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Vuosi 2019 alkoi meillä iloisissa merkeissä, kun pitkän 
yhteisen uurastuksen jälkeen Inmicsin ja Nebulan fuusio 
astui voimaan myös juridisesti. Olemme nyt virallisesti Telia 
Inmics-Nebula Oy ja näytämme emoyhtiöltämme Telialta, 
mutta asiakkaitamme palvelevat edelleen samat tutut 
yhteyshenkilöt kuin ennenkin.

Lehtemme ilmestyy jatkossa kaksi kertaa vuodessa 
tarjoten asiakkaillemme ja kumppaneillemme alan uutisia, 
tuoreimpia tuulia tarjoomastamme sekä ajankohtaisia 
asiakastarinoita. Tulemme myös kiertämään vuoden 
aikana ympäri maata erilaisten tilaisuuksien merkeissä, 
toivottavasti näemme sinutkin matkan varrella!

Tervetuloa 
lukemaan 
uudistunutta 
asiakaslehteämme!

HALUATKO LEHDEN MEILTÄ 
JATKOSSAKIN?
Lähetämme Info-lehden kaksi 
kertaa vuodessa asiakas- ja 
markkinointirekisteriimme perustuvalle 
postituslistalle. Jos et halua painettua/
sähköistä lehteä jatkossa, ilmoitathan siitä 
osoitteeseen info@inmicsnebula.fi, niin 
poistamme tietosi postituslistalta.

Kiinnostuitko jostakin lehtemme aiheesta?
Kysy meiltä lisää: myynti@inmicsnebula.fi
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Vuonna 1989 Jukka Autere perusti pienen perheyrityksen vas-
taamaan kuluttaja-PC:iden kasvavaan kysyntään. Ensimmäiset 
koneet kasattiin Jyväskylässä perheen kotona asiakkaiden toi-
veiden mukaisesti; asiakaslähtöisyys onkin alusta asti ollut yk-
si Inmicsin valttikorteista.

Toiminta laajentui huoltopalveluihin, ja 2001 rekisteröitiin asiak-
kaiden IT-toiminnoista 24/7 huolehtiva ylläpitopalvelu, joka tar-
josi yrityksille tehokkaampia ja huolettomampia työpäiviä. Kas-
vun myötä oli tärkeää toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti; mi-
tattavuuden ansiosta Inmicsin palvelun laatu onkin aina ollut 
huipputasoa.

Inmics alkoi levittäytyä hallitun kasvun kaavalla Jyväskylästä 
muuallekin Suomeen vuodesta 2008 lähtien. Laadukasta pal-
velua tarjottiin paikallisesti ja oikeasti lähellä asiakkaita. 

Perheyrityksen tärkein voimavara läpi vuosien on ollut osaava, 
motivoitunut ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Vuonna 2018 en-
nen fuusiota asiakkailla oli käytettävissään yli 200 inmicsiläis-
tä ympäri Suomea.

Vuonna 1997 Rauli Arjatsalo ryhtyi auttamaan isänsä tilitoimis-
ton asiakkaita pääsemään internetiin. Nuoren miehen asiakas-
lähtöinen lähestymistapa IT-palveluihin ja erityisesti asiakkai-
den tarpeiden kuunteleminen versoi uusia palveluita, ja pian 
hänen kanssaan työskenteli kymmeniä henkilöitä. Nebula oli 
syntynyt. 

Kasvu vuosien varrella oli hurjaa ja kehittyminen nebulalaisille 
erittäin tärkeää. Menestyksen taipaleelle mahtui myös omia in-
novaatiota, kuten OpenStack-pohjainen INcloud 9. Tekemisen 
meininki ja halu auttaa asiakasta kaikissa tilanteissa olivat aina 
tärkeitä arvoja, ja niiden mukaan henkilöstö toimii edelleenkin.

Nebula on aina ollut tunnettu nopeana ja joustavana laaduk-
kaiden ICT-palveluiden tarjoajana, jonka asiakastyytyväisyys 
on ollut erittäin korkealla tasolla. Heidän palveluihinsa luottaa 
yli 40 000 asiakasta, joita palveltiin vuonna 2018 ennen fuusio-
ta noin 200 asiantuntijan voimin.

INMICS

NEBULA
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Varsin samankaltaiset periaatteet ja taustat omanneet yritykset 
löysivät toisensa Telian johdatuksella: Nebula liittyi Telian B2B-per-
heeseen toukokuussa 2017 ja Inmics helmikuussa 2018, jonka jäl-
keen sisaryritykset aloittivat tiiviin yhteistyön. Telia Inmics-Nebu-
lan yhteisen tarinan ensimmäistä kappaletta kirjoitettiin ahkerasti 
1.10.2018 asti, jonka jälkeen uusi organisaatio astui voimaan, uu-
nituoreet www-sivut julkaistiin ja Telian brändi otettiin käyttöön si-
säisesti sekä ulkoisesti. 

PALVELUPALETTI SAI myös uutta verta molemmilta osapuolil-
ta: sekä Nebulalla että Inmicsillä oli pitkä historia edistyksellisten 
ICT-palveluiden tuottamisesta asiakkaille, joten yhteistä portfolio-
ta päivitettiin ja hiottiin entistäkin paremmaksi. Yhdistymisen myö-
tä henkilöstömäärä nousi noin 400 henkilöön, ja Telia Inmics-Ne-
bulan kyky palvella asiakkaita yhdeksän toimipisteen voimin koko 
Suomen laajuisesti nousi aivan uudelle tasolle.

JURIDISESTI YRITYKSET fuusioituivat 1.1.2019, mutta matka 
kohti parhaan ICT-kumppanin rakentamista alkoi oikeasti jo vii-
me vuosituhannen puolella Arjatsalon autotallissa sekä Autereiden 
asunnossa, joissa kummassakin valettiin vankka perheyrityksen 
pohja. Tämä arvomaailma yhdessä lukuisten muiden menestyste-
kijöiden kanssa viitoitti suunnan Nebulan ja Inmicsin omille kasvu-
poluille sekä auttoi lopulta saattamaan kaksi vahvaa yhteen myös 
tälle uudelle yhteiselle taipaleelle.

Kaksi vahvaa 
yhdisti voimansa
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Tomi Autere veti vuoden 2018 
fuusioprojektia ja 1.1.2019 hänestä 
tuli virallisesti Telia Inmics-Nebulan 
toimitusjohtaja.
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Teksti: Jaana Larsson Kuva: Juha Saastamoinen

Positiivisen 
fuusion mies
Fuusio toi Telia Inmics Nebulan toimitusjohtajaksi 
Tomi Autereen, joka on jo Inmicsin aikana 
myyntijohtajana tottunut hakemaan 
huippusuorituksia ja rivakkaa kasvua. 

Vuoden vaihteessa Tomi Autereesta tuli virallisesti Telia Inmics-Ne-
bulan toimitusjohtaja, kun Inmics ja Nebula löivät juridisestikin 
hynttyyt yhteen. Yhtiössä on kuitenkin eletty jo lokakuusta 2018 al-
kaen uuden organisaation mukaisesti.

Helmikuussa 2018 tehdyn Telia-kaupan jälkeen Autere toimi In-
micsin toimitusjohtajana isänsä Jukka Autereen jalanjäljissä. Vuo-
teen 2018 mahtui kauppojen jälkeen paljon tapahtumia. Autere ve-
ti Telia Inmics-Nebulan fuusioprojektia. Tarjoomia, tuoteportfoliota, 
palvelukuvauksia, sopimuksia ja taloushallintoa sovitettiin yhteen.

”Tämä näkyy meillä luonnollisesti jo arjessakin. Hienosäätöä jää 
tällekin vuodelle, mutta pääasiat on saatu kuntoon”, Autere kertoo.

TELIA INMICS-NEBULA on onnistunut järkiliitto. Nebulan pilvipal-
velut ja konesalit sekä Inmicsin työasemat ja Service Desk -palve-
lut – kummankin yhtiön vahvuudet täydentävät toisiaan. 

”Sanonkin kaikille, että tämä on positiivinen fuusio. Ei ole tarvit-
tu ihmisvähennyksiä, pikemminkin palkkaamme lisää. Asiakkaissa 
ja portfoliossa on vain vähän päällekkäisyyksiä”. 

Vuonna 2018 jo pelkästään yhtiöiden kasvutahti olisi ollut 25 
prosentin luokkaa ilman fuusiotakin. Kuluvan vuoden tavoitteena 
uudella yhtiöllä on kasvaa 20 prosenttia. Telia Inmics-Nebula kas-
vaakin markkinaa reilusti kovemmin.

”Meillä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet”, Autere myöntää. 
”Asiakkaalle tämä meidän fuusiomme merkitsee hyviä juttu-

ja. Meillä on enemmän asiantuntijuutta, olemme vahvemmin val-
takunnallinen yhtiö sekä Telia-konsernin kautta asiakas voi saada 
koko Telian portfolion palvelut.”

Autere uskoo, että kasvustrategia toimii tällä reseptillä.

MUTTA MILLAINEN mies on Telia Inmics-Nebulan puikkoihin 
tarttunut Autere? Hän on 42-vuotias, hänellä on vaimo ja 10- ja 
12-vuotiaat tyttäret. Koti sijaitsee Jyväskylässä. Tällä hetkellä työ-
kaupunki vaihtuu vauhdikkaalla tahdilla: Kolme päivää Helsingissä
ja kaksi päivää Jyväskylässä. Reissaamiseen Autere on tottunut.
Jo Inmicsin aikana veli Timo ja isä Jukka hoitivat hallintoa, kun To-

mi ”ravasi kentällä”.
”Ehkä tämä on jotenkin verissä. Olen käynyt tekun ja valmis-

tunut sähkövoimatekniikan ja tietotekniikan puolelta. Myynti-
hommat ovat kuitenkin vetäneet ja olen ollut koko ikäni myyn-
tihommissa”. 

Vapaa-ajallaan toimitusjohtaja yrittää liikkua monipuolisesti. 
”Muuten jaksaminen loppuu. Jos on paljon töitä, yritän käydä ai-

nakin lenkillä. Käyn myös salilla ja olen hiihtomiehiä talvella.” 
Kun oikein pitää nollata päätä, Autere lähtee moottoripyörällä 

maastoon. Endurosta saa työhönkin uutta vaihdetta silmään, sillä 
lajissa on pakko keskittyä hetkeen. 

PERHEYRITYSVUODET OVAT muovanneet toimitusjohtajan ar-
vomaailmaa. Inmicsillä tärkeänä arvona on ollut työntekijöistä huo-
lehtiminen ja välittäminen. Autere toivoo, että se näkyy myös fuu-
sion alla ja sen jälkeen. 

”Työntekijöistä tulee meidän tuloksemme. Tällä alalla työnteki-
jöistä huolehtiminen korostuu, kun meillä ei ole tuotantokoneita. 
Kaikki meillä syntyy työntekijöistä ja heidän osaamisestaan”.

JOHTAJANA JA ihmisenä Autere kuvaa tyyliänsä suoraksi, rehel-
liseksi ja suoraselkäiseksi. 

”En tykkää politikoinnista, mustamaalauksesta ja asiat pitää 
pystyä keskustelemaan”. 

Toimitusjohtaja kokee työstään innostusta, sillä edessä on ollut 
kaikenlaista uuttakin. Motivaatio on korkealla ja Autere sanoo, että 
hänellä on mahdollisuus kehittyä, sillä ympärillä on huipputiimi, jol-
ta saa myös oppia uutta. Autere on astunut lisäksi Telian B2B-joh-
toryhmään, jonka toiminta on aktiivista. 

Autereen käsissä on fuusion myötä liki 400 työntekijän ja noin 100 
miljoonan euron liikevaihto sekä toimintaa kahdeksalla paikkakunnal-
la – toimitusjohtajan mielestä mahtava kokonaisuus.

”Omassa toiminnassani on minulla tietyt raamit, mutta kohtuullisen 
vapaat kädet. Telia Inmics-Nebula Oy rakentaa omalta osaltaan Te-
liasta Suomen parasta ICT-kumppania”, Tomi Autere sanoo.



Oletko uudistamassa tallennusympäristöäsi? Varmista, että pääset käyttämään 
koneälyn tarjoamat hyödyt. HPE InfoSight on HPE Nimble Storage  -ratkaisun mukana 
tuleva koneälypohjainen analytiikkaohjelmisto, joka auttaa koko konesalissa.

Unohda yllätykset, 
keskeytykset ja kompromissit. 

99.9999%
käytettävyys on taattu.

Koneäly auttaa nyt myös konesaleissa

Käytettävyyttä
HPE InfoSight tarjoaa yhdessä HPE Nimble Storagen kanssa mitatusti yli 
99,9999 % käytettävyyden.

Skaalautuvuutta
HPE Nimble Storage soveltuu tallennusjärjestelmäksi niin pienemmille 
kuin suuremmille yrityksille.

Tyytyväisiä asiakkaita
HPE Nimble Storagen asiakastyytyväisyysluku Net Promoter Score (NPS) 
on huima 85. Se on selvästi korkein kaikista tallennustoimittajista.

Myynti:
Puh. 014-447 2700  
myynti@inmicsnebula.fi

Ota yhteyttä Telia Inmics-Nebulaan, jos haluat kuulla lisää kone-
saliympäristöstä, jossa ei tarvitse tehdä huoltokutsuja ja ongelmat 
ratkaistaan koneälyn avulla ennen kun edes tiedät niistä.
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Service desk -käyttäjätukipalvelumme palkittiin syyskuussa 2018 
Helsingissä järjestetyssä Yhteys 2018 -konferenssissa Vuoden 
Service Desk 2018 -kilpailun voittajaksi.  

”KILPAILUN VOITTO oli erittäin positiivinen yllätys ja todella upea 
juttu! Kilpailusta saadun palautteen ansiosta pystymme kehittä-
mään service deskiämme ja tekemistämme nykyistäkin parem-
malle tasolle”, kertoo loppukäyttäjäpalveluidemme kehittämisestä 
vastaava Ilkka Kivikäs.  

SERVICE DESKIMME on palvellut yritysasiakkaita jo vuodesta 
2006 lähtien. Jyväskylään keskitetyssä tiimissä ratkotaan asiak-
kaiden loppukäyttäjien IT-haasteita tällä hetkellä 50 ammattilaisen 
voimin. Tavoitteena on alusta asti ollut tarjota laadukasta, asiakas-
lähtöistä palvelua, joka tukee yritysten liiketoimintaa vapauttaen 
heidän omia resurssejaan kehitystyöhön.  

”LAATU EI ole meille tavoite, vaan se on lähtökohta kaikessa pal-
velussa, jota tuotamme. Kilpailuun osallistuminen auttoi meitä tar-
kistelemaan toimintaamme uusista näkökulmista, jotka edesaut-
tavat meitä jatkossa yhä laadukkaamman palvelun tuottamiseen”, 
kertoo Kivikäs. 

VUONNA 2017 ylläpitopalvelukokonaisuudellemme, johon myös ser-
vice desk -palvelu kuuluu, myönnettiin ICT-palvelunhallintajärjestel-
män sertifikaatti (ISO/IEC 20000), ja koko yhtiön toiminnoille myön-
nettiin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti (ISO 27001).  

”LAADUKKAAN PALVELUN lisäksi tietoturvasta huolehtiminen 
on keskeisessä osassa päivittäisessä työskentelyssämme ja se on 
edellytys koko palvelun toiminnalle. Sen tärkeyttä ei voi kylliksi ko-
rostaa. ISO 27001 antaa meille oikeanlaiset viitekehykset vasta-
ta asiakkaidemme tarpeisiin sekä vaatimuksiin”, Kivikäs mainitsee. 

Service deskimme valittiin 
valtakunnan parhaaksi Vuoden 
Service Desk -kilpailussa 

Teksti: Tiina Nipuli-Saarensalmi  Kuva: Wakaru

Wakarun asiakaspalveluverkosto Wave on 
järjestänyt vuodesta 1996 alkaen vuosittai-
sen kilpailun, jossa valitaan Vuoden Service 
Desk. Osallistujat voivat olla suuria tai pieniä 
tiimejä niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sek-
torilta. Kilpailun voittaja ratkeaa auditoinnin 
perusteella, jossa arvioidaan mm. johtajuut-
ta, toimintaperiaatteita, prosesseja, resursse-
ja, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä sekä 
suorituskykytuloksia. 

”Vuoden 2018 voittajaorganisaatiossa asian-
tuntijuuteen ja yhteistoimintaan eri tukita-
sojen kanssa panostetaan. Kaikki keskei-
set prosessit on kuvattu ja niitä kehitetään. 
Prosessit on myös jalkautettu onnistunees-
ti, mikä näkyy päivittäistoiminnassa. Proses-
sikehityksessä on ollut tukena muun muas-
sa organisaatiolla oleva ISO 20000 -standar-
di. Prosessien ja koko tietohallinnon tukena 
organisaatiossa on toimiva tukijärjestelmä 
ja tarpeelliset integraatiorajapinnat. Service 
deskin asema organisaatiossa on keskeinen 
ja sitä arvostetaan”, kuvailee kilpailun pääau-
ditoija Liisa Torkkeli.

Pekka Tiiromäki, Ilkka Kivikäs ja 
Antti Toivonen pokkasivat Vuoden 
Service Desk 2018 -palkinnon Yhteys 
2018 -asiakaspalvelukonferenssin 
voittajajulkistuksessa.

Oletko uudistamassa tallennusympäristöäsi? Varmista, että pääset käyttämään
koneälyn tarjoamat hyödyt. HPE InfoSight on HPE Nimble Storage  -ratkaisun mukana
tuleva koneälypohjainen analytiikkaohjelmisto, joka auttaa koko konesalissa.

Unohda yllätykset,
keskeytykset ja kompromissit.

99.9999%
käytettävyys on taattu.

Koneäly auttaa nyt myös konesaleissa

Käytettävyyttä
HPE InfoSight tarjoaa yhdessä HPE Nimble Storagen kanssa mitatusti yli
99,9999 % käytettävyyden.

Skaalautuvuutta
HPE Nimble Storage soveltuu tallennusjärjestelmäksi niin pienemmille
kuin suuremmille yrityksille.

Tyytyväisiä asiakkaita
HPE Nimble Storagen asiakastyytyväisyysluku Net Promoter Score (NPS)
on huima 85. Se on selvästi korkein kaikista tallennustoimittajista.

Myynti:
Puh. 014-447 2700
myynti@inmicsnebula.fi

Ota yhteyttä Telia Inmics-Nebulaan, jos haluat kuulla lisää kone-
saliympäristöstä, jossa ei tarvitse tehdä huoltokutsuja ja ongelmat
ratkaistaan koneälyn avulla ennen kun edes tiedät niistä.
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Asiantuntijatiimimme Telia Inmics-Nebulalla analysoi haasteen-
ne, jonka jälkeen he ymmärtävät liiketoimintaasi ja voivat ratkais-
ta kiperätkin pulmasi. Autamme yritystäsi myös muuttumaan täs-
sä ajassa, sillä olemme asiantuntijoita digitalisaatiossa ja liiketoi-
minnan trendeissä. Erikoistuneet osaajamme palvelevat teitä yk-
silöllisesti ja henkilökohtaisesti.

–PALVELUIDEN KEHITYS lähtee liikkeelle aina asiakkaiden pyy-
täessä meiltä jotain. Kun useampi asiakas toistaa samaa tarvetta,
pyrimme tuomaan ratkaisuja, avaa tiiminvetäjä Markus Vuorinen,
Head of Service Offering.

UUSI, KOKO Suomen alueella toimiva Telia Inmics-Nebula on 
asiakaslähtöinen, asiantunteva ja ketterä. Kaiken tämän kruunaa 
erinomainen palvelu. 

–Saatte yhdestä paikasta liiketoiminnan kannalta parhaat koko-
naisratkaisut, jotka edistävät yrityksenne kasvua ja menestystä. 

Asiakkaat hyötyvät myös uuden yhtiön tarjoomasta, johon on 
poimittu parhaat palvelut Inmicsiltä ja Nebulalta. Kattavuuden ta-
kaavat 400 ammattilaista. 

–TELIA INMICS-NEBULA päätyi uudenlaiseen ratkaisualueja-
koon, koska halusimme puhua asioista nimillä, jotka asiakkaat
ymmärtävät, Markus Vuorinen kertoo.

NOIN 80 prosenttia asiakkaiden tarpeista osuu muutamaan pe-
rustarpeeseen: työntekijöiden työn tuottavuuden parantamiseen, 
järjestelmien toimintavarmuuteen ja suorituskykyyn, sähköisten 
liiketoimintojen ketterämpään kehitykseen ja tulevaisuuden tek-
nologioiden pilotointiin. 

Inmicsin ja Nebulan 
parhaimmat palvelut nyt 
Telia Inmics-Nebulalta

– kokonaisvaltaisesti ja asiakasta kuunnellen

Toimiva  ja 
tehokas arki

Turvallinen ja
varmistettu 
toiminta

Turvallisessa työympäristössä ei tarvitse huolehtia 
haittaohjelmistoista tai tietoturvan vaarantumises-
ta. Järjestämme laitteillenne asennukset, huollot ja 
rahoitukset. Viestintätyökalut joustavat, jotta ryh-
mätyönne hoituvat verkossa ajasta ja paikasta riip-
pumatta. Meiltä saat myös avun tietokoneiden, pu-
helinten, sovellusten ja monikanavaisuuden haas-
teissa. Toimivan ja tehokkaan arjen avulla työtyyty-
väisyyttä riittää jokaiselle päivälle. 

Telia Inmics-Nebula valvoo ja ennakoi puolesta-
si. Suojatun ja reaaliaikaisesti valvotun ympäristön 
ansiosta voit keskittyä olennaiseen. Liiketoiminnan 
jatkuvuuden takaavat korkea saatavuus, tietotur-
vakonsultoinnit ja varmuuskopioinnit. Järjestelmät 
skaalautuvat tarpeiden mukaan: meidän kauttam-
me järjestyvät käyttöönne globaalit pilvipalvelut, 
konesalit ja kapasiteettipalvelut. Turvallinen infra 
tuottaa mielenrauhaa.

Telia Inmics-Nebula perehtyy yrityksenne liiketoimintaan 
selvittämällä bisneksen kasvua hidastavat pullonkaulat.

Teksti: Esa Linna
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DIGITAALINEN
LIIKETOIMINTA

Liiketoimintanne uudistuvat digitaalisuuden avul-
la. Verkkotunnusten, verkkosivujen ja verkkoalus-
tojen lisäksi yrityksellenne järjestyvät prosessiau-
tomaatiojärjestelmät, sähköinen maksaminen, da-
tan prosessointi ja analytiikkatyökalut. Tiedolla joh-
tamiseen tarjoamme transaktioiden ja prosessien 
virhetilanteiden valvontaa. Telia Inmics-Nebula ja-
kaa näkemyksiä uusiin mahdollisuuksiin – teidän 
käyttöönne. 

KASVU JA
UUSI BISNES

Liiketoiminnan kasvua tai uutta alkua tukevat Te-
lia Inmics-Nebulan monipuoliset ja kokonaisvaltai-
set ICT-ratkaisut. Konsultoimme yritystänne tekno-
logioissa ja tietoturvassa sekä toimitamme projek-
tit ja työkalut. Suojaamme verkkonne ja laitteenne 
haittaohjelmilta. Tarjoamme läpinäkyvyyttä saata-
vuusvalvonnalla ja lokianalytiikalla. Ratkaisuillam-
me saatte intoa ja vauhtia uuteen bisnekseen.  
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Turvallisin 
askelin ulkoistus-
projekteihin
PlusTerveys jatkoi IT-palveluiden ulkoistamista, ja vuoden 
alussa konesalipalvelut siirtyivät talon ulkopuolelle. 

Teksti: Maiju Korhonen Kuva: Riku Isohella
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Suomen suurimpiin lukeutuva yksityisiä terveydenhuollon palveluja 
tuottava PlusTerveys päätti vuoden 2018 alusta luopua kokonaan 
omasta konesalikapasiteetistaan ja siirtyä käyttämään ulkopuolis-
ta kapasiteettipalvelua. 

Ulkoistamisratkaisuihin oli turvallista kulkea tutun kumppanin kans-
sa, sillä taustalla oli vuodesta 2015 alkanut tiivis yhteistyö Inmicsin 
kanssa. Yhteistyö alkoi INhelp-IT-tukipalveluilla ja INwatch-tietover-
kon valvontapalveluiden käytöllä.

”Telia Inmics-Nebula tuottaa tuottaa meille tarvitsemamme pal-
velinympäristön, valvonnan ja hallinnan. Lisäksi saamme heiltä toi-
mipisteille etävarmistuspalveluita. Meille on jäänyt työn koordi-
nointi”, PlusTerveyden tietohallintopäällikkö Mika Alho kertoo.

TARVE IT-PALVELUJEN ulkoistamiselle syntyi oman tukihenki-
löstön erikoisosaamisen kehittämisen ja ajantasaisena pysymisen 
haasteista. Palveluiden ulkoistamisen taustalla oli myös lisäänty-
nyt kilpailu suun terveydenhuollossa ja lääkäripalveluissa. Myös 
yhteiskunnalliset muutokset, kuten sote-uudistus, ovat muutta-
neet kilpailukenttää.

”Haluamme keskittyä omaan ydinliiketoimintaamme eli PlusTer-
veyden oman strategian mukaisesti palvelemaan asiakkaita ja py-
syä helposti lähestyttävänä paikallisena toimijana.” 

IT-palveluiden tarjoaminen on kuitenkin myös tärkeä osa Plus-
Terveyden omaa sisäistä toimintaa, sillä PlusTerveyden hallinto tar-
joaa erilaisia sisäisiä palveluita, kuten kirjanpitoa, markkinointia ja 
IT-palveluita. Näitä tarjotaan PlusTerveyden hammaslääkäri- ja lää-
kärikeskuksille. 

MYÖS YHTEYS 2018 -konferenssissa Helsingissä Vuoden Service 
Desk -kilpailun voittajaksi valittu service desk -palvelu saa Alholta 
kiitosta. Palvelu on hyvää ja henkilökohtaista.

”Loppukäyttäjien kannalta on oleellisen tärkeää, että INhelpin 

henkilökunta on pysynyt pitkään samana. Tukipuhelujen soittajat 
osaavat palvelua hakiessaan kysyä sopivaa asiantuntijaa jo etu-
nimeltä.” 

PLUSTERVEYSLÄISET KOKEVATKIN Alhon mukaan Telia In-
mics-Nebulan työntekijät joissakin asioissa ikään kuin omiksi 
työntekijöikseen. 

”Jos meille tulee avuntarve esimerkiksi konesalikapasiteettiin 
liittyen, niin puhelinsoitto tai sähköposti riittävät. Asiat hoituvat sa-
man päivän aikana. Asiat saadaan pidettyä riittävän suoraviivaisina 
ilman turhaa hallinnollista byrokratiaa”.

VUODEN 2018 alusta solmitun kaupan jälkeen Inmics Oy on ollut 
osa Telia-konsernia yhdessä Telian toisen tytäryhtiön, pilvipalvelu-
yritys Nebulan kanssa. Yritykset käynnistivät heti kaupan jälkeen 
tiiviin strategisen yhteistyön. 

Toukokuussa 2018 Telia päätti yhdistää ICT-yritykset yhdek-
si kokonaisuudeksi, jonka jälkeen lopputuloksena on Suomen 
ICT-markkinan vahvin toimija. Telia Inmics-Nebula Oy:stä tuli noin 
400 ammattilaisen kokonaisvaltaista ICT-palvelua tarjoava yritys, 
joka toimii yhdeksällä paikkakunnalla ympäri Suomen. 

PlusTerveyden tietohallintopäällikkö Mika Alho odottaa alkuvuo-
desta 2019 loppuunsaatettua fuusiota luottavaisin mielin.

”Kenties fuusio tuo meille jotain lisäpalveluja, joita Inmics ei ole 
aikaisemmin pystynyt omin voimin tuottamaan”.

PlusTerveys Oy

Täysin kotimaisen, yksityisiä terveydenhuollon palveluja tuottavan PlusTerveyden omistavat yhtiössä työskentelevät 
hammaslääketieteen ja lääketieteen ammattilaiset. 
Yrityksessä työskentelee 1200 ammattilaista noin 100 paikkakunnalla.  
PlusTerveys-konserniin kuuluvat suun terveydenhuollon palveluita tarjoava PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, lääkäri-, 
fysioterapia- ja psykoterapiapalveluita tarjoava PlusTerveys Lääkärit Oy sekä hammaslaboratoriopalveluita tarjoava 
PlusTerveys Kvalident Oy.

Tästä syntyy Suomen ICT-
markkinan vahvin toimija.
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ADVANTAGE18:ssa otettiin haltuun 
tekoälyn ja tulevaisuuden työn kysymykset

Onko yrityksesi 
tulevaisuus-
kuntoinen?

Mikä rooli IT:llä on työn muutoksessa? Kuinka yritysten on muu-
tettava teknologista ympäristöään varmistaakseen työntekijöi-
den tuottavuuden ja tyytyväisyyden muuttuvassa ympäristössä? 
Helsingin Kattilahallissa 10. lokakuuta 2018 pidetyn ADVANTA-
GE18-tapahtuman pääteemoihin eli tulevaisuuden työhön ja liike-
toiminnan digitalisoitumiseen haettiin ja löydettiin vastauksia mo-
nesta suunnasta.

SUOMI ON tekoälyn kärkimaa, jossa on jo 4 000 tekoälyyn taval-
la tai toisella keskittynyttä yritystä. Sarjayrittäjä ja Valtion kehitys-
yhtiö Vake Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tikka purki puheenvuoros-
saan tekoälyyn liittyviä ennakkokäsityksiä. 

Nykyään ei tarvitse olla tohtoritason matemaatikko tai data 
scientist, vaan jokainen voi ladata itselleen open source -ohjelmis-
tot sekä opettaa, ja sitten hyödyntää, tekoälyä. Esimerkiksi lukioi-
käiset tekevät neuroverkkoja hyödyntäen elokuvastudiotason vi-
deomanipulaatioita nollabudjetilla. 

YLEENSÄ AJATELLAAN koneiden vievät ihmisten työt, mutta 
harvemmin sitä, kuinka tekoälyä hyödyntävät ihmiset vievät mui-
den työt. Tekoälyn mahdollistama supertuottavuus tarkoittaa sitä, 
että he, jotka osaavat hyödyntää tekoälyä omassa työssään, voi-
vat nostaa omaa tuottavuuttaan jopa 500-kertaiseksi. Valitettavas-
ti osa työntekijöistä jää tällöin auttamattomasti jälkeen. Tällaisen 
henkilöstökokonaisuuden johtaminen tulee Tikan mukaan olemaan 
suuri haaste yrityksille.

Yksi supertuottavuutta tukevista tekoälyistä on startup-yrittäjä 
Maria Ritolan Iris AI, joka auttaa tutkijoita, yrittäjiä ja opiskelijoi-
ta tehostamaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä löytämällä heille 
tarpeellista tietoa. Parhaimmillaan Iris AI laskee tutkimukseen vaa-

dittavaa aikaa 90 prosentilla, isoissa tutkimusryhmissä jopa kym-
meniä tai satoja tuhansia tunteja vuodessa. Tätä on supertuotta-
vuus käytännössä.

PITÄISIKÖ TEKOÄLYN sijasta puhua useammin tukiälystä? Mi-
crosoftin tuotemarkkinointipäällikkö Harri Mikkanen kertoi käyn-
nissä olevasta modernin työn murroksesta: työn monipaikkaisuus, 
työn ja vapaa-ajan sekoittuminen ja töiden vaatimustason nouse-
minen ovat asioita, jotka jokaisen tulee taklata.

Myös datan määrä kasvaa koko ajan, mutta datalla ei kuiten-
kaan tee mitään, jos se ei ole älykästä. Siksi tarvitaan tukiälyä, ku-
ten Microsoftin Workplace Analytics- ja MyAnalytics-palveluita, 
jotka auttavat esimerkiksi löytämään kaikille sopivan kalenteriajan, 
muistuttavat sovituista tapaamisista viestejä analysoimalla sekä 
seuraavat työajan keskeytymistä ja kokouksissa vietettyä aikaa.

Uudenlaisten työkalujen lisäksi modernin työn haasteisiin tarvi-
taan uudenlaisia johtamisen malleja. Futuristi Niko Herlinin mu-
kaan näitä ovat vallan ja johtamisen hajauttaminen kaikkien kes-
ken sekä johtamispalveluiden tilaaminen tarpeen mukaan. Nämä 
johtamismallit eivät pelkästään anna valtaa työntekijöille vaan sa-
malla helpottavat esimiesten työtä.

ADVANTAGE18:SSA LÄPIKÄYDYT teknologiat ja ratkaisut ovat 
useissa yrityksissä jo todellisuutta, mutta vielä useammassa niis-
tä voidaan toistaiseksi vielä vain haaveilla. Jotta tekoäly- ja muihin 
edistyksellisiin ratkaisuihin päästään, kivijalaksi tarvitaan toimiva 
ICT-infra mahdollistamaan toimivan, tehokkaan ja turvallisen liike-
toiminnan lisäksi uusien teknologioiden käyttöönottamisen ja ko-
keilun ketterästi. Me voimme auttaa yritystäsi matkallanne kohti 
tulevaisuuskuntoisuutta – ota yhteyttä, niin kerromme lisää!



TERVETULOA ICT:N TULEVAISUUS -
SEMINAARIIN JYVÄSKYLÄÄN 21.3.2019!

Maailma ympärillämme muuttuu ja pysyäksemme menossa mukana myös meidän täytyy kehittyä. Sekä 
Inmics että Nebula kehittyivät vuosikymmenten aikana pienyrityksistä keskisuuriksi ICT-taloiksi, joiden 
kasvujohteiset polut johdattivat molemmat lopulta Telian B2B-perheeseen. Vaikka logomme ja nimemme 
ovatkin vaihtuneet, samat tutut yhteyshenkilömme palvelevat sinua aivan kuten ennenkin. Telia Inmics-
Nebulana voimme nyt tukea entistäkin laajemmalla palveluvalikoimalla yrityksesi kasvua ja menestystä 
digitalisoituvassa tulevaisuudessa.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi kuulemaan, millaiset tuulet puhaltavat 
tulevaisuudessa ICT-alalla digitaalisen liiketoiminnan sekä modernin työn saralla! 

KATSO PÄIVÄN 
TARKEMPI AGENDA JA 

ILMOITTAUDU MUKAAN:
11:00 Lounas 
12:00 Tilaisuuden avaus 
13:30 Digitaalinen liiketoiminta ja teknologia
15:00 Tulevaisuuden työ ja teknologia 
16:20 Päätössanat 
16:30 Cocktail-tilaisuus

HOTELLI VERSO, JYVÄSKYLÄ 
Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä

TORSTAI 21.3.2019

Päivän agenda:

www.inmicsnebula.fi/ictn-tulevaisuus

https://www.inmicsnebula.fi/fi/ictn-tulevaisuus



