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PÄÄKIRJOITUS

PAIKALLISENA YRITYKSENÄ TUNNEMME hyvin muiden 
paikallisten yritysten tarpeet ja haasteet. Tiedämme ja tunnemme 
paikkakuntakohtaisesti erityispiirteet ja osaamme ottaa nämä 
huomioon tuotevalinnoissa sekä kokonaisratkaisuissa. 
 
Annamme henkilökohtaisen ja osaavan palvelun asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Kilpailukykyinen hinta, luotettava laatu sekä 
hyvä asiakaspalvelu ovat toimintamme keskeisiä arvoja. 
 
Vahvuutemme ja osaamisemme perustuvat jatkuvaan 
tavoitteelliseen kouluttautumiseen.

Näille antaa hyvän pohjan erinomaiset suhteet tärkeimpiin 
laitevalmistajiin sekä maahantuojiin. 
 
Tähän lehteen olemme halunneet tuoda asiakastarinoiden 
muodossa läpileikkauksen eri tuoteryhmistä, joiden kanssa 
teemme työtä. 
 
Olemme osa maan suurinta IT-erikoisliikkeiden muodostamaa 
Data-Group ketjua. Jäsenliikkeitä on tällä hetkellä 58 kappaletta ja 
niissä lähes 350 it-alan ammattilaista. 
 
Uskon vahvasti, että toimintatapamme, joka on kantanut 30 
vuotta perustuen pitkiin asiakas, toimittaja sekä ennen kaikkea 
työsuhteisiin tulee korostumaan jatkossa entistäkin vahvempana. 
Yhä teknistyneemmässä yhteiskunnassa meillä tulee olla arvoja, 
joista pidämme kiinni ja joiden päälle rakennamme yhdessä 
turvallisen huomisen.

Tuomo Lahti 
toimitusjohtaja

Paikallista tuntemusta ja 
osaamista 30 vuotta

”Toimintatapamme, joka on kantanut 

30 vuotta tulee korostumaan jatkossa 

entistäkin vahvempana.”
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Tulostuksen 
hallintajärjestelmällä

säästöjä ja IT-osaston taakkaa keveämmäksi

IT-aluekeskuksen asiantuntija Markus Päivärin-

ta ja Kokkolan seurakuntayhtymän talouspääl-

likkö Juhani Nissilä ovat tyytyväisiä Konica 

Minoltan tulostuksen hallintajärjestelmään.

TULOSTUKSENHALLINTA
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Alueemme evankelis-luterilaisten seurakuntien IT-
palveluista vastaa Keski-Pohjanmaan IT-aluekes-
kus. Se on huolehtinut alueen 20 seurakunnan 
IT-palveluista helmikuusta 2010 lähtien.

– Taustalla on Kirkkohallituksen päätös siitä, että seura-
kuntien IT-palvelut pitää koota aluekeskuksien vastuulle, jotta 
tietohallinnon yhteistyötä saadaan tiivistettyä ja esimerkiksi 
tietoturva-asioista huolehditaan asianmukaisesti. Keski-Pohjan-
maan IT-aluekeskus on jäsenseurakuntiensa yhteistyösopimuk-
sella muodostama toimija, jonka isäntäseurakunta on Ylivieska, 
selventää IT-aluekeskuksen asiantuntija Markus Päivärinta.

Yksi IT-aluekeskuksen viimeisimmistä ja laajimmista pro-
jekteista on ollut seurakuntien tulostuksen hallintajärjestelmän 
uusiminen vuoden 2015 alusta alkaen. Seurakuntien monitoi-
milaitteiden, niiden huollon ja tulostuksen hallintajärjestelmän 
toimittajaksi valittiin Keski-Pohjanmaan Konttoripiste ja Konica 
Minolta.

– Nyt meillä on käytössä tulostuksen hallintajärjestelmä, 
joka toimii keskitetysti. Me IT-osastolla pääsemme käsiksi 
kaikkiin seurakuntien laitteisiin niin sanotusti yhdellä napin 
painalluksella eli yhdestä käyttöliittymästä. Myös laitteiden 
käyttöoikeudet ovat meidän IT-asiantuntijoiden ja seurakun-
tien hallittavissa. Järjestelmässä on kustannuspaikkaseuranta 
ja lisäksi jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen tu-
lostushallinta, IT-asiantuntija Hannu Mikkola kertoo uudesta 
järjestelmästä.

Uuden ratkaisun etsimiseen oli useampi syy: parempi yl-
läpito, hallinta, talous, raportointi, yhtenäisyys, huoltovarmuus 
ja tietoturva.

– IT-palveluiden näkökulmasta aiempi kokonaisuus oli 
erittäin hankalasti hallittavissa. Meidän vastuualueellamme 
on 20 seurakuntaa, joissa jokaisessa oli oma ratkaisunsa tu-

Kun 20 seurakuntaa Kokkolan, Kalajoen ja Raahen 

rovastikuntien alueella tulostaa asiakirjoja, vuoden aikana 

kymmenistä monitoimilaitteista putkahtaa 1,7 miljoonaa 

paperiarkkia. Kun tulostusmäärä on näin merkittävä ja 

yhtälössä on mukana 13 kuntaa laajalla maantieteellisellä 

alueella, ei ole aivan yhdentekevää, millainen seurakuntien 

tulostuksen hallintajärjestelmä on.

lostukseen. Samassa seurakunnassa saattoi olla erimerkkisiä 
laitteita ja useita eri sopimuksia. Pelkästään ylläpitoa ajatellen 
eri laitteissa oli eri ongelmat, eri ratkaisut näihin ongelmiin ja 
tietysti eri yhteyshenkilöt huolto- ja tukipalveluissa. IT-osaston 
työ helpottuu, kun voimme hallita kokonaisuutta eikä pelkästään 
yksittäisiä laitteita ja lisäksi meillä on Konttoripisteen kanssa 
sovittu vastuuhenkilö yhteydenpitoa varten, Mikkola kertoo.

– Taloudellista näkökulmaa ei voi olla huomioimatta. Kun 
kilpailutimme ratkaisun 1,7 miljoonan vuosittaisella tulostus- ja 
kopiointisivumäärällä, myös laitevalmistajan intresseissä on 
joustaa hinnassa ja silloin kokonaissopimus on huomattavasti 
edullisempi kaikille seurakunnille. Tällä volyymilla sopimusten 
hintaeroissa voidaan saavuttaa jo merkittäviä säästöjä, Päivä-
rinta huomioi.

– Aiemmin seurakunnat olivat erilaisista sopimuksista johtu-
en eriarvoisessa asemassa, mutta nyt pienet seurakunnat ovat 
hyötyneet suhteessa luultavasti eniten, koska ne ovat saaneet 
edullisempia sopimuksia ja niiden huolto toimii nyt nopeam-
min. Myös laitteet uusittiin niin, että jokaiselle seurakunnalle 
on oikean kokoinen laite oikealla hinnalla, Mikkola jatkaa.

Kokkolan seurakuntayhtymän talouspäällikkö on mie-
lissään siitä, että järjestelmästä saa nyt myös laadukkaan ja 
tarkan raportoinnin.

– Saamme tulostusmääristä nyt kootut, yhtenäiset raportit. 
Jo se aiheuttaa säästöjä. Nyt tiedämme tulostuksen todelli-
set kustannukset. Voimme huomioida ne paremmin ja myös 
osoittaa niille selkeän paikan budjetissa. Säästöä tulee myös 
siitä, että jokainen käyttäjä tuntee varmasti nyt vastuunsa.  Kun 
piikki ei ole auki, asiaa tulee ajateltua enemmän, talouspääl-
likkö Juhani Nissilä pohtii.

Laitteiden käyttäjien kannalta merkittävin etu on turvatu-
lostus. Arkaluontoisia papereita ei jää lojumaan laitteiden luo, 
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kun tulostus pitää erikseen käydä käyn-
nistämässä monitoimilaitteen luona oman 
henkilökohtaisen avainlätkän avulla. Ja 
koska tieto kulkee palvelimen kautta, 
tulostaa voi millä tahansa seurakunnan 
laitteella. Jos yhdellä laitteella on tulos-
tusta jonossa, voi mennä avainlätkänsä 
kanssa vapaalle koneelle ja käynnistää 
tulostuksen siellä.

KRITEEREINÄ HINTA, LAATU 
JA HUOLTO

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste ja Konica 
Minolta valikoituivat ratkaisun toimittajaksi 
julkisen tarjouskilpailun kautta. Tarjous-
kilpailussa hinta oli isossa osassa, mutta 
laitteiden ja huollon laatu olivat myös tär-
keitä kriteereitä.

– Emme halunneet missään tapa-
uksessa laskea rimaamme esimerkiksi 
laitteiden ominaisuuksien suhteen. Pelkkä 
edullinen laite ja edullinen huolto ei riitä, 
jos asian kääntöpuoli on se, että laitteet 
ja huolto eivät toimi. Vasteajan huollossa 
pitää olla sama vastuualueemme kaikissa 
seurakunnissa, Päivärinta sanoo.

Vuoden 2015 alussa uusi järjestelmä 
on käyttöönottovaiheessa. Monitoimilait-
teita on tulossa seurakuntiin yhteensä 
30. Raahen seurakunta tulee mukaan jär-
jestelmään, kun seurakunnan nykyinen 
voimassa oleva sopimus loppuu. Käyt-
töönottoon liittyy paljon uuden opettelua, 
mutta yleisesti seurakunnista on tullut 

hyvää palautetta IT-osastolle. Erityisesti 
tulostusjälkeen ja tulostuksen valvontaan 
on oltu tyytyväisiä.

– Myös Keski-Pohjanmaan Konttori-
pisteelle on tullut seurakunnista kiitosta 
laitetoimituksista ja käyttökoulutuksista. 
Konttoripisteellä on ymmärretty, että van-
haa laitetta ei voi vain viedä pois ja jät- 
tää uutta tilalle. Vanha laite on kuitenkin 
sellainen, jota työntekijät ovat tottuneet 
käyttämään. Uuden laitteen käyttö pitää 
opettaa hyvin ja kiireettömästi, jotta muu-
tosvastarinta jää mahdollisimman pienek-
si, Päivärinta sanoo.

– Meidän IT-asiantuntijoiden näkö-
kulmasta ilahduttavaa oli myös se, että 
Konica Minoltan edustaja oli mukana käyt-
töönotossa varmistamassa, että palvelin ja 
ohjelmistot pelaavat IT:n ja seurakuntien 
tarpeiden mukaisesti. Konica Minoltalle 
täytyy antaa kiitosta siitä, että he ottavat 
hienosti vastaan kehitysideoita asiakkail-
taan, Mikkola kiittelee. •

”Pelkkä edullinen laite ja edullinen huolto ei riitä, jos 

asian kääntöpuoli on se, että laitteet ja huolto eivät 

toimi. Vasteajan pitää olla sama vastuualueemme 

kaikissa seurakunnissa.”

Hannu Mikkola voi keskitetyn tulostuksen hal-

lintajärjestelmän avulla seurata kaikkien seura-

kuntien laitteita yhdestä käyttöliittymästä.

Turvatulostus onnistuu

henkilökohtaisen avainlätkän avulla.
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Hyvä 
työviihtyvyys

maksavat itsensä takaisin
ja ergonomia

ERGONOMIA
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Prevexin aluemyyntipäällikkö Esa Niemi-Nikkola 

(vas.), tuotepäällikkö Kenneth Forsman ja varatoi-

mitusjohtaja Thomas Nyström viihtyvät yrityksen 

uusissa neuvottelutiloissa.

Myös kasvuhalukkuus ja työhyvinvointi ovat iso osa 
Prevexin filosofiaa. Taloudellisten tunnuslukujen 
ohella kasvu konkretisoitui Prevexillä muutama 
vuosi sitten myös niin, että yrityksen toimistotilat 
alkoivat käydä pieneksi henkilökunnalle.

– Tiedostimme parin vuoden ajan, että toimis-
totilamme muovitehtaan vieressä eivät pian enää 
riitä konttorihenkilökunnalle. Myös henkilökunnalta 
tuli toiveita lisätilasta. Kun sitten asiaa mietimme, 
keksimme lopulta ratkaisuksi rakentaa uuden toi-
mistorakennuksen vanhan toimistorakennuksen 
viereen ja yhdistää rakennukset toisiinsa yhdys-
käytävällä, muistelee Prevexin varatoimitusjohtaja 
Thomas Nyström.

Kun rakennussuunnitelmat oli lyöty lukkoon 
ja projekti laitettu käyntiin, Nyström otti yhteyttä 
pitkäaikaiseen yhteistyökumppaniin.

– Otimme ajoissa yhteyttä Keski-Pohjanmaan 
Konttoripisteeseen ja pyysimme, että he varautu-
vat isoon toimistokalusteiden tilaukseen, Nyström 
naurahtaa.

– Konttoripisteen kanssa olemme tehneet 
monipuolisesti yhteistyötä jo silloin, kun tulin Preve-
xille henkilöstö- ja talouspäälliköksi vuonna 2007. 
Konttoripiste on toimittanut meille toimistokalusteet 
vanhan toimiston puolelle ja olemme aina olleet 
tyytyväisiä kalusteiden hintalaatusuhteeseen ja 
saamaamme palveluun. Meille tärkeintä olivat ni-
menomaan toimivat, kokonaisvaltaiset kalusterat-
kaisut, Nyström jatkaa.

Uuden toimiston sisustuksen suunnittelu alkoi 
Prevexin, Konttoripisteen ja kalustevalmistaja Adin 
yhteisellä tapaamisella. Timo Kuivanto Konttoripis-
teeltä ja Adin sisustussuunnittelija Eliina Harvia 
kävivät tutustumassa rakenteilla oleviin tiloihin ja 
pohjapiirustuksiin.

Adin suunnittelija teki ehdotuksen uuden toi-
miston värimaailmasta Prevexin logon väreihin 
perustuen, pohjapiirustukset jokaisen toimistohuo-

usikaarlepyläinen Pre-

vex on Suomen van- 

himpia toimivia muovi-

alan yrityksiä ja Skan-

dinavian johtava keittiön 

ja kylpyhuoneen vesilukkojen valmis-

taja. Vuodessa vesilukkoja valmistuu 

noin 3,4 miljoonaa kappaletta ja 90 

% tuotteista menee vientiin. Yritys on 

saavuttanut asemansa asiakasläh-

töisyydellä ja investoimalla tuoteke-

hitykseen.



neen sisustuksesta ja listan tarvittavista 
kalustehankinnoista.

Uuteen toimistoon päätettiin hank-
kia jokaiselle työntekijälle sähköiset työ-
pöydät, työtuolit, kaapistot, neuvotteluka-
lusteet, aulakalusteet ja taukotilan kalus-
teet. Prevexin vastuulle jäi ehdotettujen 
ratkaisujen hyväksyminen.

– Kun haimme kokonaisvaltaista rat- 
kaisua uuteen toimistoomme, arvostim-
me nimenomaan hyvää palvelua. Sisus-
tussuunnittelija kartoitti juuri meidän tar-
peemme ja saimme meille räätälöidyn 
valmiin ehdotuksen. Ehdotuksen pohjalta 
saimme myös toimistokalusteita koekäyt-
töön eikä päätöksiä tarvinnut tehdä pel-
kästään sisustussuunnitelman ja tuoteku-
vaston varassa, Thomas Nyström kiittelee.

– Konttoripisteeltä saimme apua pro-
jektin koordinointiin ja aikataulun suun-
nitteluun, sillä he tietävät toimistokalus-
teiden toimitusajat. Kun sisustussuunni-
telma oli hyväksytty, teimme tilauksen 
tuotteista maaliskuussa 2015, huonekalut 
tulivat meille heinäkuun vaihteessa ja kun 

saimme heinäkuussa käyttöönottoluvan 
uudelle toimistorakennukselle, huone-
kalut olivat valmiina ja meidän täytyi vain 
asentaa kaikki paikalleen.

AFTER SALES ON OSA PALVELUA

Kun toimistokalusteet oli asennettu pai-
koilleen, Timo ja Eliina tulivat uudestaan 
paikan päälle. Jokaisen työntekijän oma 
huone käytiin vielä läpi, jotta jokainen saa 
varmasti mieleisensä huoneen. Samoin 
käytiin läpi neuvottelu- ja taukotilat.

– Suunnitelman näkeminen käytän-
nössä osoitti, että joitain työpöytiä ja muita 
kalusteita voi vaihtaa toimivampiin ratkai-
suihin ja nämä muutokset sitten toteu-
tettiin sujuvasti. Joustava ”After Sales” 
on myös hyvää palvelua, koska meille 
tärkeintä on nimenomaan konttorin toi-
mivuus, Nyström kiittelee.

Nyströmin vastuulla Prevexissä ovat 
pääasiassa talous, tehdastoiminnot ja tuo-
tannon ostot, mutta varatoimitusjohtaja 
ymmärtää myös hyvän työviihtyvyyden 

merkityksen yrityksen menestykselle.
– Prevex panostaa työhyvinvointiin 

merkittävänä osana strategiaansa. Ergo-
nomia on tietysti iso osa työhyvinvoin-
nissa. Meille oli aivan selvää, että kaikki 
työntekijät saavat sähköiset pöydät, laa-
dukkaat työtuolit ja halutessaan myös 
ergonomiset hiiret. Ergonomia maksaa 
investointivaiheessa, mutta se maksaa 
itsensä aina myös takaisin, kun toimis-
totyölle tyypilliset sairaspoissaolot vä-
henevät.

– Uudet tilamme ja toimistokalusteet 
ovat saaneet paljon positiivista palautetta 
henkilökunnalta. Työviihtyvyys on var-
masti parantunut. Uuden toimiston hy- 
vä ilmastointi auttaa jaksamaan töissä, 
toimistokalusteet ovat ergonomiset, ti-
loissamme on hiljainen ja miellyttävä ää-
nimaailma ja sisustuksen värimaailma on 
raikas, yrityksemme näköinen, harmoni-
nen, rauhallinen ja lisäksi sellainen, että 
se kestää aikaa, Nyström summaa onnis-
tuneen projektin. •

Prevex panostaa työhyvinvointiin. Myös henkilökunnan sosiaalitila on valoisa ja viihtyisä.

”Ergonomia maksaa in-

vestointivaiheessa, mutta 

se maksaa itsensä aina 

myös takaisin, kun toi-

mistotyölle tyypilliset sai-

raspoissaolot vähenevät.”

Thomas Nyström
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Veneet tehdään käytännössä käsityönä, 
mutta kuten nykyään aina ja kaikkialla, 
myös veneyrityksen toiminta on riippu-
vaista toimistoratkaisuista, tietojärjestel-
mistä ja informaatioteknologiasta. Niissä 
Finn-Marinin apuna ja läheisenä kump-
panina on ollut jo 1990-luvulta saakka 
Keski-Pohjanmaan Konttoripiste.

– Muistaakseni olemme olleet Kont-
toripisteen asiakkaita jo vuodesta 1999 
saakka, jolloin aloitin Finn-Marinilla. Voisi 
sanoa, että Finn-Master ja Konttoripiste 
ovat asiakassuhteen lisäksi myös taval-

Pitkäaikainen yhteistyö
saa arjen sujumaan toimistossa ja tuotannossa

Oy Finn-Marin Ltd. on vuonna 1990 perustettu lasikuituveneitä valmistava yritys. Yhtiö valmistaa 

vapaa-ajan veneilyyn tarkoitettuja 5-12 metrisiä avo- ja hyttiveneitä tuotemerkkeinään Finnmaster-

perheveneet ja Grandezza-premiumveneet. Finn-Marin työllistää toistasataa henkilöä tuotannossa ja 

toimistossa kolmella tehtaalla Kokkolassa ja Kalajoella.

laan kasvaneet rinta rinnan. Vuosien aika-
na Finn-Marin on avannut uusia tehtaita ja 
Konttoripiste uusia toimipisteitä ja samalla 
yhteistyömmekin on kehittynyt koko ajan, 
Finn-Marinin operatiivinen johtaja Jari 
Kaattari muistelee yhteistyön alkuaikoja.

Tärkein syy pitkäkestoiseen yhteis-
työhön on Kaattarin mielestä se, että Kes- 
ki-Pohjanmaan Konttoripiste tarjoaa Finn-
Marinille kokonaisvaltaisia ratkaisuja toi-
miston, mutta myös tuotannon arjen su-
jumiseen.

– Konttoripiste toimittaa meille tieto-

tekniikan ja monitoimilaitteet sekä huo-
lehtii niiden ylläpidosta. Meillä on Kontto-
ripisteeltä oma IT-asiantuntija. Tänä päi-
vänä lähes kaikki tuotanto on riippuvaista 
informaatioteknologiasta, mutta tuotanto 
ei saa pysähtyä, vaikka tietojärjestelmiin 
tulisi jokin vika. Meille on äärimmäisen 
tärkeää, että huolto saadaan paikalle no-
peasti yhdellä puhelinsoitolla.

– Myös toimistotarvikkeet ovat pe-
rusjuttu, jota tarvitaan sekä toimiston että 
tuotannon puolella. Konttoripiste huolehtii 
toimistotarvikkeiden varastostamme hyl-

Finn-Marinin tuotantoprosessi on jaettu 

vaiheisiin. Vaiheistus tehostaa tuotantoa 

ja on ratkaisu venealan jatkuvasti kasva-

viin laatuvaatimuksiin.

IT-PALVELUT
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lytyssopimuksella. Meidän ei itse tarvitse 
hyllyjen täyttämisestä murehtia, Kaattari 
kertoo.

– Tärkeintä on keskitetty, kattava ko-
konaisuus, jotta saamme tarvitsemam-
me palvelun helposti yhdeltä yhteistyö-
kumppanilta. Tietysti seuraamme myös 
IT-palveluiden hintatasoa ja mietimme sitä 
yhtenä tekijänä kokonaisuudessa, mutta 
Finn-Marin haluaa keskittyä veneiden ra-
kentamiseen, Konttoripiste saa huolehtia 
toimivista ratkaisuista toimistoon, Kaattari 
summaa.

TIETOTEKNIIKKA TEHOSTAA 
TUOTANTOA

Finn-Marinin kokoisessa yrityksessä tie-
totekniikkaa tarvitaan moniin erilaisiin 
työtehtäviin toimistossa ja tuotannossa.
– Veneet valmistamme hyvin pitkälti kä-
sityönä, mutta kaikki toimintamme on tie-
tojärjestelmiin perustuvaa. Työasemat 
ovat käytössä toimistossa, tuotannon 
suunnittelussa ja veneiden suunnittelus-
sa. Tuotannon puolella prosessia seura-
taan myös työasemien avulla. Liikkuvassa 
työssä apuna ovat kannettavat. Konttori-

pisteen IT-asiantuntija seuraa koneiden 
toimivuutta ja ennakoi tulevia tarpeita, 
Kaattari luettelee.

Työn tehokkuuden kannalta olen-
naista on se, että IT-palveluiden tarjoa-
ja tuntee Finn-Marinin liiketoiminnan ja 
pystyy antamaan oman tukensa siihen.

– Vuonna 2001 teimme suuren pon-
nistuksen ja jaoimme tuotantoprosessim-
me vaiheisiin. Vaiheistus oli ratkaisumme 
venealan koko ajan kasvaviin laatuvaati-
muksiin, mutta se on myös huomattavasti 
tehostanut tuotantoamme. Tällä hetkellä 
meiltä valmistuu noin 700 venettä vuo-
dessa. Autoteollisuuteen verrattuna tämä 
on käsityötä, Kaattari kertoo.

Nykyään on itsestään selvää, että 
tuotantoprosessin vaiheita seurataan 
tietojärjestelmän avulla. Tuotannon vai-
heistus heitti aikanaan myös IT-ratkaisuja 
tarjoavalle yhteistyökumppanille haas-
teen. Konttoripiste osallistui tuotannon 
vaiheistuksen suunnitteluun tarjoamal-
la laite- ja serveriratkaisut räätälöidysti. 
Siten saatiin tiedonhallinta ja tietoturva 
kuntoon luomalla esimerkiksi yhtenäi-
set tietokannat ja kansiorakenteet. Oma 
serveri parantaa myös tietoturvaa olen-

naisesti ja pilvipalveluihin verrattuna se 
on kertaluontoinen investointi.

Vuonna 2015 veneala voi Kaattarin 
mielestä hyvin suhdanteista huolimat-
ta. Alalla on jopa työvoimapulaa, koska 
veneen valmistus vaatii erikoisosaamis-
ta. Vaiheistetusta tuotannosta johtuen 
Finn-Marin kouluttaa palkkaamansa uudet 
työntekijät tällä hetkellä itse. Ratkaisu tä-
hänkin voisi olla sopiva yhteistyökump-
pani.  

– Meitä kiinnostaa tarvittavan työ-
voiman kouluttamiseen tiivis ja molempia 
hyödyttävä yhteistyö alueemme koulu-
tuslaitosten kanssa, Kaattari vinkkaa. • 

Finn-Marinin veneet valmistetaan käsityö-

nä, mutta kaikki toiminta on tietojärjestel-

miin perustuvaa.

Jari Kaattari

”Finn-Marin haluaa keskittyä 
veneiden rakentamiseen, 
Konttoripiste saa huolehtia toi-
mivista ratkaisuista toimistoon.”
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Tehotyöasemat ovat pitkään sitoneet käyttäjänsä työ-
pisteeseensä. Raskaat työt ovat vaatineet järeät laitteet 
ja omat sovellukset. 
 

”Nyt virtualisoidut tehotyöasemat vapauttavat suunnit-
telijat ja it-hallinnon perinteisten tehotyöasemien kah-
leista. Kun tehotyöasema virtualisoidaan, sen tehoa 
voi käyttää käytännössä minkälaisella kannettavalla 
tahansa. Vaativa suunnittelutyö ei ole enää aikaan ja 
paikkaan sidottua”, sanoo Fujitsun tuotepäällikkö Pertti 
Vitikainen.
 

Virtualisoitua tehotyöasemaa voi käyttää hyvin erityyppisillä laitteilla, 

jopa tabletilla, kunhan verkkoyhteys on riittävän nopea. Virtualisointi 

toteutetaan Citrixin tai VMwaren sovelluksilla.

Vähemmän murheita tietohallinnolle

Tietohallinnolta virtualisointi poistaa suuren määrän hallintaan ja tie-

toturvaan liittyviä murheita. Työtiedostot pysyvät aina turvassa yhtiön 

tiloissa.

 

Parantuneen tietoturvan ansiosta tehotyöaseman tiedostoihin voi-

daan tarvittaessa antaa pääsy myös alihankkijoille ja kumppaneille. 

He voivat tutustua tiedostoihin ja muokata niitä ja tiedostot pysyvät 

ajan tasalla yhtiön tiloissa. Jos yhteistyö loppuu, oikeuksien poista-

minen käy nopeasti.

 

Virtualisoitujen tehotyöaseman hankintaa helpottaa myös ohjelmis-

tojen lisensointimallien kehittyminen. Sovellusten ja virtualisoitujen 

laitteiden yhteispeliä epäileville Fujitsu voi tarjota testikokoonpanoja.

”Jotta sovellukset toimisivat luotettavasti, CELSIUS-tehotyöasemat 

on optimoitu keskeisimmille sovelluksille ohjelmistovalmistajien ISV-

sertifiointiprosesseilla”, Vitikainen kertoo. 

Yksi tehotyöasema riittää jopa 20 käyttäjälle

Fujitsun tehokkaimman CELSIUS R940 2 –suoritintehotyöaseman 

voi jakaa virtualisoiduiksi tehotyöasemiksi jopa 20 yhtäaikaiselle 

käyttäjälle.

 

Laitteen suorituskyky voidaan jakaa erityyppisiin kokoonpanoihin, jos 

osalle käyttäjistä halutaan antaa erityisen paljon laskentatehoa pysy-

västi tai tietyksi ajaksi. Jakoa muokataan tarpeiden ja käyttäjämääri-

en muuttumisen mukaan.

 

”Kaikkein raskaimpaan käyttöön, kuten superlaskentaan, tunteja 

kestävään renderöintiin ja visualisointiin, voi toki säilyttää perinteisen 

tehotyöaseman. Tosin niidenkin käyttöön suosittelemme lämpimästi 

etäyhteysratkaisuja työn joustavoittamiseksi”, Vitikainen sanoo.

 

Fujitsun CELSIUS-tehotyöasemilla raskaat suunnittelusovellukset 

toimivat nopeasti ja luotettavasti. Tehotyöaseman avulla suunnittelijat 

voivat ideoida ja kokeilla ajatuksia vapaasti, eikä tarvitse tyytyä miet-

timään parasta toteutusta rajoitetuilla resursseilla.

 

Tehotyöasemat sopivat erinomaisesti suunnitteluun, muotoiluun, 

mallintamiseen, paikkatietojärjestelmiin, vaativaan laskentaan sekä 

finanssialan palveluihin ja järjestelmiin.

Vapauta suunnittelijat 

virtualisoimalla tehotyöasemat



Hyvää
kassajärjestelmää

– Hyvä kassajärjestelmä on nykyajan vaatimusten mukaisesti 
tietojärjestelmäpohjainen, helppokäyttöinen ja toimintavarma. 
Meillä olisi ainakin päivä pilalla, jos kassajärjestelmä kaatuisi ja 
joutuisimme kirjaamaan kaiken myynnin paperilapuille, sanoo 
Harjun Leipomon Marko-Yli-Tokola.

on helppo käyttää ja hallita

Nina Sabel on tyytyväinen

Harjun Rinkelin kas-

sajärjestelmään.

KASSAJÄRJESTELMÄT
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Vuonna 1957 perustettu perheyritys Har-
jun Leipomo toimii Kokkolassa kahdessa 
toimipisteessä. Höyläämönkadulla on pe-
rinteinen leipomo ja lounaskahvila, Pris-
masta löytyy lounaskahvila ja konditoria 
Harjun Rinkeli. Myymälöissään Harjun Lei-
pomolla on Keski-Pohjanmaan Konttoripis-
teen toimittamat Casio-kassajärjestelmät.

 – Kassajärjestelmän valinnassa luo-
timme Konttoripisteen asiantuntemukseen 
ja siihen, että he tietävät mikä on sopiva 
järjestelmä meille. Saimme järjestelmän 
paikalliselta toimijalta, jonka tunnemme 
pitkältä ajalta. Lisäksi meillä oli aiempia 
hyviä kokemuksia samanlaisesta kassa-
järjestelmästä, Marko Yli-Tokola kertoo.

Harjun Rinkelissä työskentelevä Nina 
Sabel käyttää kassajärjestelmää päivittäin 
asiakaspalvelussa ja tietää, mitä toimivalta 
järjestelmästä vaaditaan.

– Kassajärjestelmässämme on tietysti 
maksupääte asiakasta varten ja mahdolli-
suus maksaa lounassetelillä. Meille tärkeä 
ominaisuus on kanta-asiakasjärjestelmä, 
josta löytyy asiakaskohtaiset hinnastot ja 
yhdellä napin painalluksella esimerkiksi 
automaattiset alennukset kaikista ostoista 
tai halutuista tuotteista tai tuoteryhmistä. 

Se nopeuttaa asiakaspalvelua kassalla 
huomattavasti, Sabel luettelee järjestel-
män ominaisuuksia.

– Kun toimitamme kassajärjestelmän 
asiakkaalle, räätälöimme ohjelmiston aina 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Periaat-
teessa lähtökohtana on tyhjä ohjelmisto 
ja meidän tehtävämme on toteuttaa asi-
akkaan tarpeita palveleva ratkaisu. Tällä 
periaatteella Harjun Rinkelinkin kanta-
asiakasjärjestelmä on kassajärjestelmään 
suunniteltu, kertoo Keski-Pohjanmaan 
Konttoripisteen tekninen asiantuntija Jark-
ko Pelto-Arvo.

KAIKKI TAUSTAKONEELLA
 

- Tietokantapohjaisesta kassajärjestel-
mästä saamme helposti monipuoliset 
raportit päivän myynnistä, joltain muulta 
halutulta ajanjaksolta tai vaikka tuoteryh-
mäkohtaisesti. Meillä on käytössä toisiinsa 
yhteydessä olevat tietokone toimiston 
puolella ja kassakone myymälän puolella. 
Laadukas raportointi helpottaa työtämme 
monella tavalla ja auttaa jopa suunnittele-
maan tulevaakin toimintaa, Sabel jatkaa.

– Järjestelmän kaikki hallinta tapah-

tuu taustakoneelta. Esimerkiksi hintojen 
muutokset tehdään taustakoneella ja siel- 
lä tehdyt muutokset siirtyvät automaatti-
sesti kassakoneisiin. Tarvittaessa voimme 
rakentaa kassajärjestelmän myös pilvi-
pohjaiseksi, jolloin useammankin toimi-
pisteen kassakoneita voidaan hallinnoida 
web-pohjaisen sovelluksen avulla, Pelto-
Arvo selventää.

Tärkein kassajärjestelmän ominai-
suus on kuitenkin sellainen, joka mitataan 
joka päivä asiakaspalvelussa.

– Järjestelmän pitää olla helppo käyt-
tää, jotta palvelu kassalla sujuu. Ja Casi-
on järjestelmä on helppo. Se oli helppo 
oppia ja pystymme itse opettamaan jär-
jestelmän käytön uusille aloittaville työn-
tekijöille, Nina Sabel iloitsee.

– Kun olemme ohjelmoineet kassa-
järjestelmän, pidämme sen jälkeen asi-
akkaallemme käyttökoulutuksen. Siitä 
lähdemme, että asiakas oppii järjestel-
män käytön niin hyvin, että pystyy hallin-
noimaan kaikkea sen jälkeen itse. Toki 
me käymme myöhemmin niin sanotulla 
tarkastuskäynnillä kysymässä, että kaikki 
on hyvin, kuten yleensä onkin, Pelto-Arvo 
sanoo. •

”Esimerkiksi hintojen muutokset tehdään taustakoneel-

la ja siellä tehdyt muutokset siirtyvät automaattisesti 

kassakoneisiin. Tarvittaessa voimme rakentaa kassajär-

jestelmän myös pilvipohjaiseksi.”
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Pitkä asiakassuhde perustuu su-
juvaan, paikalliseen ja henkilö-
kohtaiseen palveluun. Yhteis-
työtä on tehty yli 20 vuotta.

– Juuri tarkistin, että ainakin vuodelta 
1995 löytyy Konttoripisteen laskuja meiltä, 
kertoo Kerstin Molander. 

Molander on Herrmansin Pietarsaa-
ren toimiston monitoimihenkilö, joka huo-
lehtii pääasiassa reskontrasta, työsken-
telee vastaanotossa ja tekee kirjanpitoa. 
Molanderin vastuulla on myös konttorin 
arjen sujuminen ja konttoritarvikkeiden 
hankinta toimiston 30 työntekijälle. Juuri 
Molander on ollut alusta asti yhdyshenkilö 
Konttoripisteen kanssa.

– Meillä oli silloin aikanaan tarve saa- 

Vahvasti kansainvälinenkin 
arvostaa paikallista palvelua
Pietarsaaresta maailmalle ponnistava Herrmans on yksi 

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen pitkäaikaisimmista asiak-

kaista. Herrmans tuottaa ratkaisuja polkupyöräteollisuudelle 

valmistamalla muovista esimerkiksi vannenauhat, ketjusuo-

jat, kahvat, pyörän lamput ja heijastimet. Tuotteista yli 80 % 

menee vientiin ympäri maailman. Päätoimipaikkansa kontto-

riratkaisuissa Herrmans luottaa Keski-Pohjanmaan Konttori-

pisteeseen paikallisena toimijana.

da luotettava yhteistyökumppani, joka 
olisi valmis toimittamaan toimistotarvik-
keet konttorillemme sen sijaan, että jou-
dumme käydä ne itse ostamassa. Sopi- 
vaa toimittajaa ei ollut löytynyt. Isoja val-
takunnallisia toimijoita emme halunneet, 
sillä olemme aina halunneet suosia pai-
kallisia yrityksiä.

– Kuivannon Timon henkilökohtainen 
käynti vaikutti asiaan, Konttoripiste tuntui 
silloin hyvältä valinnalta ja vuodet ovat 
osoittaneet ratkaisun oikeaksi, Molander 
muistelee.

Konttoripiste ei pelkästään myy toi-
mistotarvikkeita irtotavarana vaan tarjoaa 
kokonaisvaltaisia palvelumalleja yritysten 
toimistotarvikepalvelun ratkaisemiseksi. 

Ratkaisu tehdään räätälöidysti yrityksen 
mukaan esimerkiksi hyllytyssopimuksella 
tai henkilökohtaisella palvelukäynnillä.

– Timo käy säännöllisesti meillä joka 
toinen viikko ja katsomme listalta, mitä 
tarvikkeita toimistolle pitää tilata. Meillä 
ei ole hyllytyssopimusta, vaan toimimme 
tilanteen mukaan Timon käyntien yhtey-
dessä. Näin digiaikana toimistotarvik-
keidemme kulutus on hiukan vähentynyt, 
Molander kertoo.

Yhteistyö on kestänyt pitkään siitä 
yksinkertaisesta syystä, että se toimii.

– Henkilökohtainen palvelu merkit-
see siinä ilman muuta paljon, samoin pai-
kallisuus. Jos kaipaamme jotain ratkaisua 
toimistopalveluun, voimme kysyä sitä ih-
miseltä joka tuntee yrityksemme. Ja voim-
me luottaa siihen, että Konttoripisteellä 
halutaan auttaa, Molander sanoo.

Vuosien aikana on arkipäiväisten toi- 
mistopalveluiden lisäksi ratkaistu yhdessä 
myös haastavampia pulmia. Konttoripiste 
on toimittanut mm. tuotannon puolelle eri-
koisratkaisut työohjekorttien esillepanoon 
tuotantokoneiden yhteyteen. Lopulta ky- 
se on halusta laittaa oma asiantuntijuus 
peliin asiakkaan tarpeiden ratkaisemisek-
si, myypä yritys sitten pyörän muoviosia 
tai toimistotarvikkeita. •

Kerstin Molander arvostaa henkilökohtais-

ta ja paikallista palvelua.

TOIMISTOTARVIKKEET
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lli Pokela työskentelee 
it-suunnittelijana Kokko-
lan kaupungilla ja Joni 
Isoaho vastaavasti Pie-

tarsaaren kaupungilla. Kumpikin vastaa 
osana omaa työtään kaupunkien koulujen 
esitystekniikasta. Ja kumpikin tietää, kuin-
ka paljon työtä vaaditaan sen varmistami-
seksi, että esitystekniikka ei aiheuta turhia 
murheita vaan on osa sujuvaa opetusta.

– Käytännössä kaupungin kouluissa 
kaikissa luokissa on nykyään sama perus-
paketti esitystekniikkaa varten. Luokissa 
on dokumenttikamera, interaktiivinen lä-
hiprojisointitykki, kaiuttimet ja Apple TV, 
Joni Isoaho luettelee.

– Koulujen esitystekniikkaa on uu-
sittu hurjalla tahdilla edeltävän kolmen 
vuoden aikana, jotta laitteet vastaisivat 
opetuksen vaatimuksiin. Nykyään lait-
teet ovat ajan tasalla ja tahti on hieman 
rauhoittunut. Mutta nyt tietysti täytyy huo-
lehtia siitä, että olemassa olevat laitteet 
toimivat, Olli Pokela selventää.

Sekä Kokkolassa että Pietarsaaressa 
kaupunkien tietohallinto toimii koulujen 
tukena esitystekniikan laitteiden hankin-

Sujuva 
esitystekniikka

Digiaikana digitaalisesta ja interaktiivisesta esitystekniikasta 

on tullut saumaton osa myös koulujen arkea. Esitystekniikka 

toimii opetuksen tukena ja omalta osaltaan varmistaa, että 

opetusmenetelmät ovat ajan tasalla eikä ajan haasteisiin 

vastaaminen jää ainakaan tekniikasta kiinni.

nassa, ylläpidossa ja huollossa. Eri kau-
pungeissa käytännön toteutus on järjes-
tetty hiukan eri tavalla tarpeen mukaan. 
Yksi yhdistävä tekijä on kummankin kau-
pungin it-osaston yhteistyökumppanina 
toimiva Keski-Pohjanmaan Konttoripiste.

– Konttoripiste toimittaa Pietarsaaren 
kaupungin kouluille laitteet esitystekniik-
kaa varten. He myös asentavat laitteet 
käyttövalmiiksi luokkiin ja vastaavat lait-
teiden huollosta tarvittaessa. Kun kerron 
Konttoripisteelle luokan, mihin laitteita tai 
asennusta kaivataan, he käytännössä jo 
tietävät, mistä on kyse ja mitä laitteita tai 
palvelua kyseiseen luokkaan tarvitaan, 
Isoaho kertoo.

– Kokkolassa esitystekniikan ylläpito 
on koulujen vastuulla ja asennukseen löy-
tyy osaamista organisaation sisältä. Itse 
autan kouluja av-tekniikan suunnittelussa, 
jotta koulut voivat tehdä hankinnat koor-
dinoidusti. Meilläkin yhteistyökumppanina 
on Konttoripiste, Pokela sanoo.

– Muutama vuosi sitten, kun laittei-
den uusimisen tahti oli kiivaimmillaan, 
Konttoripiste järjesti meille oman varas-
tovalmiuden, jotta pystyimme toimittaa 

laitteita luokkiin erittäin nopealla aikatau-
lulla aina tarpeen mukaan. Lisäksi saimme 
konsultointiapua laitteiden hankinnassa. 
Joissain kohteissa Konttoripisteen maa-
hantuojan asiantuntija kävi paikan päällä 
katsomassa ja tekemässä ehdotuksen 
siitä, mitä laitteita kohteeseen kannattaa 
hankkia, Pokela jatkaa.

LAITEKANTA SAMA
KUNNAN SISÄLLÄ

Vaikka kaupunkien käytännöt poikkeavat 
hiukan toisistaan, tietohallinnon tärkein 
tehtävä kummassakin kaupungissa on 
esitystekniikan ratkaisujen koordinointi.

– Olen yhteyshenkilö koulujen ja 
Konttoripisteen välillä. Tietohallinnon nä-
kökulmasta asioita yksinkertaistaa se, 
että hankinnat pysyvät yhdenmukaisina 
ja hallussamme, kun voimme hoitaa ne 
keskitetysti tutun yhteistyökumppanin 
kanssa, Isoaho sanoo.

– Kummassakin kaupungissa pyrim-
me esitystekniikan suunnittelulla siihen, 
että laitekanta pysyy samana kunnan si-
sällä tai vähintään ainakin yhden koulun 

vaatii hyvää suunnittelua

ESITYSTEKNIIKKA
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sisällä, jotta luokasta toiseen siirtyminen 
olisi opettajille mahdollisimman helppoa 
eikä heidän tarvitse opetella käyttämään 
uusia laitteita opetusta varten, Pokela pe-
rustelee.

Pokelan ja Isoahon mielestä työn suu- 
rimpia haasteita eivät kuitenkaan ole mo-
nimutkaiset tekniset järjestelmät vaan 
inhimilliset tekijät.

– Järjestelmän ja tekniikan saa aina 
toimimaan, kun löytyy sinnikkyyttä ja tah-
toa. Täytyy kuitenkin muistaa, että lait-
teet ovat ihmisiä varten ja ihmiset niitä 
käyttävät. Usein ajatellaan, että meidän 
työmme on ratkaista ihmisten järjestel-
mään aiheuttamia ongelmia, mutta kyllä 
meidän pitää ratkaista järjestelmän ihmi-
selle aiheuttamia murheita – kyse on ihan 
asiakaspalvelusta, Pokela sanoo.

– Silloin on tietysti myös mukava, et- 
tä meidän it-suunnittelijoiden yhteistyö-
kumppanina on paikallinen yritys ja siellä 
on oma tuttu yhteyshenkilö, jonka kans-
sa voi jutella mutkattomasti, sen sijaan, 
että joutuisi soittamaan tuntemattomalle 
henkilölle asiakaspalvelukeskukseen, 
Pokela päättää. •

”Kummassakin kaupungissa pyrimme esitystekniikan 

suunnittelulla siihen, että laitekanta pysyy samana kun-

nan sisällä tai vähintään ainakin yhden koulun sisällä, 

jotta luokasta toiseen siirtyminen olisi opettajille mah-

dollisimman helppoa.”

Olli Pokela auttaa Kokkolan kouluja

av-tekniikan suunnittelussa.

Esitystekniikan laitekannan pitää olla

yhtenäinen, Joni Isoaho tietää.
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TEHOA
OPETUKSEEN

SUUNNITELTU
OPETUKSEEN

Edistyksellistä opetustekniikkaa kouluihin

Epsonin EB-1400Wi-sarja tarjoaa kaikki 
lähiheijastusprojektorin, älytaulun ja piirtolehtiön 
edut yhdistettyinä yhdeksi integroiduksi 
projektoriksi. Kätevät tallennus-, tulostus-, 
skannaus- ja sähköpostitoiminnot tehostavat 
opetusta. Toiminnot ovat käytössä myös ilman 
tietokonetta heti projektorin käynnistyttyä.

Lisätietoja on osoitteessa 
www.epson.fi/interaktiiviset-projektorit

Tiedustelut finland@epson.co.uk

Lisätietoja 
interaktiivisista 
projektoreista

Lisätietoja 
värivalotehosta





Kokkola

Heinolankaari 12
67600 Kokkola
puh. (06) 832 5100
fax. (06) 832 5164

Pietarsaari

Kauppiaankatu 2
68600 Pietarsaari
puh. (06) 781 0002

Raahe

Ollinkalliontie 3
92100 Raahe 
(kauppakeskus Masto)
puh. 050 582 8718

Ylivieska

Riihikatu 8 A 0
84100 Ylivieska
puh. 040 736 2099

Kannus

Siltakatu 4
69100 Kannus 
(Osuusmeijerin talo)
puh. 044 729 1540

Toimistosi ratkaiseva tekijä
www.kp-konttoripiste.fi


