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Case: 700 henkilön IT-
ulkoistus ja tukipalvelut

”Midpointed tukee myös omia 
kustomoituja järjestelmiämme. Parasta 

yhteistyössämme on joustavuus ja 
luotettavuus” 

Mirka Mäkinen, Kehityspäällikkö

Case:  Googlesta Microsoftiin, 
työtapojen modernisointi ja 

Intranetin uudistus

”Projektin myötä otimme ison askeleen 
tähän aikaan. Uudet työkalut palvelevat 

arkeamme todella hyvin”

Riika Wulff, Toimitusjohtaja

Case: Sähkösopimusten 
automatisoitu luonti ja 

integrointi ERP:hen

”Midpointedin kanssa olemme päässeet 
ohjelmistorobotiikan kiehtovaan 

maailmaan. Ehdottomasti kympin 
arvoinen suoritus”

Janne Sievälä, IT-manager

Toimiva IT Modernit työtavat Automatisointi



Mitä eroa on työtavoilla, 
prosesseilla ja rutiineilla?



CASE:  Projektien yhteenveto johdolle

Satunnainen 
työtapa

Prosessi Rutiini

”Mitäs sun tiimin 
projekteille kuuluu?”

Teamsiin upotettu projektipankki

Projektien budjetit, statukset ja tiedot 
helposti saatavilla.  

Työtapa on prosessina omistettu, 
kuvattu, motivoitu, ohjeistettu, 
koulutettu

Toisto

Omien hyötyjen ymmärtäminen

Häiriöttömyys

Kurinalaisuus

Keskittymisen helpottuminen

Tekemisen rytmi

+

Tiedon hyötykäyttö



Yhden hengen vai koko 
talon rutiini?



Henkilökohtainen
työtapa

Tiimin rutiinit Yrityksen rutiinit

Hyödyt mutta myös käyttöönoton vaikeus kasvavat

”Käytän Planneria 
tehtävien 
hahmottamiseen”

”Tiimin viikko- ja 
projektitehtävät 
hallitaan plannerissa”

”Koulutettu 
aikaasäästävä
projektipankki”



Tunnista huonosti hoidettu prosessi!

💔 Kukaan ei omista työtapaa 
(perehdytys, sopimusten hyväksyminen,
reklamaatiot)

💔 Ko. tavan kehittäminen 
ei ole kenenkään vastuulla

💔 Prosessia ei ole tunnistettu. 

💔 Työtapaa hoidetaan 
sattumanvaraisesti.

💔 Toistuvaa työtä hoidetaan sähköpostilla 
ja siksi työ on manuaalista ja kankeaa

💔 Käyttäjää/henkilöstöä ei ole kuultu

💔 Työtapaa ei ole mitattu mitenkään.
Syntyvää dataa ei lueta. 

💔 Kaikenlainen tiedon automaattinen
luokittelu on minimissään.

💔 Toistuvan prosessin tietoja
säilytetään Wordissä, johon se häviää
ja jää jumiin

💔 Paremmin sujuu jo Excelissä, mutta
taulukko hajoilee, eikä muistuta käyttäjäänsä



Miksi rutiinit ja prosessit kuntoon?

Ajansäästö

Kustannusten säästö

Substanssityöhön 
keskittyminen

Parempi fiilis

k

…ei niinkään se ero ajassa,  kun paperia vs. sähköistä lomaketta täytetään, 
vaan ihmettely ja pyörän uudelleen keksiminen 

Keskiverto aikahukka kyselyissämme on 25 - 45 min per päivä. Keskiverto 
palkalla à 450.000 euron hukka kolmessa vuodessa.

Mitä jos saisit 30 min jokaiseen päivään lisäaikaa? Myisitkö, kehittäisitkö, 
johtaisitko? Tekisitkö mieluummin oikeaa työtä? Rutiineihin 
panostaminen vapauttaa aikaanne oikeaan työhön.

Toimiva rutiini ei ehkä paranna fiilistä, mutta eipä se huononnakaan.  
Olematon prosessi sen sijaan kiristää hermoja.



Tärkeät
Microsoft 365-työkalut 
prosessien tukemiseksi

k



Kokeile itse,  osaat kyllä

Lists

Planner

Hyväksynnät

Approvals



Microsoft Lists

• Ilmainen

• Avattavissa          -valikosta

• Helppo ottaa käyttöön

• Muistuttaa etukäteen

• Sisältää valmiita pohjia



Vuosikellon luominen

1. Avaa Microsoft Lists

2. Luo uusi ”Sisällön aloittaja”

3. Täytä sisältö, tekstiä, linkkejä, kuvia

4. Luo ja hyödynnä näkymiä 

5. Vastaanota muistutuksia ennen tärkeitä päiviä

6. Bonus: 
Opettele ja kouluta
Microft Lists
mobiilisovellus



Planner

• Tehtävän- JA prosessinhallinta

• Ilmainen,           -valikossa, 
muistuttaa 2 pv ennen

• Taso 1
• Tiimin tehtävät

• Taso 2
• Toistuva pitkähkö prosessi, esim. 
• Tuotteen sisäänosto tai perehdytys

-----------------------

• Taso 3
• Kokoa monta Planneria yhteen, 

osaksi projektipankkia

• Lue 50 projektin tiedot, budjetit ja 
uusimmat statukset yhtä aikaa



Hyväksynnät

• Ilmainen,   Teamsin sovellus

• Voidaan yhdistää dokumentteihin, projekteihin, 
mihin  vain

• Työkalu joka rutiinien edistäjän tulisi ottaa 
haltuun edes vähän

Lyhyesti:

• Viiden klikkauksen käyttöönotto: 
”Pyydä kuittaus”  (esim. dokumentille)

• Pidemmän kaavan mukaan:

• Luo juuri teille sopiva projektintilauksen lomake: 

• SUOSITUS:

• Kokeile à Kartoita à Kouluta  à Kannusta

Approvals



Bookings

• Luo helposti ajanvaraussivu www-
sivuille tai Facebookiin

• Anna asiakkaiden (tms.) varata 
aikaa juuri sinun kalenteristasi

• Asiakas näkee vapaan ajan, ei 
muuta

• Voit luoda useita palveluita, 
yhdistää useita henkilöitä

1. Anna asiakkaalle linkki

2. Asiakas täyttää lomakkeen

3. Luo tarvittaessa Teams-kokouksen 
samalla

4. Saat ilmoituksen ja kutsun

Ajanvaraus



Demoja

Dokumentin hyväksyminen ja kommenttikierros    

Laatupoikkeamat  mobiilisti

Tilaukset ja hyväksynnät

Projektipankki  



Dokumentin hyväksynnän pyytäjä

Emmi lähetti sinulle
pyynnön

1

2

3

4

5

6

Hyväksyjä



Näin valmistelet dokumentin kuittauksen, per kirjasto

1
2

3



Tarjoilutilausten järjestelmä Tilausjärjestelmän kohteena voi olla esimerkiksi työasemat 
ja muut laitteet – tai tarjoilut kokouksiin kuten tässä.

Etusivulla mahdollisuus tehdä uusi 
tilaus ja nähdä omat tilauksensa

Uusi tarjoilutilaus

Ilmoitus keittiölle

Hyväksyminen

Luettelossa kaikki tilaukset

+ kuittaus takaisin



Laatupoikkeama mobiilisti
• Luo Microsoft Listsin avulla luettelo

• Mieti sarakkeet

• Anna testattavaksi

• Kouluta ja ylläpidä uutta työtapaa



Projektipankki
Lue yhdestä paikasta kaikkien projektin tilanne. Kullakin projektilla on oma Planner



Millaista apua
Midpointed tarjoaa?



Näin alkuun rutiinien sujuvoittamisessa

Teetä ilmainen
työtapojen alkukysely

Teetä työtapojen
pelikirja juuri teille

Parannetaan yhtä
valittua prosessia ja 
luodaan sille Teamsiin
upotettava työkalu

Tärkeimpien M365-
työkalujen koulutus
pääkäyttäjille tai 
henkilöstölle



Seuraavat webinaarit

Microsoft 365:n hyödyt

HR:lle

Torstaina 6.10.2022
Torstaina  3.11.2022

Paranna henkilöstön työpäiväkokemusta 

Viva -tuoteperheen avulla

Jaksaminen, merkityksellisyys, tekoälyllä 
ohjaaminen, myynti, tavoitteet
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Ollaan yhteyksissä!
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