävissä työpajoissa on muka-

na monipuolisesti sairaalan hen-

kilöstöä, muun muassa ylilääkäri 

sekä hoitajia ja siivoushenkilöstöä. 

He tutustuvat 3D-mallinnettuihin 

potilas- ja hoitohuoneiden tila-

suunnitelmiin VR-laseilla. Potilaita 

edustaa työpajoissa asiakasraati.

”Oli yllättävää huomata, miten ai-

dolta tilassa tuntuu liikkua. Esimer-

kiksi esteettömyyden potilassängyn 

ympärillä pystyy todella kokemaan. 

Pystymme myös esimerkiksi tarkas-

tamaan, onko tila potilaan hoidon 

järjestyksen kannalta oikein suunni-

teltu”, sanoo suunnittelukoordinaat-

tori Jaana Eubanks Lapin sairaan-

hoitopiiristä.

Yhtä tilaa katselmoidaan kolmekin 

kertaa suunnittelun eri vaiheissa. 

Ensimmäisissä tapaamisissa kerä-

tään kommentteja huoneen kokoon, 

muotoon ja muihin suuriin linjoihin 

liittyen. Myöhemmin edetään yk-

sityiskohtiin, kuten tilojen varuste-

luun, kalusteisiin ja värivalintoihin.

VR-työpajoissa sairaalan toi-

minnalliset tarpeet välittyvät suun-

nittelijoille. Suunnitelmallinen 

käyttäjätarpeiden huomioiminen 

rakennushankkeissa parantaa lo-

pullisten tilaratkaisujen laatua ja 

ehkäisee kalliita suunnitteluvirheitä.

”Sairaala ei ole vain rakennus 

vaan ennen kaikkea toimintaa. Tilo-

jen tehtävä on tukea potilaiden pa-

ranemista, hoitavan henkilökunnan 

ja tukipalveluiden työprosesseja ja 

omaisten osallistumista. Asiakasläh-

töinen, käyttäjien tarpeet tunnistava 

toiminnallinen sairaalasuunnittelu on 

suunnittelua, joka jatkuu projektin 

alusta tilojen käyttöönottoon asti,” 

kertoo toiminnallisen suunnittelun 

asiantuntija, palvelukoordinaatto-

ri Minna Alhonen A-Insinööreistä.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen työpajoissa on mukana monipuolisesti sairaalan henkilöstöä, muun muas-

sa ylilääkäri sekä hoitajia ja siivoushenkilöstöä. He tutustuvat 3D-mallinnettuihin potilas- ja hoitohuoneiden tilasuun-

nitelmiin VR-laseilla.



Valokynä 1/2019     17

Uutiset

”VR-teknologia auttaa suun-

nittelijoita ymmärtämään, miten 

sairaalan eri käyttäjien tarpeet 

vaihtelevat ja miten he toimivat ti-

lassa. Päätökset muutostarpeista 

voidaan tehdä heti, kun ongelmat 

havaitaan”, sanoo projektipäällik-

kö Tuomo Nevala A-Insinööreistä.

Lapin keskussairaalan laajen-

nuksen on tarkoitus valmistua syk-

syllä 2023. Hankkeen rakennut-

tajakonsulttina toimii A-Insinöörit 

-konserniin kuuluva Prodeco Oy 

Lappi. Tilaratkaisuja ja suunni-

telmia havainnollistavat visuali-

sointipalvelut sisältyvät A-Insi-

nöörien rakennuttamispalveluihin.

Lisätietoja: www.ains.fi

Kaaoksen digitalisoinnista ei 

ole hyötyä

Digiratkaisuista ei ole kotimai-

sen rakennusalan pelastajak-

si, jos toimintatavat eivät muutu

Uusista teknologioista toivotaan 

kuumeisesti ratkaisua rakennus-

alan tuottavuuden kasvuun, sillä 

se ei ole noussut yli 40 vuoteen. 

”Teknologioista ei ole kuitenkaan 

mitään hyötyä, jos rakennusala 

ei tunnista vanhojen toimintata-

pojensa taakkaa ja kehitä uusia 

toimintamalleja”, korostaa pro-

jektipäällikkö Taina Eriksson Di-

giPro-tutkimuksesta. 

“Suurin ongelma digitalisaation 

hyödyntämisessä rakennusteolli-

suudessa on standardoitujen pro-

sessien puute. Kaaoksen digita-

lisoinnista ei ole mitään hyötyä”, 

Carinafour Oy:n hallituksen pu-

heenjohtaja Ari Viitanen jatkaa.

“Projektiteollisuuden tuottavuutta 

ei lisätä vain tuomalla uusia ratkai-

suja kentälle, vaikka niin monesti 

halutaan ajatella. Teknisiä ratkai-

suja toki tarvitaan, mutta ne eivät 

ole kynnyskysymys. Rakennusala 

tarvitsee muutosta: vanhoista aja-

tusmalleista on päästävä eroon, 

ja vasta sitten otettava teknolo-

gia avuksi tuottavuuden paranta-

miseen”, Taina Eriksson sanoo.

Erikssonin mukaan rakennusalan 

olisi nyt oikea aika toimia kannat-

tavuuden nostamiseksi, kun raken-

nusteollisuuden odotetaan Etlan 

marraskuussa 2018 julkaiseman 

toimialakatsauksen mukaan ajau-

tuvan taantumaan tänä vuonna.

Uusien teknologioiden saamista 

meriteollisuuden ja rakennusalan 

käyttöön on tutkittu Turun yliopis-

ton ja Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston sekä neljän pk-yrityksen 

yhteisessä DigiPro-hankkeessa 

vuosina 2016–2018. Yritykset ovat 

Carinafour Oy, Europlan Oy, Sini-

nen Polku Oy ja Wiima Logistics Oy.

Ari Viitasen mukaan alalla on 

yleisesti hyväksytty myytti, että ra-

kentamisen prosesseja ei voi stan-

dardoida. “Alan tuottavuuden kan-

nalta on elintärkeää, että tuo myytti 

rikotaan ja rakentamisessa aletaan 

toistaa määrättyjen pelisääntöjen 

mukaisia prosesseja, joissa pys-

tytään hyödyntämään teknologiaa. 

Rakennusprojektit ovat uniikkeja, 

mutta samat työvaiheet toistuvat. 

Rakennustyömailla voitaisiin hy-

vin ottaa oppia esimerkiksi sarja-

tuotannosta”, Viitanen ehdottaa.

Digitalisaation hyödyntäminen 

vaatii myös asennemuutosta, sillä 

Digipro-tutkimuksen kyselyn mu-

kaan projektiosaajat ovat usein 

tyytyväisiä nykyiseen tasoon.

Suurin ongelma digitalisaation hyödyntämisessä rakennusteollisuudessa on standardoitujen prosessien puute.
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“Kyselymme tulosten mukaan ra-

kennusteollisuuden projektiosaa-

jat eivät näe alalla ongelmaa. Tai 

jos näkevät, he eivät koe, että 

heillä on mahdollisuuksia omassa 

työssään vaikuttaa asiaan. Siksi 

heittäisin palloa myös rakennus-

projektien tilaajil le – kun asiakas 

vaatii laatua ja tehokkaampaa toi-

mintaa, yritysten on pakko vas-

tata toiveisiin”, Eriksson sanoo.

DigiPro-hankkeen loppuraportti 

on julkaistu osoitteessa: www.utu.

fi/digipro.

DigiPro – Digitaalisuudesta 

kansainvälisesti skaalattavaa lii-

ketoimintaa -hankkeessa tar-

kastelussa on ennakoiva projek-

tinohjausratkaisu ja miten siitä 

voidaan rakentaa kannattavaa lii-

ketoimintaa. Hanke on Turun yli-

opiston kauppakorkeakoulun ja 

Lappeenrannan teknill isen yli-

opiston School of Business and 

Managementin sekä neljän pk-

yrityksen rinnakkaisprojekti. Kak-

sivuotisen tutkimushankkeen pää-

rahoittaja on Business Finland. 

Luottamuspula jarruna digitali-

soitumisessa

Suomalaisten alhainen luotta-

mus yrityksiin henkilötietojen kä-

sittelijöinä voi hidastaa Suomen 

digitalisoitumista. Vain viisi pro-

senttia suomalaisista pitää yrityk-

siä vahvasti luotettavina henkilö-

tietojen käsittelijöinä. Luottamus 

viranomaisiin on selvästi korkeam-

pi, neljännes suomalaisista luottaa 

näihin henkilötietojen käsittelijänä. 

Samanaikaisesti tietämys omista 

oikeuksista henkilötietojen suhteen 

on suurelle osalle suomalaisista 

epäselvää. Kyberturvallisuustieto-

uden lisääminen ja siihen liittyvi-

en kansalaistaitojen kehittäminen 

ovatkin digitalisoitumisen kivijalka. 

Tiedon Tietoturvabarometri sel-

vitti Suomessa ja Ruotsissa kulut-

tajien näkemyksiä tietoturvasta, 

mukaan lukien henkilötietojen kä-

sittely yritysten ja viranomaisten 

toimesta. Suomalaisista 25 % pi-

tää viranomaisia erittäin luotetta-

vina henkilötietojen käsittelijänä. 

Luottamus yrityksiin on selvästi 

heikompi, vain 5 % suomalaisista 

pitää yrityksiä erittäin luotettavi-

na henkilötietojen käsittelijöinä. 

Ruotsissa vahva luottamus viran-

omaisiin on hieman alhaisempi 

(erittäin luotettava 22 %) ja yri-

tyksiin hieman korkeampi (7 %).

”Luottamus on digitalisoitumi-

sen kivijalka. Suomessa viran-

omaisilla on käytännössä tässä 

luottamusmonopoli, kun yritykset 

taas ovat jäämässä jalkoihin. Nii-

den pitää viimeistään nyt herätä 

sekä selvittää ja ymmärtää vallit-

sevan luottamuspulan syyt. Tämä 

on yksi merkittävä este – luotet-

tavaksi koetun palvelun rakenta-

minen tulisi olla vahvasti yritysten 

agendalla, muuten digitalisaati-

on edut jäävät hyödyntämättä”, 

sanoo Tiedon tietoturvaliiketoi-

minnan johtaja Markus Melin.

Käsi kädessä alhaisen luotta-

muksen kanssa näyttää kulkevan 

alhainen tietotaso. Sen osa-alu-

eena Tiedon Tietoturvabaromet-

ri selvitti kansalaisten tietämys-

tä henkilötietojen saatavuuteen 

liittyen. Tämä on suurelle osalle 

suomalaisista epäselvää. Suo-

malaisista vain 18 % tietäisi, mi-

ten selvittää, mitä tietoja yrityk-

set ovat hänestä tallentaneet, 

ja vain 22 % tietää, miten tämän 

voi tehdä viranomaisten kanssa. 

Lisäksi vain 9 % suomalaisista 

on ollut yhteydessä yritykseen ja 

pyytänyt tätä poistamaan henki-

lökohtaiset tiedot rekistereistään.

”Tietämättömyys luo turvatto-

muuden tunnetta ja siten epä-

luottamusta. Digitalisoituminen 

jatkuu ja teknologia kehittyy niin 

nopeasti, ettei ikuista ja kattavaa 

ratkaisua tietoturvaan ja -suojaan 

ole. Siksi tietoisuus on avainase-

massa: miten ehkäistä tietojen 

väärinkäyttöä, varautua riskeihin 

ja toimia kyberturvallisuuden pa-

rantamiseksi. Kun kuluttajalla, 

kansalaisella ja työntekijällä on 

kyberturvallisuuden kansalaistai-

dot, he osaavat toimia siten, että 

koko yhteiskunnan suojaus on 

riittävällä tasolla”, Melin jatkaa.

Myös henkilötietojen yhteiskun-

nalliseen hyödyntämiseen julkisten 

palveluiden kehittämisessä suh-

taudutaan Suomessa nihkeästi. 

Suomalaisista 30 % suhtautuu erit-

täin tai melko positiivisesti siihen, 

että viranomaiset keräisivät dataa 

esim. viranomaissivuilla vierailuista 

tai li ikkumisesta julkisten palvelui-

den parantamista varten. Erittäin 

tai jonkin verran negatiivisesti tä-

hän suhtautuu suomalaisista 62 %.

Tiedon Tietoturvabarometri ke-

rää Suomessa ja Ruotsissa ku-

luttajien näkemyksiä tietoturvasta 

ja -suojasta. Selvityksen toteutti-

vat Tiedon toimeksiannosta tut-

kimuslaitokset Sifo (Ruotsi) ja 

Kantar TNS (Suomi). Vastaajien 

ikäjakauma oli 18-79, ja vas-

taajia oli kaikkiaan 2 107, jois-

ta Suomessa 1 105 ja Ruotsissa 

1 002. Selvityksen virhemargi-

naali on +/-5 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja: www.tieto.com

Digitalisoituminen jatkuu ja teknologia kehittyy niin nopeasti, ettei ikuista ja 

kattavaa ratkaisua tietoturvaan ja -suojaan ole. Siksi tietoisuus on avainase-

massa: miten ehkäistä tietojen väärinkäyttöä, varautua riskeihin ja toimia ky-

berturvallisuuden parantamiseksi.
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Digitalisaatio alkaa yrityksen 

strategiasta, liiketoiminnan ta-

voitteista ja asiakkaiden kuun-

telusta

Pk-yrityksen digitalisaatio vaatii 

yrityksen toimintatapojen ja pro-

sessien tarkastelua. Muutos voi 

olla pieni tai suuri yrityksen ta-

voitteista riippuen. Tärkeintä on 

päästä alkuun ja soveltaa parhai-

ta käytäntöjä samalla asiakkai-

ta herkällä korvalla kuunnellen.

Kun digitalisaatiosta alettiin pu-

hua, siitä tuli monien mielikuvis-

sa mörkö, jolla on iso hintalappu. 

Tämä värittää turhaan monien pk-

yrittäjien ajattelua tänäkin päivänä. 

Digitalisaation johtamisen asian-

tuntija ja tietokirjaili ja Timo Savo-

lainen Sofigate Oy:stä kertoo, että 

li iketoimintaa tehostavat ja kas-

vattavat digiratkaisut eivät välttä-

mättä enää ole kalli ita, koska tek-

nologiaa on paremmin saatavilla.

”Aiemmin vain valtioille mahdol-

lisia asioita pystyvät nyt tekemään 

myös yritykset ja aiemmin vain yri-

tyksille mahdollisia asioita pysty-

vät tekemään yksityishenkilöt. Tär-

keintä on aloittaa ja kokeilla. Vain 

luovuus on rajana ja mallia kannat-

taa ottaa myös muilta toimialoilta”

Digitaalisuudella ei ole arvoa 

itsessään, vaan se on liiketoi-

minnan kasvun ja tehostamisen 

väline, jota hyödynnetään tar-

vittaessa. Digitaalisuuden hyö-

dyntäminen lähtee aina liiketoi-

mintastrategiasta ja tavoitteista. 

”Pk-yrityksen digitalisaatio voi 

tarkoittaa esimerkiksi taloushal-

linnon automatisointia, jolloin 

aikaa vapautuu muuhun. Yrityk-

sen dokumentit ovat kätevim-

min saatavilla pilvipalvelusta. 

Online-neuvottelu on nopea ja 

lähes ilmainen vaihtoehto kasvok-

kain tapaamiselle. Asiakasdataa 

löytyy kaikilta ja sitä kannattaa 

hyödyntää asiakaskokemuksen 

parantamisessa”, listaa pk-yri-

tysten digitalisaation sparraaja 

Anne Kinnunen Sofigate Oy:stä.

Asiakkaiden kuuntelu ja palvele-

minen on avain myös digitaalisuu-

den aitoon hyödyntämiseen. Asiak-

kaat voivat nykyään helposti ostaa 

haluamansa palvelut ja tavarat 

myös Suomen rajojen ulkopuolelta. 

”Nykytilanne on hahmotetta-

va asiakaskokemuksesta käsin: 

mitä asiakas todella haluaa, ketä 

kilpaili jat ovat, miten he toimi-

vat sekä millä erottua heistä. Jos 

asiakkaat ovat tottuneet laaduk-

kaaseen palveluun, vähempi ei 

riitä”, Anne Kinnunen muistuttaa.

Konevuokraamo Renta on pom-

pannut muutamassa vuodessa pk-

yrityksestä suuryritykseksi, koska 

koko yritys on johtoa ja hallitusta 

myöten ymmärtänyt digitaalisuu-

den merkityksen liiketoiminnassa.

”Digitaalisuus on meille neljän 

elementin työkalupakki. Paran-

namme sen avulla asiakaskoke-

musta, kehitämme ja tehostamme 

yrityksen toimintaa, parannam-

me henkilöstön tyytyväisyyttä ja 

saavutamme näin kilpailuetua”, 

kiteyttää Renta Yhtiöt Oy:n tie-

tohallintopäällikkö Joel Särkkä.

Rentan toiminnassa pyritään lä-

pinäkyvyyteen, vaivattomuuteen ja 

tehokkuuteen niin suhteessa asi-

akkaisiin kuin henkilöstöön. ”Ne-

tistä pitää heti hahmottaa tuotteet 

ja löytää hinnat. Mobiilisovelluk-

sestamme asiakas voi tarkastella 

vuokraustilannettaan sekä lasku-

tusta, tilata koneille tankkauksia 

tai palauttaa niitä. Henkilöstömme 

aikaa ei tuhlata huonojen järjes-

telmien kanssa taisteluun. Ra-

kennamme myös parhaillaan täy-

sin paperitonta vuokrausketjua”, 

Joel Särkkä listaa esimerkkejä.

Rentan kokenut hallitus ja joh-

to ymmärtävät digitaalisuuden 

merkityksen ja tekevät töitä sen 

eteen. Se on mahdollistanut Ren-

tan huikean kasvun. ”Johto tarjo-

aa meille resurssit operatiiviseen 

työhön digitaalisuuden kehittämi-

seksi. Yritysostoissa johto ja hal-

litus tekevät tärkeän pohjatyön, 

jotta Renta ostaa vain yrityksiä, 

jotka ovat vastaanottavaisia uusil-

le ideoille ja toimintamalleille. Näin 

kasvamme jatkossakin digitaali-

suuden avulla”, Särkkä päättää.

Hallituspartnerit Helsinki kehit-

tää pienten ja keskisuurten yritys-

ten hallitustyöskentelyä. Yhdistys 

välittää hallitusammattilaisia pk-

yritysten hallituksiin. Jäsenillä on 

pitkän linjan kokemusta johtami-

sesta ja li iketoiminnasta eri toimi-

aloilta. Hallituspartnerit Helsinki 

järjestää jäsenilleen erilaisia koulu-

tus- ja verkostoitumistapaamisia.

Lisätietoja: www.helsinki.hallitus-

partnerit.fi                                

Digitaalisuus on Rentalle neljän elementin työkalupakki. Asiakaskokemuksen 

parantaminen, yrityksen toiminnan ja kehittäminen, henkilöstön tyytyväisyyden 

parantaminen ja kilpailuedun saavuttaminen.
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Anastasia Filippova  ja Tero Lehtinen

Ranskassa on tällä hetkellä 58 toimivaa ydinvoimalaa. Maassa käydään parhaillaan 

poliittista keskustelua  ydinvoiman osuudesta tulevaisuuden energiamixissä, nykyisten 

voimaloiden käyttöiän jatkamisesta ja uusien voimaloiden rakentamisesta. Nykyisillä voi-

maloilla on kullakin maan ydinturvallisuusviranomaisen ASN:n myöntämä käyttölupa 40 

vuoden ikään saakka, nyt ASN tutkii  mahdollisuutta pidentää voimaloiden käyttöikää. 

Voimaloita operoiva EDF varautuu laitosten uudistamiseen ja käyttöiän pidentämiseen. 

Ranskassa jättimäinen 

ydinvoimaloiden digitalisaatiohaaste
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Kymmenien miljardien urakka

Jos koko ydinvoimala la ivueen 

modern iso int i in  päädytään, sen 

hinta on arviolta yl i  50 mil jardia 

euroa. Jättihankkeen työn laadun 

varmistamiseksi ja kustannusten 

hallitsemiseksi EDF sopi venäläiseen 

Rosatom-konserniin kuuluvan ASE-

yhtymän kanssa pilottihankkeesta, 

jossa arvioidaan kuinka paljon ASEn 

rakentaman digitaalisen Multi-D -tek-

nologian hyödyntäminen auttaa 58 

voimalaitoksen remontin hallinnassa.

EDF katsoi tarvitsevansa digitaali-

sen ratkaisun, jossa sama informaa-

tio palvelee kaikkia voimalaremontin 

osapuolia – niin omaa henkilöstöä, 

kumppaneita kuin urakoitsijoitakin – 

eri tarkoituksiin. Järjestelmän tulisi 

hyödyntää Big Dataa, koneoppimis-

ta ja tekoälyä. Tässä tarkoituksessa 

EDF päätti ryhtyä kehittämään yh-

dessä ASE-yhtymän kanssa Multi-

D -ratkaisua jättihankkeen tueksi. 

Ajatuksena on, että Multi-D auttaa 

merkittäviin, miljardiluokan säästöi-
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hin käyttöiän pidentämishankkeissa.

”EDF:llä ei vielä ole ydinvoimalan 

elinkaaren hallintaan soveltuvaa kat-

tavaa järjestelmää. Olemme yhteis-

työssä heidän kanssaan rakentaneet 

ehdotuksen siitä, miten sellainen to-

teutettaisiin”, kertoo ASEn asiantun-

tija Marina Simonova-Khitrova.

P i lott ihankkeessa modernisoi-

t i i n  Chooz in  j a  C i vaux ’n  yd in -

vo ima lo iden  raken te i ta  Fukus-

h iman  onne t tomuuden  j ä l ke i s -

ten turvavaatimusten mukaisesti.

ASE-yhtymä ja ranskalainen As-

systems ovat sopineet yhteistyös-

tä  uus ien  Venä jän  u lkopuo le l la 

toteutettav ien ydinvoimalahank-

keiden suunnit te lussa ja raken-

tamisessa Mult i -D - jär jeste lmää 

hyödyn täen .  ASE j a  Assys tem 

kou lu t t i va t  ranska la i sen  EDF:n 

asiantuntijat järjestelmän käyttöön.

”EDF va l i ts i  p i lo t t ihankkeeks i 

vaat ivan kohteen. Tarkoituksena 

on verrata EDF:n omia työkaluja 

Multi-D:hen sekä työvoimakustan-

nuksia näiden vaihtoehtojen välillä. 

EDF ei tietenkään antanut kaikkia 

t i e to jaan  me idän  käy t töömme, 

koska olemme myös ki lpai l i joita. 

EDF:n ja Rosatomin prosessit ovat 

hyvin er i la is ia, mutta pystyimme 

muokkaamaan Multi-D:tä ranska-

la isen as iakkaamme tarpeis i in”, 

kertoo apulaisjohtaja Alexey Lok-

hov Rosatom Western Europesta.

EDF:llä on voimalaitospäivitykseen 

li ittyen kaksi suurta tietojärjestel-

mäprojektia: Smart ratkoo moni-

mutkaisten kohteiden elinkaareen 

liittyviä kysymyksiä ja Synapsi on 

puhdasta projektinhallintaa: deadli-

neja, aikatauluja ja resursseja. Yksi 

Multi-D:n moduuleista, Information 

Management Systems, muokattiin 

EDF:n liiketoimintaprosesseihin so-

pivaksi. EDF:ltä saatujen tietojen pe-

rusteella rakennettiin elinkaaren hal-

lintaan järjestelmä, jossa on mahdol-

lista työskennellä 3D-mallien avulla.

Kulttuurierot luovat lisähaasteita

”Ranskassa halutaan käydä neu-

vottelut omalla äidinkielellä, joka oli 

oma haasteensa”, kertoo projekti-

johtaja Yury Semiletko, Rosatom 

Western Europen projekti johtaja.

”Lisäksi on hyvä muistaa, että 

Ranskassa on vahva insinööritie-

teiden kulttuuri, teknisiä ratkaisu-

ja koskevat  päätökset  ha lutaan 

tehdä ko l lekt i i v isest i .  Y l immäl lä 

johdollakin on usein tekninen kou-

lutus, mutta heidän l isäkseen on 

vakuutettava myös organisaation 

asiantunt i jat” ,  Semi letko jatkaa.

EDF:n johto halusi testata Multi-

D:tä omal la maaperäl lään, jossa 

ASE es i t te l i  j ä r jes te lmää luku i -

s issa johdon ja as iantunt i jo iden 

workshopeissa.  Lopul ta  päätös 

pi lot ista syntyi yhteisesti, kertoo 

ASE:n johtava asiantuntija Andrei 

Sankov. Hän myös kehuu ranska-

laista täsmäll isyyttä – kokousten 

peruminen ta i  s i i r täminen v i ime 

hetkellä ei tullut kysymykseenkään.

Multi-D tunnetaan nykyisin ydin-

voima-alan ulkopuolellakin. Järjes-

telmä on käytössä suunniteltaessa 

Venä jän  rauta te iden hu ippuno-

peaa junayhteyt tä  Moskovan ja 

Kazanin välillä, sitä hyödynnetään 

myös esimerkiksi kestävän kehi-

tyksen kaupunkirakentamisessa .

Mitä Multi-D tekee?

M u l t i - D  o n  j ä r j e s t e l m ä ,  j o n -

ka moduul i t  vastaavat  er i la is i in 

VR-teknologian avulla suunnittelijat voivat työskennellä etänä.

”Järjestelmän tulisi hyödyntää Big Dataa, 

koneoppimista ja tekoälyä”
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suurprojektien elinkaarenhall innan 

kysymyksi in. Keskeinen periaate 

on, että eri lähteistä kerättävät ja 

er i  käyttötarkoituksi in tarvittavat 

t iedot ovat yhdessä ja samassa 

tietovarastossa. Näin siis vaikkapa 

CAD-piirtäjät, hankintaorganisaa-

t io ,  3D-ma l l i n ta ja t  j a  bud je to i -

jat käyttävät kaikki yhteneväisiä 

t i e to ja  j a  kunk in  t yön  tu lokse t 

koo taan  d ig i t aa l i ses t i  samaan 

paikkaan. Järjestelmä suojaa da-

taa tahattomaan muokkaukseen 

ja poistamiseen li ittyviltä riskeiltä 

sekä tukee monitahoisen käyttä-

jäverkoston t ietojenvaihtoa. Yh-

tenäinen tiedonhall intajärjestelmä 

va rmis taa  sen ,  e t tä  e l i nkaaren 

aikana kaikil la osapuoli l la on käy-

tet täv issään ku l lo iseenk in  pää-

töksentekoon tarv i t tavat t iedot.

Suunnitelmien aikataulut ja ka-

lenter i t  jä r jeste lmä in tegro i  yh-

tenäiseen muotoon. Mult i-D luo 

k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v i e n  t i e t o j e n 

perusteel la automaatt isest i  työ-

tehtäviä sekä osoittaa ja aikatau-

luttaa ne oikei l le teki jöi l le. Tämä 

h e l p o t t a a  re s u r s s i e n h a l l i n t a a , 

projektin suunnittelua, seurantaa 

ja raportoint ia.  Jär jestelmä var-

mistaa, etteivät monimutkaisten 

suunnitteluprosessien yhteydes-

sä  es i i n  noussee t  kysymykse t 

jää pimentoon, vaan ne ratkais-

t a a n  t a i  e s k a l o i d a a n  a j o i s s a .

Dokumenttienhall intaan on käy-

tet täv issä i tsenä isest ik in  to imi-

va moduul i ,  jonka avu l la  ka ikk i 

tekninen dokumentaatio voidaan 

välittää reaaliajassa digitaaliseen 

hyväksymisprosessi in. Tämä no-

peuttaa merki t täväst i  projekt ien 

etenemistä. Dokumenteista syn-

t yvään  t i e tova ras toon  vo idaan 

tehdä hakuja ja sen käyttöoikeuk-

sia voidaan hall ita läpi el inkaaren.

Multi D:n toimittaj i l le ja al ihank-

ki joi l le suunnattu rajapinta tukee 

la i t te is to jen ja  rakennusmater i-

aal ien digitaal ista tuoteluetteloa. 

Kuhunkin kata login tuotteeseen 

on mahdoll ista kytkeä tiedot tek-

n is i s tä  omina isuuks is ta ,  s i i hen 

l i i t tyvät dokumentit ja 3D-mall i t .

T ilaajan ja viranomaisten asetta-

mien vaatimusten mukainen toimin-

ta elinkaaren kaikissa vaiheissa on 

laadun kannalta keskeistä. Multi-D 

auttaa tunnistamaan kulloiseenkin 

työvaiheeseen liittyvät vaatimukset 

ja varmistamaan niiden täyttämi-

sen suunnitteluvaiheesta alkaen.

Organ isaa t ion  oma isuuser ien 

ha l l in ta  e l inkaaren ku luessa on 

m o n i u l o t t e i n e n  h a a s t e ,  j o h o n 

l i i t tyy  n i in  suunni te l tav ien koh-

te iden rahoitus, y l läpi to, käyttö 

ku in  käytöstä  po is tok in .  Mul t i -

D- jä r j es te lmä au t taa  p i tämään 

huo l ta  mate r i aa l i to im i tuks i s ta , 

sopimusten edellyttämistä toimen-

piteistä ja automatisoi työvaiheita 

teknisten määritysten mukaisesti.

Työma i l l a  t a r v i t aan  t äsmä l l i -

se t  oh je is tukset  suunn i te lm ien 

t o t e u t t a m i s e e n  o r g a n i s a a t i o n 

joka ise l la  taso l la .  Jär jeste lmää 

voi käyttää mm. työmaan yhtey-

teen asennetuissa infopisteissä.

Multi-D tukee poikkeamista teh-

tyjen havaintojen rekisteröimistä 

ja n i iden vaikutusten seurantaa 

sekä reklamaatioita ja muita so-

pimuksiin l i ittyvää yhteydenpitoa. 

J ä r j e s t e l m ä s s ä  o n  r a j a p i n t a 

regulaattorien kanssa käytävään 

tiedonvaihtoon sekä turvall isuut-

ta ,  normeja ja  s tandarde ja  kä-

sittelevän t iedon yl läpitämiseen. 

Mu l t i -D :n  ana l y t i i kka työka lu l l a 

saa kerättyä ja luokiteltua moni-

mutkaisenkin hankkeen tiedot ja 

es i te t tyä ne va ikka graaf isest i . 

Rosatom käyttää Multi-D -järjes-

telmää myös Hanhikiven ydinvoi-

malan suunnitteluprosessissa.  

Multi-D:n 3D-mall innus messuvieraiden käytössä.
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Koko seminaarin läpi kulkeva viesti 

oli yhtenäinen: digitalisaatio on totaa-

linen muutos, joka vaikuttaa kaikkeen 

tekemiseemme. Nykypäivänä digita-

lisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin 

horjuttaen nykyisiä valta-asemassa 

olevia yrityksiä ja toisaalta luoden uu-

denlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Selviytyäkseen murroksesta yritykset 

joutuvat arvioimaan liiketoimintamallin-

sa uudelleen, muuttumaan todelliseksi 

digitaaliseksi yritykseksi ja hyödyn-

tämään digitalisaatiota luodakseen 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tämä näkyi myös esityksissä. Tuot-

teen elinkaarenhallinta (Product Life-
cycle Managemant, PLM) on alettu 

ymmärtää entistä laajemmin, jolloin 

sen rooli on muuttumassa insinöörijär-

jestelmästä strategiseksi digitalisoinnin 

selkäytimeksi toiminnanohjauksen 

(Enterprise Resource Planning, ERP) 

ja asiakkuudenhallintajärjestelmien 

(Customer Relationship Management, 
CRM) rinnalle. Edelläkävijät ovatkin 

perustaneet digitalisaatiohankkeensa 

tuotteen elinkaarenhallinnan tukemi-

seksi ja liiketoiminnan tehostamiseksi.

DigiForum 2019 esitteli kattavasti 

Siemens PLM:n digitalisaatioratkaisu-

ja. Mukana oli monia asiakasyrityksiä, 

joilla on selkeä digitalisaatiostrategia 

ja toteutuskin jo hyvässä vauhdissa. 

Näitä olivat esimerkiksi Konecranes, 

Valmet Automotive, Wärtsilä, Planmeca 

ja Polar Electro. Huolimatta yritys-

ten erilaisista tuotteista ja tarpeista 

esityksissä toistuivat samat teemat. 

Artikkelissa on tuotu esiin esitelmien 

ja keskustelujen herättämiä ajatuksia.

Vuoden asiakas -palkinto jaet-

t i i n  tänä  vuonna  P lanmeca l l e .

DigiForum 31.1.2019 keräsi Tampere-taloon runsaan osanoton. IDEAL PLM:n vuo-

sittainen tapahtuma tunnettiin aiemmin nimellä Teknologiapäivät. Mukana oli useita 

asiakasyrityksiä, jotka kuvasivat havainnollisesti matkaansa tuotetiedonhallinnasta 

kohti kokonaisvaltaista digitaalista tuotehallintaa. Hyvin toteutettu tilaisuus antoi 

näin ollen konkreettisen kuvan Siemens PLM:n digitalisaatioratkaisuista ja niiden 

mahdollisuuksista lisätä ratkaisevasti yritysten kilpailukykyä globaalissa taloudessa.

Digitalisaatio muuttaa kaiken

Minna Innala
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Tuotedatamalli

Digitalisaation tehokas hyödyntämi-

nen yrityksissä vaatii nykyisten ja tule-

vien tuotetietojen arvon tunnistamisen 

ja niiden merkityksen liiketoiminnan 

kehittämiselle. Tavoitteena on oikealla 

ja ajantasaisella tiedolla johdettava 

toiminta. Erill isiin tietojärjestelmiin 

tallennetuilla datoilla ja näiden väli-

sillä integroinneilla ei enää saavuteta 

tavoiteltuja kokonaishyötyjä, koska eri 

IDEAL PLM:n toimitusjohtaja Juha Takkunen johdatteli päivän ohjelmaan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
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aikoina, usein pienempien käyttäjäryh-

mien tarpeisiin hankitut tietojenhallin-

tajärjeselmät saattavat sisältää pääl-

lekkäisiä tietoja, eivät tarjoa joustavaa 

tiedonsaantia eri osapuolille tai integ-

raatioiden toteuttamien käy kalliiksi.

Tietojen pitää olla uudelleen käy-

tettävissä ja niiden laatuun on voi-

tava luottaa kaikissa olosuhteis-

sa. Tarvitaan siis yhtenäinen tuo-

tedatamall i ,  joka määrittelee yk-

siselitteisesti tuotteeseen l i ittyvät 

liiketoimintatiedot ja master datat.

Yhtenäinen tuotedata muodostaa 

pohjan l i iketoiminnan prosessien 

harmonisoinnille ja kehittämiselle. 

Tuotteen elinkaaren aikaisten tie-

tojen osalta tämä tarkoittaa sitä, 

että data luodaan osana uuden 

tuotteen kehitysprosessia ottaen 

huomioon muiden liiketoimintapro-

sessien tarpeet, kuten esimerkiksi 

valmistus, myynti, logistiikka ja huolto.

Datamäärityksillä tuetaan liiketoi-

minnan prosesseja, joita kehitetään 

saman aikaisesti t ietojärjestelmi-

en kanssa. Samassa yhteydessä 

myös informaatiovirtoja optimoidaan 

tarkoituksenmukaisen toiminnan 

saavuttamiseksi. On tärkeää ymmär-

tää ja määritellä kunkin toiminnon 

tarpeet ja lähteä rakentamaan digi-

talisaatiostrategiaa tarvepohjaisesti. 

Näin helpotetaan kaikkien osapuol-

ten työtä, jolloin kokonaisproses-

sit tehostuvat ja saavutetaan hyvä 

jatkuvan parantamisen kulttuur i .

Käytännössä on syytä k i inn i t-

tää erityistä huomiota siihen, mikä 

data on DNA-tyyppistä, eli se voi-

daan luoda vain kerran koko orga-

nisaation käytettäväksi. Laaduk-

kaalla lähtödatal la on suuri mer-

k i tys l i iketo imman sujuvuuteen.

Elinkaarenhallinta

Kuluttajat haluavat enenevässä 

määrin omiin tarpeisiinsa suunniteltuja 

yksilöityjä tuotteita. Uudet tuotteet 

sisältävät mekaanisia ja elektronisia 

komponentteja, ohjelmistoja ja käyt-

töliittymiä. Älykkäät tuotteet mukau-

tuvat ja kehittyvät käytettäessä. Ne 

hyödyntävät antureita optimoidakseen 

toimintaansa, välittävät toisilleen infor-

maatiota itsestään ja ympäristöstään 

sekä tuottavat tietoa, joka on suun-

nittelijoiden hyödynnettävissä jatko-

kehitystä varten. Tämä kaikki vaatii 

tehokasta tiedonhallintaa ja analyysi-

työkaluja, digitaalisessa ratkaisussa, 

joka kattaa koko tuotteen elinkaaren.

Tuotteen suunnittelussa tulee edel-

leen ottaa huomioon myös perinteiset 

vaatimukset, kuten käytettävyys ja 

kestävyys. Suunnitteluprosessissa on 

käsiteltävä koko ajan kasvavaa suun-

nitteluparametrien, tuotevarianttien ja 

tiedon määrää entistä nopeammin. 

Verifiointi ja validointi on saatava teh-

tyä tehokkaammin ja näissä proses-

seissa on voitava hyödyntää käytössä 

olevista tuotteista kerättävää tietoa.

Tekniset tiedot, joita on perinteisesti 

hallittu tuotetiedonhallintajärjestelmillä 

ovat vain pieni osa tuotteen koko 

el inkaarenaikaista informaatiota. 

Tähän on herätty myös Siemensillä. 

Teamcenteriä on laajennettu kaupal-

listen tuotetietojen hallinnan suuntaan 

(Commercial Product Management, 
CPM). Kyseessä on suunnittelu ja 

hallintatyökalu, jonka avulla voidaan 

yhdistää perinteistä suunnittelutietoa 

kaupallisen informaation kanssa. Näin 

saadaan tuotteesta parempi yleisku-

va ja siihen liittyviä tietoja voidaan 

seurata havainnollisesti elinkaaren 

kaikissa vaiheissa. Tätä kautta voi-

daan entistä helpommin hyödyntää 

olemassa olevaa dataa, voidaan 

seurata markkinoita ja reagoida 

nopeammin tuotteisiin kohdistuviin 

vaatimusmuutoksiin. Kokonaiskuva 

esimerkiksi tuoteperheistä suhteessa 

markkinoihin pysyy hyvin hallinnassa.

Enää ei riitä, että yrityksen tuotetie-

dot ovat sisäisesti käytettävissä. Tuot-

teen ja koko tuoteperheiden elinkaa-

renaikaiset tiedot pitää soveltuvin osin 

olla myös sidosryhmien käytettävissä.

Digitaaliset kaksoset

Onnistunut muutos todelliseksi digi-

taaliseksi yritykseksi edellyttää digitaa-

lista innovointistrategiaa. Tätä tukemaan 

luodaan tuotteista ja tuotantoympäris-

töstä digitaaliset kaksoset, jotka ovat 

ominaisuuksiltaan täsmällisiä digitaa-

Tuotevariaatiot l isääntyvät eräkoon pienentyessä. Lähde Prof. Bauernhansl 2015
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lisia malleja fyysisistä vastinestaan. 

Näin voidaan sujuvoittaa koko ketjua 

ideasta valmiiksi tuotteeksi, kun ideoita 

voidaan simuloida ja tuotteita optimoida 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Digitaalisia kaksosia voidaan hyö-

dyntää monilla tavoin. Niiden avulla 

on helpompi arvioda tuotemuutosten 

vaikutuksia vaatimuksiin ja tuotantoon. 

Tuotantoprosessin simulointi, testaus, 

validointi ja optimointi onnistuu yhdes-

sä, kaiken kattavassa digitaalisessa 

ympäristössä. Digitaalinen ympäristö 

helpottaa laadunvarmistusta ja jat-

kuvaa parantamista, kun korjaavia 

toimenpiteitä voidaan tehdä jatkuvasti 

seurattavien parametrien pohjalta.

Digitaalinen valmistus

Digitaalinen kaksonen tuo tuotan-

non entistä lähemmin mukaan tuot-

teen elinkaarenhallintaan. Digitaalinen 

valmistus (Digital Manufacturing) ja 

valmistusprosessin hallinta (Manufac-
turing Operations Management, MOM) 

mahdollistaa virtuaalisen ja fyysisen 

maailman yhdistämisen toisiinsa, tuo-

tantosimulaation ja yhtenevien tuote- ja 

tuotantoprosessien avulla. Digitaalinen 

valmistus hyödyntää kolmiulotteisen 

visualisaation (3D) mahdollisuuksia, 

analytiikkaa ja erilaisia tiimityökaluja.

Kun tuote ja tuotantoprosessi määritel-

lään samaan aikaan, valmistusnäkökoh-

dat voidaan ottaa huomioon aikaisessa 

vaiheessa, jopa optimoida tuotetta hel-

pommin valmistettavaksi. Suunnittelun 

ja valmistuksen yhdistäminen lyhentää 

läpimenoaikaa suunnittelusta valmis-

tukseen. Valmistusprosessi tehostuu, 

kun valmistussuunnitelmat voidaan 

testata simuloimalla etukäteen. Tuotta-

vuus paranee, kun voidaan optimoida 

materiaalivirtoja ja resurssien käyttöä.

Digitaalinen valmistus mahdollistaa 

prosessin jatkuvan parantamisen kerä-

tyn toteutuneen tiedon pohjalta. Tapah-

tumia pystytään laajasti analysoimaan, 

jolloin todelliset juurisyyt pullonkauloihin 

paljastuvat. Näin voidaan varautua en-

nalta mahdollisiin häiriötilanteisiin. Toi-

saalta pystytään palautumaan nopeam-

min myös ennakoimattomista häiriöistä.

Koulutus

Monipuolisesta koulutustarjonnasta 

asiakkaat voivat valita tai räätälöidä 

tilanteeseensa sopivia kursseja. Kurs-

seja on tarjolla Vantaan lisäksi nykyisin 

myös Tampereella ja Vaasassa. Ver-

kosta löytyy koulutusmateriaalia yhä 

enemmän ja eLearning-ympäristö on 

jatkuvasti käytettävissä, jolloin asioi-

den kertaaminen ja uusien asioiden 

omaksuminen käy helposti juuri silloin 

kun tarvitaan. Kurssitodistukset voi-

daan liittää myös esimerkiksi LinkedIn-

profi iliin, jolloin osaamisen todistami-

nen helpottuu työnhakutilanteessa.

Katse tulevaisuuteen

DigiForum 2019 antoi kattavan kat-

sauksen, mitä IDEAL PLM:n tuotteilla 

voidaan tehdä digitalisaation edistä-

miseksi yrityksissä. Asiakasyrityksissä 

digitalisaatiota on viety eteenpäin ni-

menomaan tuotteen elinkaarenhallinta 

edellä, mikä on hyvä lähtökohta digita-

lisaatiostrategian pohjaksi. Esimerkkita-

pauksissa oltiin jo hyvässä vauhdissa 

systemaattisen digitalisoinnin tiellä, 

mutta vielä on paljon tehtävää.    

Lisätietoja:

https://www.ideal.fi /

Risto Silvola: One Product Data for 

Integrated Business Processes, Acta 

Univ. Oul. C 686, 2018

Tilaisuudessa esiintyneitä asiakkaita:

Risto Silvola, Konecranes Finland 

Corporation

Marco Suvilaakso, Polar Electro

Petri Peräsaari & Fredrik Ginman, 

Planmeca

Matija Umek, Wärtsilä

Pauli Myllymäki, Valmet Automotive

Mikko Jutila, Konecreanes             

Jatkuva parantaminen digitaalisen kaksosen avulla Teamcenter-ympäristössä.

Simuloinneil la l isäarvoa innovointi in.



O rganisaatioiden digitaal inen 

kehitys on hidasta: maailmanlaa-

juisesti 5 % yrityksistä on digitaa-

l is ia johta j ia,  jo i l la d ig i ta l isaat io 

on juurtunut yr ityksen DNA:han. 

Suomessa tähän luokkaan kuu-

luu  va in  3  % organ isaa t io i s ta .

Vertailussa kehittyvillä markkinoilla 

toimivat yritykset menestyvät parem-

min kuin kehittyneiden markkinoiden 

toimijat. Pisimmällä digitalisaatio on 

Intiassa, Brasiliassa ja Thaimaassa.

78% tutkimukseen osallistuneista 

johtajista on sitä mieltä, että organi-

saatioiden tulisi olla pidemmällä di-

gitaalisessa kehityksessään. 51% on 

huolissaan kyvystään vastata muut-

tuviin asiakastarpeisiin. 91% näkee 

suurimmiksi digitalisaation esteiksi 

yksityisyyden suoja- ja tietoturva-

vaatimukset, budjetti- ja resurssi-

vajeen sekä henkilöstön osaamisen.

Vaikka d ig i ta l isaat io muokkaa 

kaikkia toimialoja ennenäkemättö-

mällä voimalla, maailmanlaajuista 

digitaalista kehitystä tarkasteleva 

Dell Technologiesin Digital Transfor-
mation Index (DTI) -tutkimus kertoo, 

että monilla yrityksillä digitalisaatio 

on v ie lä  lapsenkeng issä.  78 % 

sekä kansainvälisistä että suoma-

laisista johtaj ista on sitä mieltä, 

että yritysten tulisi olla pidemmällä 

d ig i taa l isessa keh i tyksessä.  Y l i 

puolet on huolissaan kyvystä vas-

tata muuttuvi in asiakastarpeisi in 

seuraavan vi iden vuoden aikana 

(Suomessa 73 %), ja kolmasosa 

pelkää organisaationsa jäävän kehi-

tyksestä jälkeen (Suomessa 40 %).

Intelin ja Vanson Bournen kans-

sa yhteistyössä toteutetussa tut-

k imuksessa haastate l t i in  4 600 

keskisuurten ja suurten yritysten 

liiketoimintajohtajaa yli 40 maassa. 

Osall istuj ia pyydetti in arvioimaan 

yr i tys tensä to imia  ja  pyrk imyk-

s iä d ig i taa l isessa kehi tyksessä.

Tutk imuksessa pa l jas tu i ,  e t tä 

kehittyvät markkinat ovat digita-

l i saat iossa p is immäl lä :  g lobaa-

lin l istauksen kärjessä ovat Intia, 

Brasilia, Thaimaa, Meksiko ja Ko-

lumbia. Vastaavasti kehittyneiden 

markkinoiden maat ovat vaarassa 

jäädä jä lkeen.  Japan i ,  Tanska, 

Ranska, Belgia ja Singapore saivat 

tutkimuksessa alhaisimmat pisteet.

Hidasta kehitystä

Tuore tutkimus on jatkoa vuonna 

2016 julkaistulle organisaatioiden 

digitaal ista kehitystä mittaaval le 

DT Index -tutkimukselle. Tulosten 

vertailussa selviää, että julkisesta 

puheesta  po iketen d ig i taa l inen 

kehitys on ollut hidasta, ja organi-

saatioilla on vaikeuksia pysyä mu-

kana muutostahdissa. Alla olevasta 

taulukosta selviää, että käyttöön-

ottaj ien lukumäärä on kasvanut, 

mutta huipulla olevien digitaalisen 

keh i t yksen  joh ta j i en  määrä  on 

pysynyt ennal laan. Lähes puolet 

yrityksistä (39 %) kuuluu edelleen 

kahteen alimpaan, vähiten digitaa-

lista kehitystä ilmentävään luokkaan, 

seuraajiin (30 %) ja odottajiin (9 %).

”Jo lähitulevaisuudessa jokaisen 

organisaation on oltava digitaali-

nen organisaatio. Tutkimuksemme 

kuitenkin osoittaa, että suurimmalla 

osalla yrityksistä on tähän vielä pit-

kä matka. Organisaatioiden tulee 

modernisoida teknologiaansa vas-

taamaan tulevaisuuden haasteita ja 

mahdollisuuksia. Oikea aika toimia 

on nyt”, sanoo Dell Technologiesin 

perustaja ja pääjohtaja Michael Dell.

Aiemmin julkaistussa maakohtai-

sessa Digital Transformation Index 

-tutkimuksessa selvisi, että yllättä-

vän moni suomalainen yritys tus-

kailee liiketoiminnan digitalisaation 

kanssa. Jopa 87 prosenttia suoma-

laisista yrityksistä näkee edessään 

merkittäviä esteitä digital isaation 

edistämiselle. Kansainvälisessä tar-

Kehittyvillä markkinoilla toimivat yritykset ovat muita edellä digitalisaatios-

sa, selviää Dell Technologiesin Digital Transformation Index -tutkimuksesta.

Kehittyneet markkinat jäämässä 

jälkeen digitaalisessa kehityksessä

Jukka Kallioinen
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kastelussa vastaava luku on 91 %.

Lähes puolet yrityksistä (49 %) 

uskoo  koh taavansa  seu raavan 

v i iden vuoden a ikana onge lmia 

luotettavuutensa todistamisessa. 

Kolmannes vastaajista ei puoles-

taan usko organisaationsa kykyihin 

täyttää kaikkia uusien säännösten, 

kuten Euroopan Unionin tietosuoja-

asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Kohti digitaalista tulevaisuutta

Dig i ta l isaat io a jaa l i iketo imin-

tapäättäj iä panostamaan entistä 

enemmän henk i lös tön  osaami -

seen, tietoturvaan ja teknologiaan. 

Vastaaj ista 46 % pyrki i  kehit tä-

mään yrityksen sisäisiä digitaitoja ja 

-osaamista, esimerkiksi tarjoamalla 

henkilöstölle ohjelmistokehityksen 

koulutusta. Vuonna 2016 näin toi-

mittiin vain joka neljännessä (27 %) 

yrityksessä.

Menestyäkseen d ig i taa l isessa 

tulevaisuudessa yritysten on panos-

tettava kehitykseen jo tänään.     

Digitalisaation suurimmat esteet:

1. Huoli yksityisyyden suojan ja 

tietoturvan toteutumisesta (5. 

sijalla vuonna 2016)

2. Budjetin ja resurssien puute

3. Osaamisen ja asiantuntijuu-

den puute

4. Lainsäädännölliset muutok-

set (9. sijalla vuonna 2016)

5. Kypsymätön digitaalinen kult-

tuuri

Seuraavan kolmen vuoden tär-

keimmät teknologiset investoin-

tikohteet:

1. Kyberturvallisuus

2. IoT-teknologia

3. Monipilviympäristö

4. Tekoäly

5. Laskentakeskeinen lähesty-

mistapa

Tutkimusmetodista

Kesällä 2018 tutkimusyhtiö Van-

son Bourne haastatteli 4 600 

keskikokoisen ja suuryrityksen 

liiketoimintajohtajaa yli 40 maassa 

ja sijoitti yritykset digitalisaati-

on etenemistä kuvaavalle Dell 

Technologies Digital Transfor-

mation Indexille. Tutkimuksessa 

analysoitiin yritysten IT-strategiaa, 

henkilöstön ja työtapojen kehittä-

miseen liittyviä toimia sekä suori-

tuskykyä suhteessa digitaalisen 

liiketoiminnan ydinominaisuuksiin.

Verrokkiryhmä Kuvaus Koko 
maailma 
2019

Koko 
maailma 
2016

Suomi
 2019 *

Johtajat Digitalisaatio on juurtunut 
yrityksen DNA:han

5 % 5 % 3 %

Käyttöönottajat Yrityksellä on valmis suunnitelma, 
innovaatiot ja päätetyt investoinnit

23 % 14 % 12 %

Harkitsijat Harkitsevat digitalisaation 
vaikutuksia ja ottavat ratkaisuja 
käyttöön asteittain, suunnittelevat 
ja investoivat tulevaisuuteensa

33 % 34 % 25 %

Seuraajat Vähän investointeja 
digitalisuuteen, alustavia 
suunnitelmia tulevaisuutta varten

30 % 32 % 53 %

Odottajat Ei digitalisointisuunnitelmia, 
rajoittunut aloite- ja investointikyky

9 % 15 % 7 %
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Yritysjäsenet

www.virtualsystems.fi

www.rand.fi 

www.ael.f i

www.bentley.f i

www.3dtech.fi

www.cadworks.fi

www.techniatranscat.com

www.atrsoft.com

www.zenex.fi 

www.profox.com 

www.deskartes.com

www.terrasolid.f i 

    www.cgi.f iwww.cads.fi 

www.econocap.com

www.planix.f i

www.edrmedeso.com

www.variantum.com

www.im-fel lows.com

www.eworknordic.com

  www.eplan.fiwww.teknoware.com www.titako.fi
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Tuoteuutiset

Teklan uudet versiot

Trimble on julkistanut uusimmat 

versiot Tekla Structures 2019, Tekla 

Structural Designer 2019 ja Tekla 

Tedds 2019 rakentamisen ohjel-

mistoistaan. Trimblen ratkaisut tu-

kevat innovati ivista Constructible 

Process -lähestymistapaa työnkul-

kujen digitaal iseen muutokseen.

Tekla Structures 2019 -versiossa on 

toiminnallisuuksien parannuksia ja uusia 

ominaisuuksia, jotka mahdollistavat en-

tistä sujuvammat työnkulut, tarkemman 

ohjauksen ja paremman tuottavuuden. 

Muotojen parannukset kaarevien 

rakenteiden, kuten taivutettujen le-

vyjen ja portaiden mallintamisessa, 

tehostavat tuottavuutta poistaen 

tarpeen väliaikaisille pikaratkaisuille.

Uudet automaattiset toiminnot mal-

l ipohjaiseen piirustusten luonti in. 

Päivitetyt betonielementtiteollisuu-

den tiedonsiirtotoiminnot varmis-

tavat entistä sujuvamman tiedon-

kulun suunnittelusta tuotantoon.

Raudoitteiden detaljoinnin parannuk-

set, kuten betoniterästen pituuden pyö-

ristyksen hallinnointi eri tasoilla, mah-

dollistavat aiempaa intuitiivisemman 

ohjauksen ja tehokkuuden detaljoitaes-

sa ja dokumentoitaessa raudoitettuja, 

paikalla valettavia betonirakenteita. 

Myös paikallavalubetonin työnku-

luissa on hyötyä parannetusta valuyk-

siköstä, joka helpottaa luotettavien ja 

jäsenneltyjen määrälaskelmien, raport-

tien ja piirustusten luontia entisestään.

Paikallavaletun betonin muottityö-

kaluja on päivitetty ja yksinkertaistettu 

tarkan ja tehokkaan muott isuun-

nittelun ja -hall innan tukemiseksi.

Tekla Structures 2019:n uusiin työ-

kaluihin kuuluvat myös Revit Ex-

port  - laa jennus . rv t- t iedosto jen 

luomiseen suoraan Tekla-mall ista 

sekä Design-To-Cost-työkalu, no-

peaan hyöty-kustannusarviointi in. 

Piirustusten parannuksia ovat pii-

rustusmerkintöjen kloonaus entistä 

nopeampaan ja helpompaan rakenne-

piirustusten luontiin, älykäs piirustusnä-

kymien käsittely, parannettu mitoitus-

pisteiden yhdistettävyys sekä paran-

nettu erilaisten BIM-objektien tuki. Nyt 

on myös helpompaa täyttää asiakirjojen 

ja piirustusten vaatimukset uuden Dra-

wing Content Manager -käyttöliittymän 

ja parannettujen piirustusmerkintöjen 

kohdistus- ja tasaustoimintojen avulla. 

Tekla Structural Designer 2019 sisäl-

tää joustavuuteen ja yhteensopivuuteen 

liittyviä päivityksiä. Uusi Cores -toiminto 

tehostaa rakennettavien jäykistävien 

betonirakenteiden kuten kuilujen mal-

linnusta. Uudet, entistä paremmat tie-

donsiirtotoiminnot painottuvat tietojen 

yhteensopivuuteen Tekla Structures- ja 

Autodesk Revit -ohjelmien kanssa. Li-

säksi Tekla Structural Designer- ja Tekla 

Structures -ohjelmien käyttöliittymää ja 

käytettävyyttä on hienosäädetty yhden-

mukaisempaa käyttökokemusta varten.

Tekla Tedds 2019 mahdollistaa las-

kelmien linkittämisen Tekla Structuresiin 

ja helpottaa mitoituksen ja mallintami-

sen yhdistämistä. Laskelmakirjastoon 

on tullut myös toivottuja parannuksia. 

Käyttäjät voivat nyt myös luoda aiem-

paa ammattimaisempia tietomalllipoh-

jaisia suunnitteluasiakirjoja sekä luoda 

PDF-tiedostoja Tedds -ohjelmalla.

Lisätietoja: www.tekla.com/fi
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      Tuoteuutiset

Teklalta lisäosa siltasuunnitte-

luun

Trimble on julkaissut Tekla Structu-

res -ohjelmistoonsa kehitetyn uuden 

lisäosan. Rakentamisen tietomallin-

tamisen (BIM) ohjelmiston Bridge 

Creator -lisäosa integroi koko silta-

suunnittelun työnkulun geometriasta 

aina mallinnukseen ja detaljointiin.

Uusi Bridge Creator tarjoaa ratkai-

sun moniin yleisiin siltasuunnittelun 

ongelmiin. Sen avulla suunnittel i-

jat voivat tuoda teiden l injaukset 

suoraan t iesuunn i t te luoh je lm is-

tosta, luoda sillan kannen tai jopa 

maatukien määri t te lyt ja aloi t taa 

detaljoinnin helposti ja tehokkaasti.

WSP Finland osallistui Bridge Cre-

ator -lisäosan testaamiseen osana 

Trimblen käyttäjäpalauteohjelmaa. 

”Kyseessä on älykäs ja tehokas koko 

siltasuunnittelun työnkulun kattava 

työkalu, jollaista millään muulla oh-

jelmistotoimittajalla ei ole tarjota. Se 

tuo tien linjauksen automaattisesti ja 

auttaa luomaan siltageometrian hel-

posti. Bridge Creatorilla voin suun-

nitella monimutkaisetkin kansigeo-

metriat vaikuttavalla tarkkuudella”, 

sanoo WSP Finlandin siltatoimintojen 

projekti-insinööri Hannu Suojanen. 

”Tekla Structures on jo nyt erin-

omainen valinta siltojen detaljointiin. 

Uuden Bridge Creatorin lisääminen 

nykyiseen Concrete Bridge Reinfor-

cement -työkaluun tekee Trimblen 

Tek la- ra tka isusta  markk ino iden 

edistyneimmän. Tekla luo lisäarvoa 

koko sillan suunnittelun, rakennuk-

sen ja käytön työnkulkuun sekä 

parantaa si ltasuunnittelun tehok-

kuutta ja laatua”, Suojanen lisää.

Useat  s i l lan suunni t te lussa ja 

rakentamisessa esiintyvät haasteet 

voidaan poistaa tällä erityisesti silta-

suunnitteluun kehitetyllä työkalulla. 

Varhaisessa suunnitteluvaiheessa 

tehdyt muutokset tien linjaukseen 

a iheuttavat  use in v i ive i tä ,  jotka 

olisivat täysin vältettävissä. Myö-

hemmässä  pro jek t in  va iheessa 

sil lan rakentaji l la on usein ongel-

mia, koska suunnitelmat eivät si-

sällä toteuttamiskelpoisia malleja.

”Tämä uusi työkalu mahdollistaa 

tietomall in, jol la rakentajat voivat 

työskennel lä tehokkaast i ,  estää 

virheet työmaalla ja välttää tarpeet-

tomat korvausvaatimukset. Bridge 

Creator mahdollistaa tien linjauk-

sen lukemisen ja monimutkaisten 

kansigeometr io iden tuottamisen 

käyttämällä erilaisia leveyksiä, kor-

keuksia tai jopa sivukaltevuuksia. 

Kaksoiskaarevien siltakansien mal-

linnusongelmat ovat nyt historiaa. 

Uus i  Br idge Creator  - laa jennus 

huolehtii mallinnuksesta suunnitte-

lijoiden puolesta”, sanoo Trimblen 

Structures-divisioonan Business De-

velopment Director Päivi Puntila.

Lisätietoja www.tekla.com/fi

EPLAN pilveen

Uusi EPLAN eView on järjestelmä, 

joka tuo EPLAN projektin pilveen. 

Käyttäjät voivat jakaa projekteja ja 

kommentoida niitä suoraan pilvessä. 

EPLAN eView on ensimmäinen vaihe 

uudesta järjestelmästä. Tämä laajen-

taa EPLAN Platformia räätälöidyillä 

pilvisovelluksilla sekä mahdollistaa 

sen, että suunnittelu voi työskennellä 

verkottuneesti ja ongelmattomasti. 

Pohja on tehty hyödyntämällä ny-

kyistä sovellusvalikoimaa: “Tavoit-

teemme on rakentaa EPLAN ePulse 

-järjestelmän kautta maailmanlaajui-

nen suunnitteluverkosto sekä tarjota 

jatkuvasti uusia lisäarvoltaan korkeita 

toimintoja”, sanoo EPLANin pilvipal-

veluista vastaava varatoimitusjohtaja 

Hauke Niehus. Niehus näkee pilvi-

ympäristön korkean joustavuuden 

selkeänä etuna, mikä tarkoittaa, 

että t i imit voivat reagoida nope-

asti asiakaspalautteeseen. “Tämä 

mahdollistaa, että optimoimme rat-

kaisut lyhyellä varoitusajalla. ”Uusi 

järjestelmä tarjoaa lukuisia mahdol-

l isuuksia suunnitteluyhteistyöhön 

– mukaan lukien pi lvestä-pi lveen 

-yhteydet, jotka esitellään käyttä-

mällä esimerkkejä parhaista käytän-

nöistä huolto- ja ylläpito-osastoilta.

Jatkossa EPLAN ePulse -järjestel-

mässä tarjottavat sovellukset eivät 

ra jo i tu EPLAN-tuoteperheeseen. 

Niehus se l i t tää:  “Me työskente-

Useat sillan suunnittelussa ja rakentamisessa esiintyvät haasteet voidaan poistaa erityisesti siltasuunnitteluun kehitetyllä Tekla 

Bridge Creator -työkalulla.
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l emme as i akka idemme j a  a l an 

kumppaneidemme kanssa tämän 

parissa.” Aivan uusi, varta vasten 

muodostet tu tu leva isuus labora-

tor io mahdol l is taa innovat i iv iset 

tulevaisuutta koskevat keskustelut. 

Kutsumme kaikki tulevaisuutta ajat-

televat kehittäjät, mukaan lukien 

visionääriset ajattelijat, testaamaan 

prototyyppejä ja jakamaan omat 

tulevaisuuden pilviympäristöjä kos-

kevat vaatimuksensa. Tämä dialogi 

on  EPLANi l l e  tä rkeää ,  jo t ta  se 

pystyisi suuntaamaan ratkaisunsa 

oikein ja viime kädessä koordinoi-

maan valikoimaansa markkinoiden 

tarpeiden mukaan sekä jatkuvasti 

parantamaan ja kehittämään sitä.

EPLAN Platformin versio 2.8 on 

ollut saatavana vi ime vuoden lo-

pusta lähtien ja tekniset parannuk-

set jatkuvat. Yksi huomiokohteista 

on EPLAN Preplanning: käyttäjät 

saavat parhaan mahdoll isen tuen 

ja yksinkertaistetun näytön proses-

siautomaation korkeamman tason 

PCT-loopeista, uusia vaihtoehtoja 

suunnitteluobjektien käsittelyyn sekä 

uusia makroja rakennusautomaati-

oon. Myös johdinsarjojen suunnittelu 

on EPLAN Harness proD -ohjelmalla 

innostavaa: projektin tiedot jaetaan 

sekä EPLAN Pro Panel -järjestelmän 

että EPLAN Electric P8 -järjestelmän 

kanssa, mikä tekee prosessien integ-

roimisesta läheisten suunnittelualojen 

kanssa vielä aiempaakin helpompaa.

RITTAL ja EPLAN automatisoivat 

ja teollistavat ohjauskaappien ja kyt-

kinlaitteiden suunnittelun. Yhteistyö-

kumppanit työskentelevät yhdessä 

esitelläkseen etua, joka arvoketjun 

digitalisoinnista ja automatisoinnista 

on saatavana, sekä sitä miten tuo-

tanto- ja kokoonpanoaikoja voidaan 

merkittävästi lyhentää jo pelkästään 

johdotuksen osa-alueella. Demonst-

raatiot näyttävät tien piirikaaviosta 

3D-johdotukseen ja yksittäisten joh-

dinten automaattiseen valmistukseen 

sekä lopuksi ni iden asennukseen 

lopullisessa ohjauskaapissa. Toinen 

ydinajatus on digitaal inen laite-ja 

osatietojen tuottaminen ja tuotekon-

figuraatiot suunnitteluprosessin ja 

työn esivalmisteluprosessien aikana, 

jotta syntyy tehokas ketju digitaalisen 

kaksoiskappaleen ja digitaalisesti yh-

distetyn valmistuksen hyötykäyttöön.

“Tavoitteemme on rakentaa EPLAN ePulse -järjestelmän kautta maailmanlaajuinen 

suunnitteluverkosto sekä tarjota jatkuvasti uusia lisäarvoltaan korkeita toimintoja”, 

sanoo Eplanin pilvipalveluista vastaava varatoimitusjohtaja Hauke Niehus.

EPLAN ja Cideon esittelevät Hannoverissa uusia pilviratkaisuja sekä kiinnostavia 

ideoita tehokkaasta suunnittelusta.
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Eri suunnittelualueet yhteen

Tekni ikan er i  a lo jen on Teo l l i -

suus 4.0 -aikakaudella kasvetta-

va yhteen. Mutta miten nykyiset 

osas to jen  vä l i se t  ra ja t  vo idaan 

ylittää? Syngineer varmistaa, että 

sähkö- ja mekaniikkasuunnitteli jat 

keskustelevat keskenään. Pilvipoh-

jainen työkalu parantaa kommuni-

kointia ja samanaikaisesti optimoi 

poikkitieteellistä yhteistyötä konei-

den ja järjestelmien kehityksessä.

Moni l le suunnitte lu insinöörei l le 

t iedon saanti ja sen tar joaminen 

on yksi keskeinen jokapäiväinen 

haas te .  Syng ineer,  EPLANin  j a 

sen yhteistyökumppanin Cideonin 

tar joama innovat i i v inen p i lv i ra t-

kaisu, voi auttaa tämän haasteen 

voi t tamisessa.  Ohje lma nopeut-

taa ja yksinkertaistaa suunnittelun 

koordinointia - erityisesti mekaa-

niikkasuunnittelun, sähkösuunnit-

telun ja PLC/ohjelmistosuunnittelun 

kesken. Järjestelmä varmistaa pa-

remman yhteistyön helpottamalla 

osasto jen vä l is tä t iedonvaihtoa. 

Samalla se vähentää entisestään 

manuaal isten tehtäv ien määrää, 

jotka tehdään usein viimehetkellä, 

mikä tekee niistä erityisen kalliita.

Syngineer ottaa käyttäjien suhteen 

projektipohjaisen lähestymistavan. 

Sovellus on yksinkertainen: Yhteys 

MCAD-ohjelmiston ja EPLAN Electric 

P8 -ohjelman välillä voidaan muo-

dostaa nopeasti Syngineer-palvelun 

kautta ja sitä on helppo käyttää”, sa-

noo Max Lützel, tiimin johtava Syn-

gineer-konsultti ja jatkaa: ”Lyhyen 

orientaation jälkeen kollegat voivat 

havaita, jos esimerkiksi projektissa 

käytettävää moottoria on myöhem-

min suunnittelun aikana muutettu.”

Syngineerissä sähkösuunnittelijat 

saavat aluksi tuttuun EPLAN-nä-

kymäänsä lisänavigaattorin. Tämä 

navigaattori yhdistää heidät me-

kaniikkasuunnittelun kollegoihinsa 

to is issa osasto issa.  Kummatk in 

suunnitteluosastot voivat vaihtaa 

t ietoja kaksisuuntaisest i .  Tämän 

integraation ansiosta mekaniikka- 

ja sähkösuunnittelijat voivat jatkaa 

työskentelyä omien järjestelmiensä 

parissa ja koordinoida uusimmat 

kehitysvaiheet käyttämällä esimer-

kiksi integroitua chat-toimintoa. He 

voivat saada t iedon muutoksista 

vaihtoehtoisesti sähköpostilla. Ase-

tuksia on helppo muokata i lmoi-

tusten hallintajärjestelmän kautta.

Syngineer esi t tää tehtävän ta i 

pyynnön senhetk iseen  p roses -

sointiti laan. Kaikki asiaankuuluvat 

työntekijät näkevät myös kehitys-

prosesseissa ja niiden tiloissa teh-

tävät muutokset. Järjestelmä tarjoaa 

lisäksi tiedon siitä mitkä työntekijät 

ovat tehneet mitkäkin muutokset. 

Projektipäälliköillä on näin ollen glo-

baali näkymä projektiin ja he voivat 

myös määrittää myöhemmin lisättä-

viä asiakasvaatimuksia keskitetysti. 

Ohjelmaa voidaan käyttää internet-

selaimel la, älypuhel imel la, table-

til la ja kannettavalla tietokoneella.

To inen p i lv i teknologiaperustan 

merkittävä käytännön etu on se, että 

ulkoiset kumppanit, asiakkaat ja toi-

mittajat voidaan helposti integroida 

kehitysprosessiin mukaan. Pilviarkki-

tehtuurin lisäetu on käyttäjien jous-

tava skaalautuvuus. Yritykset voivat 

muuttaa käyttäj iensä lukumäärää 

tarpeen mukaan milloin tahansa sekä 

tarjota muille osastoille pääsy järjes-

telmään, muun muassa tuotannolle, 

käyttöönotolle ja kunnossapidolle.

Syngineer takaa tehokkaan tie-

donva ihdon,  mikä sekä säästää 

aikaa että parantaa tuotteen laatua. 

Syngineer mahdol l is taa sensor i /

aktuaattori-luettelojen luomisen au-

tomaattisesti. Tämä tarjoaa vieläkin 

enemmän säästömahdoll isuuksia, 

työhön ku luva a ika  saat taa vä-

hentyä 30 prosent i l la,  puhumat-

takaan paremman dokumentoin-

t i laadun tar joamasta l isäedusta.

Lisätietoja: www.eplan.fi

Lisättyä todellisuutta kunnossapi-

to- ja huoltotoimenpiteisiin

Schneider Electr ic on esittel lyt 

EcoStruxure Augmented Operator 

Advisorin, innovatiivisen lisättyä to-

dellisuutta (AR) hyödyntävän ohjel-

miston. Augmented Operator Advisor 

lisää kojekaapin tai koneen kuvaan 

Syngineer dokumentoi projektin statuksen - tässä nähdään esimerkkinä sähkö-

suunnitelma. Kaikki tiedot voidaan vaihtaa kaksisuuntaisesti sähkösuunnittelun ja 

mekaniikkasuunnittelun välillä.

Mekaanisen suunnittelun CAD-ympäristössä tehdyt muutokset ovat nyt läpinäkyviä 

ja ymmärrettäviä sähkösuunnittelijoille.
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dynaamista reaaliaikaista dataa ja 

virtuaalisia objekteja, jotka tarjoavat 

koneen käyttäjälle tai tekniselle asian-

tuntijalle pääsyn relevanttiin tietoon.

Lisätyn todellisuuden teknologia 

tarjoaa kenttä- tai tehdasympäristös-

sä työskenteleville seuraavia etuja: 

seisokkiaika lyhenee: koneen käyt-

täjät voivat avata sähkökaapin ovet 

virtuaalisesti, nopeuttaa toimintaa ja 

kunnossapitoa: tekniset asiantuntijat 

löytävät tarvitsemansa tiedon nope-

ammin ja heillä on kentältä välitön 

pääsy käyttöohjeisiin, ohjeistuksiin, 

kaavioihin jne sekä vähentää inhimil-

lisiä virheitä: auttaa oikeiden välinei-

den löytämisessä ja tarjoaa koneen 

käyttäjille vaihekohtaiset ohjeet kun-

nossapitotoimenpiteiden tekemiseen.

”Sähköverkon jakelumuuntaj ien 

parissa työskentelevät huoltohenkilöt 

käyttävät usein puolet työajastaan 

teknisen tiedon etsimiseen ohjel-

mistoista, t ietokannoista tai jopa 

ark is tokaape is ta” ,  sanoo Alain 

Dedieu, Schneider Electr icin In-

dustry-liiketoiminnan johtaja. Lisättyä 

todellisuutta hyödyntävän EcoStru-

xure Augmented Operator Advisorin 

avu l la  huo l tohenk i lökunna l la  on 

Lisätyn todellisuuden teknologia tarjoaa kenttä- tai tehdasympäristössä työskenteleville useita etuja, kuten lyhyempi sei-

sokkiaika ja pääsy tarvittavaan tietoon.

Kiinteistöjen huolto ja hallinta on tekoälyn kannalta kiinnostava toimiala, sillä tietoa 

on saatavilla paljon, mutta sitä ei hyödynnetä systemaattisesti.
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välitön pääsy etsimäänsä tietoon.”

EcoStruxure Augmented Operator 

Advisoria voi käyttää useilla eri tavoil-

la: kentällä koneen läheisyydessä se 

tarjoaa reaaliajassa välittömän pää-

syn tarvittavaan tietoon, sähkökaapin 

edessä se voi virtuaalisesti avata 

sähkökaapin ovet ja tehdasympäris-

tön sisä- ja ulkopuolella se näyttää 

mobi i l i la i t teen ruudul la samanai-

kaisesti kuvan todell isesta maail-

masta ja sitä täydentävästä datasta

EcoStruxure Augmented Operator 

Advisorilla pääsee käsiksi esimerkiksi 

tunnisteisiin, prosessimuuttujiin, SQL-

tietokantaan, dokumentteihin, sähkö-

kaavioihin, verkkosivuihin, ohjeistuk-

siin, muistiinpanoihin ja videoihin.

Pääsy re levant t i in  t ie toon no-

peast i  EcoSt ruxure  Augmented 

Operator Advisorin avulla tehostaa 

työskentelyä, mikä säästää toimin-

taan menevää a ikaa,  p ienentää 

kustannuksia sekä mahdol l is taa 

kunnossapidon optimoinnin. Sovel-

lus toimii iOS- ja Android-tableteilla.

Lisätietoja: 

www.schneider-electric.com

Tekoälystä työkalu kiinteistö-

huoltoon

Tekoälyn hyödyntäminen mull is-

taa l i iketoimintaa er i  toimialoi l la. 

Ana l y t i i kka-  j a  oh je lm is toy r i t ys 

Va luemate  Oy va l jas taa  ny t  te-

koä lyn k i in te is tö jen huo l toon ja 

ha l l i n taan .  Y r i t yksen  keh i t tämä 

A I -Renk i  au t taa  huo l toyh t iö i t ä , 

isännöitsi jöitä ja asunto-osakeyh-

t iö i tä ennakoimaan, suunnit te le-

maan ja budjetoimaan huoltotoi-

mia.  Va luemate tähtää pa lve lu l-

laan kansainväl isi l le markkinoi l le.

K i inte is tö jen huol to ja  ha l l in ta 

on tekoälyn kannalta ki innostava 

toimiala, si l lä t ietoa on saatavi l la 

pal jon, mutta sitä ei hyödynnetä 

sys temaat t i ses t i .  S ta r tup-y r i t ys 

Va luemate  vas taa  haas teeseen 

u u d e l l a  A I - R e n k i  p a l v e l u l l a a n .  

K u v a 7 .  K i i n t e i s t ö j e n  h u o l t o 

ja  ha l l in ta on tekoä lyn kannal ta 

k i innostava to imia la,  s i l lä  t ie toa 

on saatav i l l a  pa l jon,  mut ta  s i tä 

e i  hyödynnetä systemaatt isest i .

“K i in te is tö t ie to  on l i sääntynyt 

n o p e a s t i  j a  m m .  v i r a n o m a i s e t 

ovat vieneet tätä kehitystä eteen-

päin, mutta tietoa käsitellään tällä 

he tke l l ä  l äh innä  manuaa l i ses t i . 

Tekoäly avaa uusia mahdoll isuuk-

sia tiedon hyödyntämiseen. Isän-

nöitsi jät ja taloyhtiöiden hal l i tuk-

set ovat yhä t ietoisempia näistä 

mahdo l l i suuks i s ta  j a  odot tava t 

saavansa käyttöön parempia työ-

ka l u j a ” ,  s a noo  t o i m i t u s j oh t a j a 

Anna-Mari Mattila Valuematesta.

Valuematen AI-Renki ottaa asu-

miseen li ittyvän tiedon hyötykäyt-

töön. Sen äly perustuu huoltotie-

tojen l isäksi mm. sähkön ja veden 

kulutusta koskeviin tietoihin, raken-

nuksen tietoihin ja yleiseen tutki-

mustietoon. Esimerkiksi huoltoyh-

tiö voi l i ittää työkalun toiminnan-

ohjausjär jestelmäänsä ja käyttää 

sitä asiakkaidensa huoltotoimien 

ennakoimiseen. Tämä helpottaa 

mm. resurssointia ja kustannusar-

vioiden tekemistä. Isännöitsi jöi l le 

ja  ta loyht iö i l l e  A I -Renk i  ta r joaa 

p u o l e s t a a n  e n t i s t ä  t a r k e m p a a 

faktaa suunnittelun tueksi. Lisäk-

s i  AI-Renki  sovel tuu v iest intään 

kiinteistön hall itsi joiden ja taloyh-

t iöiden kanssa, ja auttaa esittä-

mään tärkeät asiat heil le selkeästi, 

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa.
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ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi.

Kiinteistöhuollon suunnittelussa 

peruutuspei l i  on usein lyhyt: tä-

män vuoden toimet suunnitellaan 

edell isen vuoden perusteella eikä 

kattavia huoltohistoriatietoja hyö-

dynnetä ,  to teaa  Data  Sc ien t i s t 

Petri Röytiö Valuematesta. – Te-

koälyn avulla koko huoltohistoria 

vo idaan huomio ida ja  sen osa-

alueita tarkastel la erikseen. Näin 

voidaan ennustaa eri komponentti-

en vikaantumista ja huomioida tieto 

mm.  bud je t te ja  suunn i te l l essa .

Va luemate  a lo i t t i  to im in tansa 

vuoden 2017 kesä l lä .  A I -Renk i 

on  jo  p i lo t t i käy tössä  as iakka i l -

l a  ja  yh t iö  on  saanut  Bus iness 

Finlandin Tempo-rahoituksen ke-

vään a jaks i .  Rahoi tuksen turv in 

Valuemate tähtää toiminnan kas-

va t t am iseen .  Myös  kansa invä -

l i s e t  ma rkk i na t  h ou k u t t e l e v a t .

“Tavoitteemme on löytää kevään 

aikana pilottiasiakas kansainvälisil-

tä markkinoilta. Kiinteistöhuoltoon 

l i i t tyy läns imaissa hyv in saman-

kaltaisia tarpeita. Palvelumme on 

täysin skaalattava, ja tähtäämme 

sillä alusta alkaen myös kansainvä-

lisi l le markkinoil le”, sanoo Matti la.

Va luemate on mukana Mikke-

l in kehi tysyht iö Miksein StartUp 

Akatemiassa.  Yht iö  to im i i  to is-

ta iseks i  Espoosta  käs in ,  mut ta 

valmistelee sijoittumista Mikkeli in. 

Meil lä on Mikkelissä hyvät yhteis-

työverkostot ja Mikseistä olemme 

saaneet tärkeää tukea yr i tyksen 

keh i t t äm i seen .  To im imme  ve r-

kossa eikä ti lojemme tarvitse olla 

kal le immassa ruuhka-Suomessa.

Lisätietoja: www.valuemate.io

Uusi verkkotyökalu tekoälykyp-

syyden testaamiseen

Tekoäly muuttaa yhte iskunnan 

toimintaa ja tarjoaa uusia l i iketoi-

mintamahdol l isuuksia. Sen odo-

tetaan l isäävän automaat iota ja 

parantavan tuot tavuut ta .  Ens in 

o r g a n i s a a t i o i d e n  o n  k u i t e n k i n 

hyvä ymmärtää,  ku inka va lmi i ta 

ne  ova t  t e koä l yn  h yödyn täm i -

seen. VTT:n kehi t tämän verkko-

työkalun avulla organisaatiot voi-

vat selvittää tekoälyvalmiutensa. 

Verkossa toimivan työkalun avul-

la  o rgan isaat io  saa  he lpost i  j a 

nopeast i  kartoi tettua valmiuten-

sa  hyödyn tää  t ekoä l yn  l uom ia 

m a h d o l l i s u u k s i a .  V T T: n  k e h i t -

tämä verkkotyöka lu  on maksu-

ton ja kaikkien organisaat ioiden 

käy tössä  oso i t t eessa :  h t tps : / /

a i .d ig imatu r i t y. v t t . f i / .  Työka lun 

avu l l a  o rgan isaa t io  vo i  tes ta ta 

tekoälykypsyyt tään kuudel la  er i 

aihealueella, joita ovat esimerkiksi 

strategia ja johtaminen, osaami-

nen ja yhteistyö sekä teknologia.

“Tulokset esitetään kaaviokuva-

na, jonka tarkoituksena on aut-

taa organisaat iota tunnistamaan 

t ä r ke immä t  keh i t y skoh teensa . 

On kuitenkin hyvä huomata, että 

organisaation tekoälykypsyys ri ip-

puu aina toiminnan luonteesta ja 

organisaation asemasta arvover-

kostossa. Kaikkien ei siis tarvitse 

tavoitel la korkeinta kypsyystasoa 

kaiki l la aihealuei l la”, erikoistutki-

ja Olli Kuusisto  VTT:ltä kertoo.

Työkalun taustalla on Teknologia-

teol l isuuden tekoälyki ihdyttämön 

kartoitus ja AI- indeksi, jotka jul-

kaistiin osana kansallista Digibaro-

metriä 2018. Kartoituksesta selvisi, 

että organisaatiot eivät ni inkään 

koe tekno log iaa ta i  sen saata-

vuutta haasteena. Sen si jaan ne 

painiskelevat tekoälyn l i iketoimin-

tamahdoll isuuksien ymmärryksen 

sekä osaajien puutteiden kanssa.

“Tekoälyn hyödyntäminen johtaa 

paitsi tuottavuuden parantumiseen 

myös uusiin työtapoihin, prosessei-

hin ja liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Se muuttaa työtehtävien sisältöjä 

ja synnyttää uusia ammatteja ja toi-

menkuvia. Keskeinen kysymys on, 

miten oppisimme paremmin hyö-

dyntämään tekoälyn tuomia mah-

doll isuuksia l isäarvon luomisessa 

– niin yksityisellä sektorilla kuin jul-

kishallinnossakin”, Kuusisto sanoo.

Uus i  työka lu täydentää VTT:n 

a i e m m i n  k e h i t t ä m ä ä  d i g i k y p -

syystest iä  tekoä lynäkökulmal la . 

D i g i k y p s y y s t e s t i  l ö y t y y  o s o i t -

t ees ta  h t tps : / /d ig ima tu r i t y. v t t .

f i / .  K ä y t t ä j ä n  k a n n a l t a  t y ö k a -

lu t  ova t  i t senä is iä ,  j a  n i i t ä  vo i 

hyödyntää yhdessä tai er ikseen.

Digibarometri: 

http://www.digibarometri . f i/uplo-

ads/5/8/8/7/58877615/digibaro-

metri_2018.pdf 

Lisätietoja: www.vtt.fi                       

Tekoälykypsyystyökalun tulokset esitetään kaaviokuvana, jonka tarkoituk-

sena on auttaa organisaatiota tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteensa.
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Markkinointiviestintä on yhä koh-

dennetumpaa

Suomen Digimenestyjät 2019 -tut-

kimuksen mukaan yritykset paitsi 

toteuttavat aiempaa enemmän mark-

kinointiviestintää, myös kohdenta-

vat entistä enemmän näyttömainon-

taa niille kuluttajille, jotka ovat ai-

emmin käyneet yrityksen verkkosi-

vuilla. Tutkimusotoksessa tällainen 

digimarkkinoinnin kohdentaminen on 

lähes tuplaantunut viime vuodesta.

Asiakkaiden osallistaminen yleistyy

Pelien, kilpailujen ja arvontojen määrä 

on tasaisessa kasvussa. Niitä järjesti 

digikanavissaan tänä vuonna 43 % 

tutkituista suomalaisyrityksistä. Edel-

lisvuonna osuus oli 7 prosenttiyksikköä 

pienempi, ja myös viime ja sitä edellisen 

vuoden erotus on 7 prosenttiyksikköä. 

Lisäksi crowdsourcingia verkkosivuil-

laan toteutti jo 31 % tutkituista yrityk-

sistä. Vuotta aiemmin luku oli 19 %.

Trendikatsauksien ja ajatuksia he-

rättävien kirjoitusten määrä kasvaa

Tänä vuonna jo 82 % tutkituista suo-

malaisyrityksistä julkaisi digikanavissaan 

trendikatsauksia ja mielipidekirjoituksia, 

kun viime vuonna luku oli 69 %. Kaksi 

vuotta sitten vain kolmasosa yrityksistä 

teki tämänkaltaista rikasta sisällöntuo-

tantoa, eli kasvu on ollut erittäin nopeaa.

Yhteistyön määrä yritysten välillä 

lisääntyy

Yli kolmannes (34 %) suomalais-

yrityksistä tarjoaa tai suunnittelee 

tarjoavansa avointa dataa kumppa-

niyritysten käyttöön. Tämä luku on yli 

tuplaantunut viime vuodesta (14 %). 

Datan jakamisen avulla yritykset pyr-

kivät hyödyntämään kumppaneita yhä 

parempien ja laajempien palvelukoke-

muksien rakentamiseksi asiakkailleen.

Ostamiseen kannustetaan entistä 

tehokkaammin

Tuotteita voi yhä useammin ostaa 

suoraan suomalaisyritysten Faceboo-

kista. Kasvu on ollut huimaa: tällaisen 

mahdollisuuden tarjoaa 37 % tutki-

tuista suomalaisyrityksistä, mikä on 

32 prosenttiyksikköä enemmän kuin 

vuosi sitten. Kaksi vuotta sitten pro-

senttiosuus oli nolla, koska kyseistä 

ominaisuutta ei ollut Facebookissa 

vielä silloin. Myös ostoon kannus-

tavat call-to-action -painikkeet ovat 

yleistyneet. Tänä vuonna jo yhdeksän 

kymmenestä yrityksestä hyödynsi 

CTA-painikkeita – viime vuonna luku oli 

77 % ja sitä edellisenä vuonna 69 %.

Tutkimukseen pääsee tutustumaan ko-

konaisuudessaan osoitteessa: https://

www.bearingpoint.com/en-fi /our-suc-

cess/digital-leaders/                     

Lisätietoja: www.bearingpoint.com    

Liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yritys Bea-

ringPoint selvitti Suomen Digimenestyjät 2019 -tutki-

muksessa, millaiset digitrendit suomalaisyrityksissä ovat 

juuri nyt pinnalla. Tutkimuksessa analysoitiin kaikkiaan 54 

johtavan suomalaisyrityksen 66 brändiä 16 toimialalta. 

Top 5 digitrendiä

Digimenestyjät-tutkimus

BearingPointin vuosittainen Digimenestyjät-tutkimus on mitannut yritysten digitaalista kyvykkyyttä vuodesta 2013 

lähtien. Tänä vuonna tutkimus laajeni suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin, ja vertailu kattaa ensimmäistä kertaa 

kahdeksan maata. Mukana on 593 yritystä 25 toimialalta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Isosta-Britanniasta, Irlan-

nista, Saksasta, Portugalista ja Italiasta. Yritysten digitaalisia kyvykkyyksiä analysoidaan kuudessa ulottuvuudessa 

– digitaalisessa markkinoinnissa, digitaalisessa tuotekokemuksessa, verkkokaupassa, asiakashallinnassa, mobiili-

kokemuksessa ja sosiaalisessa mediassa – 252 objektiivisen kriteerin avulla. Tavoitteena on arvioida vertailukelpoi-

sesti ja monipuolisesti yrityksen digitaalista kehitystä erityisesti asiakaskokemuksen näkökulmasta. Vertailupohjana 

arvioinnissa on käytetty digitaaliselta kehitykseltään maailmanlaajuisesti edistyksellisimpiä yrityksiä. Tutkimuksessa 

arvioitavien yritysten valinnassa on käytetty pääasiallisina kriteereinä liikevaihdon merkittävyyttä. Lisäksi yrityksen 

päätöksenteon on oltava pääosin kyseisessä maassa. Suomesta tutkimuksessa on analysoitu kaikkiaan 54 yrityk-

sen 66 brändiä 16 toimialalta. Tutkimusta varten ei suoritettu haastatteluja eikä yrityksiin otettu suoraa kontaktia.

Jukka Kallioinen



Tamperelainen Vertex Systems Oy on maailman- 
laajuisesti tunnettu ja arvostettu suunnittelun ja 
tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja 
teollisuudelle.

Vertexin vahvuuksia ovat oman tuotekehityksen 
huippuosaajien eri toimialojen vahva tuntemus sekä 
pitkäaikainen, tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa.


