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Tänään äänessä

Jouko Nyholm Hilla Mäntyomena Jukka Niiranen



4

Miksi tänään aiheena nimenomaan
PK-yritysten tarpeet?

> Rajalliset resurssit edellyttävät tehokkaampia toimintatapoja

> Low code –ratkaisut mahdollistavat pienemmille yrityksille
kustannustehokkaan tavan kilpailla suurempia yhtiöitä vastaan

> PK-yritysten on usein helpompi tehdä modernisointeja IT-strategiaansa
ja ottaa uusia ratkaisuja käyttöön
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Kysymyksiä voi esittää Teamsin Q&A osiossa
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Agenda

> Low-code -teknologioiden ja kansalaiskehittämisen vallankumous

> Haasteet SaaS-palveluiden viidakossa

> Power Platform pähkinänkuoressa

> Demot ja sovellusesimerkit

> Ratkaisujen skaalautuminen yrityksen kasvun ja tarpeiden mukaan

> Mitä tämä maksaa?

> Kuinka päästä alkuun?
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Mitä tarkoittaa “low-code”?

• Graafisilla välineillä ja Excel-tyyppisillä kaavoilla 
rakennettavaa käyttöliittymää, logiikkaa ja tietomallia

Low-code 
sovelluskehitys

• Kehitys- ja suoritusalusta em. sovelluksille, yleensä 
pilvipalveluna tarjottu

Low-code Application 
Platform (LCAP)

• Sekä ammattilaisia (pro dev) että kansalaiskehittäjiä 
(citizen developers) liiketoiminnan puolelta

Low-code 
sovelluskehittäjät

• Sovellusten laajentaminen myös koodipohjaisesti on 
mahdollista, kun tarpeet kasvavatLow-code <> No-code
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Kansalaiskehittäjien nousun syitä

> Kun sovellusten luominen ei vaadi enää koodin käsin kirjoittamista, 
tulevaisuuden App Maker on yhä useammin rooliltaan muu kuin 
ohjelmoija

> Tietotyön tehokäyttäjillä on jo usein tarvittavat perustaidot hankittuna
> Excel: taulukot, laskentakaavat, kaaviot (datalähteet ja datan manipulointi)

> PowerPoint: graafisen ja tekstisisällön asettelu (käyttöliittymä)

> Outlook: sähköpostin käsittelysäännöt (automaatio)

> Pilvessä rakennettavat ja suoritettavat low-code –sovellukset eivät jää 
vain yhden käyttäjän koneella oleviksi dokumenteiksi

> Mahdollistaa sekä jakamisen eri käyttäjäryhmille että keskitetyn IT-hallinnan



Miksi rakentaa sovelluksia, kun pilvi on jo 
niitä täynnä?

Tehtävät Chat Allekirjoitus ProjektitTiedostot

Tapahtumat Webinaarit

Työtunnit

TiketitUutiskirjeet CRM Aspa

Photo by贝莉儿 DANIST on Unsplash

https://unsplash.com/@danist07?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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SaaS-sovelluspaletin haasteita

> Paljon hienoja toimintoja, mutta 
mitkä ovat meillä käytössä?

> Onko joku muistanut copy-pasteta
tiedot toisesta sovelluksesta?

> Miksi näillä lomakkeilla on niin 
paljon epärelevanttia asiaa?

> Kenellä on pääsy mihinkin 
järjestelmään ja tietoon?

> Kuka vastaa tästä palvelusta ja 
mitä se meille kustantaa?

> Käytetäänkö näitä oikeasti, ja jos, 
niin kuka ja mihin tarkoitukseen?

Käyttäjille Hallinnolle



Kaupalliset SaaS-sovellukset

Ihmiset

Sinun organisaatiosi

Prosessit

Teknologia



12

Low-code –alustan mahdollisuudet

> Oman organisaation lähtökohdista muotoiltu työkalupakki

> Liiketoiminnan asiantuntijoiden suunnittelemia ja (osin) toteuttamia 
täsmätyökaluja todellisiin tarpeisiin

> Omistajuus omasta tiedosta ja sen käsittelytavoista

> Ei taas uutta siiloa, vaan muiden pilvien dataan kytkeytyvä alusta
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Mitä low-code tuo sovellusten kehittämiseen?

Nopeus Joustavuus Kustannustehokkuus Kokeilut / ketteryys

Automaatio Integraatio
Datan

hyödyntäminen
Mobiilikäyttö

Täsmäratkaisut
työtehtäviin

Käyttäjälähtöisyys Yhteisöllisyys Jatkuva oppiminen

Hyötyjä:

Toimintoja:

Muutosta:
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Microsoftin asema low-code -markkinassa

“Power Platform is the clear 
leader in low code/no code 
development, with more than 
11 million monthly active 
users, up 95 percent year 
over year.”

Satya Nadella, Microsoft CEO



Microsoftin low-code tuoteperhe

Power Apps Power Automate Power BI Power Virtual Agent

Rakenna sovelluksen 
käyttöliittymä (valikot, 
näkymät, lomakkeet) ja 
käytä sitä selaimella, 

puhelimella, Teamsissa 
ja muualla.

Automatisoi työhön 
liittyviä tehtäviä, viestejä, 

työnkulkuja. Lue ja 
kirjoita tietoja eri 

järjestelmien välillä 
yhdistimien tai API-
rajapintojen avulla.

Koosta tietoa useasta eri 
lähdejärjestelmästä, 

muunna sitä yhtenäiseen 
muotoon, visualisoi 

kaavioiden, raporttien ja 
koontinäyttöjen avulla.

Tarjoa käyttäjille 
keskustelupohjainen 

käyttöliittymä tietojen 
kyselyyn ja prosessien 

eri vaiheiden läpi 
ohjaamiseen
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Käyttöliittymä

> Tiedon ja toimintojen 
käyttäjille näkyvä esitystapa

> Yksi tai useampi tietolähde, 
jota luetaan ja johon 
tallennetaan tietoa

> Excel-tyyppiset kaavat tietojen 
muuntamiseen ja ehdolliseen 
käsittelyyn

Power Apps
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Automaatio

> Eri tietolähteisiin kytkeytyvien 
prosessien automatisointi

> If-then-else -bisneslogiikkaa
> ”Kun listaan X tulee uusi rivi, niin jos 

kenttä Y on >2, luo tehtävä henkilölle 
A, muuten lähetä viesti tiimille B.”

> Taustalla ajettavia, käyttäjän 
kutsumia tai robotin (RPA) 
suorittamia toistuvia 
tehtäväsarjoja

Power Automate
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Visualisointi

> Yhtenäisen raportointinäkymän 
koostaminen eri datalähteistä

> Käyttäjän suorittamaa tiedon 
suodatusta, porautumista, 
analyysia

> Prosessien toiminnan 
seurantaa ja seuraavan 
toimenpiteen 
tunnistamista

Power BI
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Dialogit

> Käyttäjän opastaminen läpi 
prosessin eri vaiheiden 
keskusteludialogilla

> Chatbot, joka kerää 
tarvittavia tietoja ja tekee 
taustahakuja liittyviin 
järjestelmiin

> Avainsanojen tunnistusta ja 
reitityslogiikkaa

Power Virtual Agent



DEMO



DEMO
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Esimerkki tyypillisestä PK-yrityksen
automaatiotarpeesta

Vastaanotetaan
sähköposti, jossa

PDF-liite

Työnkulku, joka
käsittelee valituilta
lähettäjiltä tulevat

viestit ja niiden
liitteet, käynnistyy

Liitetiedosto
ladataan oikeaan

hakemistoon
Teamsissä

Käynnistetään
Power BI-raportin
päivitys, joka lataa
Teamsistä uudet

tiedot

Lähetetään
notifikaatio
käsittelyn

käynnistymisestä
Teamsin kautta

Lähetetään käyttäjälle
notifikaatio käsittelyn

onnistumisesta ja linkki
päivitettyyn raporttiin
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Huomioitavaa

> Henkilökohtaiset automaatiot vs keskitetyt

> Ratkaisun valvonta
> Tarkistus, jos uutta tiedostoa ei ole vastaanotettu onnistuneesti

> Tarkistus, jos tiedoston formaatti muuttunut

> Yhteenveto käsitellyistä tiedostoista: Onnistuneet, epäonnistuneet

> Lokitiedot



Muita esimerkkejä
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Ratkaisujen skaalautumisessa huomioitavaa

> Tiedon tallennusratkaisut

> Käyttäjämäärät

> Sidosryhmät, sisäiset vs. ulkoiset käyttäjät

> Tietomäärät

> Integraatiot

> Lisensointi

> Laajennettavuus uusilla toiminteilla



Dataverse

Power Platformin ulottuvuudet & skaalautuvuus

Dynamics 
365

Apps

Platform SharePoint

Power AutomateAutomation

Virtual 
Agents

Power BIReporting 
and analytics

Dataverse for Teams

Power Apps Power Apps
Virtual 
AgentsTeams Apps

Azure API management

Power Apps Power Apps



SharePoint Lists

> Built and maintained by citizen developers

> Good for low volume and simple non-
relational data model shared across O365 
and Power Platform.

> Simple Permission Groups managed by IT 
Professionals and super users

Dataverse

> Built and maintained by super users

> Good for large volume of transactional 
data 

> Advanced Role Based Access Control 

> Auto Load-Balancing, Backup, Restore and 
audit log

> Customizable duplicate detection and 
business rules

> Supports pro dev development practices: 
git version control, deployment pipelines, 
automated test cases

> Extensive integrations support and e.g. 
automatic sync to Data Lake and Azure 
SQL

Dataverse For Teams

> Built and maintained by citizen developers.

> Good for low volume of relational data 
structures to use exclusively within 
Microsoft Teams

> One-click upgrade to Dataverse

> Basic Role Based Access Control



Use SharePoint Lists if…

1. Data volume is relatively small (less than 
5000 items), no requirement for highly 
normalized data models

2. There is no item-level permissions 
across all items. Item-level permission 
should be exceptions (not norm) 

3. Data Access is not exclusive to the app 
and can be accessed via SharePoint’s 
native UI as well

4. No requirement for intelligent processing 
(e.g. Prediction, duplicate detection, 
etc.)

5. Basic analytics requirement (report and 
visuals on tabular data structure)

Use Dataverse if…

1. There is a need for data to be created 
and updated frequently

2. Data volume can grow beyond 5,000 
records, and solution can benefit from 
normalized data models

3. Role-based access control and/or 
auditing is required

4. Data Access is limited to only the 
required application interfaces

Use Dataverse For Teams if…

1. You want to get started in a small scale 
with Power Apps – And upgrade to 
Dataverse at a later stage if there is a 
need

2. When you want to create a chat bot for 
your organization

3. You know you only need the app within 
Microsoft Teams
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Miten Power Platformia voi ostaa?

> Ei ole yhtä ”Power Platform –tuotetta”, jonka Microsoftilta voisi tilata ja 
saada kaiken käyttöönsä

> Lisensointi perustuu pääosin ”per käyttäjä per kk” –malliin, jossa kaikilla 
sovellusta/automaatiota/raporttia hyödyntävillä työntekijöillä on nimetty 
käyttäjälisenssinsä

> Osa palvelun käyttömaksusta on kapasiteettipohjaista (per sovellus, per 
gigatavu, per X toimintoa)

> Monet perustoiminnot kansalaiskehittäjille sisältyvät jo Office 365 / 
Microsoft 365 -tilauksiin
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Power Platformin lisensointitavat

Office-lisensoitu 
käyttäjä

• Microsoftin Office-
palveluiden 
hyödyntäminen osana 
omia sovelluksia /
niiden laajentaminen

• MS Teamsin sisällä 
voi hyödyntää myös 
edistyneempiä 
toimintoja

Premium-lisensoitu 
käyttäjä

• Yhdistimet 3. 
osapuolen palveluihin

• Dataverse-tietokanta 
ja sen tarjoama 
sovelluskerros

• Raporttien jakaminen

• Enemmän päivittäistä 
kapasiteettia

Muut lisensointitavat

• Dynamics 365:een 
sisältyvät 
alustatoiminnot

• Add-on tallennus- ja 
API-kapasiteetti

• Power BI Premium 
organisaatiolle 
lisensoituna
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Esimerkkejä hinnoittelusta (käyttäjä/kk)

99 Power Apps + 
Dataverse for Teams: 

sisältyy Microsoft 
365 -tilauksiin

1 Power App + 
premium-

ominaisuudet: €8,40

99 Power Apps + 
premium-

ominaisuudet: €33,70

1 Dynamics 365 
Enterprise App + 99 
Power Apps: €80,10
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Kuinka päästä alkuun

> Rohkeasti kokeilemaan, 
palvelut löytyvät Office 365 -
portaalin päävalikosta

> Dataverse for Teams -
toiminteet löytyvät Teamsistä

> Power BI Desktop on 
ladattavissa Windows Storesta
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Ohjeet ja tutoriaalit

> https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/

> https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/

> https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/

> https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/

> https://docs.microsoft.com/en-us/learn/powerplatform/

https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/
https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/
https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/powerplatform/


Miten voimme auttaa
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We like to share

> https://forwardforever.com/blog/

> https://twitter.com/Forward4ever

> https://www.linkedin.com/company/forward-forever

> https://timopertila.com/

> https://jukkaniiranen.com/

> https://daytodaydynamics365.com/

https://forwardforever.com/blog/
https://twitter.com/Forward4ever
https://www.linkedin.com/company/forward-forever
https://timopertila.com/
https://jukkaniiranen.com/
https://daytodaydynamics365.com/


36

Ways we deliver value to customers

new apps to automate manual processesBuilding

existing legacy business applicationsModernizing

super users to solve problems with digital toolsEmpowering

enterprise wide policies for app and data usageGoverning

structured and unstructured data to support decision makingAnalyzing

systems of record (CRM) with data driven insightsEnhancing

https://forwardforever.com/services/

https://forwardforever.com/services/
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Our products – Driving customer success 
with Power Platform

Power Platform 
Governance Starter Kit

• Environment and 
business targets 
analysis and action 
plan

• Setting up CoE tool

• Basic admin 
training

Power Platform
Governance Forward

• Setting up and 
running customer 
specific Power 
Platform 
governance

Power Platform
Advisory as a Service

• Setting up and 
supporting 
customer to run 
their PP Center of 
Excellence

• Roadmap 
workshops

• Teams based 
support channel



Ready to go Forward?

https://forwardforever.com/

