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PÄÄKIRJOITUS

Aitous ja sitkeys 
palkitaan aina

Sitkeys, yrittäjyys ja työhyvinvointi olivat oikeastaan ensimmäiset mieleen tulleet 
asiat, kun pohdimme teemaa Konttoripisteen vuoden 2018 asiakaslehdelle. Ja niin 
tärkeitä, että ne tulivat myös valituksi.

Työhyvinvoinnista meille kertoo Raisoftin Johan Boholm. Boholm toteaa, että 
yrityksissä on selvästi ymmärretty, että istumatyön aiheuttamille haitoille pitää tehdä 
jotain, mutta täysin ei tiedetä mitä se jokin on. 

Boholm ja hänen työkaverinsa Raisoftilla tietävät ja ovat valmiita tekemään 
jotain asian hyväksi. Raisoft on kehittänyt Smart Break -sovelluksen, joka tarjoaa 
konkreettista apua työhyvinvointiin pieninä helppoina annoksina joka päivä.

Sitkeys, yrittäjyys ja työhyvinvointi. Näiden teemojen käsittely tuntui allekir-
joittaneestakin niin tärkeältä asialta, että aiheesta piti päästä sanomaan enemmän-
kin kuin tämän pääkirjoituksen verran. Sujuvin tapa kertoa ajatuksensa oli 
suostua omaan henkilökuvaan tässä lehdessä, vaikka valokeilassa pais-
tattelu ei itselleni niin luonnolliselta tuntuisikaan eikä se edes ole tämän 
lehden idea.

Joka tapauksessa tiivistettynä: mielestäni jokaisen yrittäjän ja yri-
tyksen pitäisi määritellä omat arvonsa ja miettiä sitä kautta, mitä tekee 
ja missä haluaa olla mukana. Konttoripisteellä tämä ajattelu kiteytyy 
vahvasti aitouteen, sitkeyteen, yrittäjyyteen ja työhyvinvointiin.

Lisäksi Mini-Maid Oy:n Mikael Grahn kertoo, miten teerijärve-
läinen perheyritys on noussut Euroopan johtavaksi paperilautasten 
valmistajaksi. Tehtaalta valmistuu päivittäin noin 4 miljoonaa lautas-
ta. Sitä lukua voi hetken pyöritellä mielessään.

Esarin toimitusjohtajalla Ari Rauma lausuu pari sanaa siitä, 
miksi on tärkeä keskittyä oman yrityksensä ydinosaamiseen ja 
kääntää se lisäarvoksi asiakkaalleen. Mukavia lukuhetkiä!   

 
 
Tuomo Lahti 
toimitusjohtaja

"Sujuvin tapa kertoa ajatuksensa oli suostua 
omaan henkilökuvaan tässä lehdessä, vaikka 
valokeilassa paistattelu ei itselleni niin luonnol-
liselta tuntuisikaan."

14
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TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointi syntyy

pienistä teoista 
joka päivä

Kiinnostus työhyvinvointia kohtaan 
kasvaa yrityksissä koko ajan. Ei vähiten 
siksi, että tämän päivän istuva tietotyö 

asettaa työhyvinvoinnille omat haasteensa. 
Niska- ja hartiakivut ovat kahvitaukojen toistuva 
puheenaihe useilla työpaikoilla.

– Yrityksillä on työergonomian ja työfysioterapeuttien 
tekemän henkilökohtaisen ohjauksen hyödyt aika hyvin 
tiedossa. Mutta saamme tietää istumatyön todelliset vai-
kutukset vasta 15-20 vuoden kuluttua ja siksi iso kysymys 
kuuluukin, olemmeko valmiita tekemään päivittäin jotain 
työhyvinvoinnin edistämiseksi ja istumatyön haittojen 
ehkäisemiseksi, Raisoftin Johan Boholm kysyy.

– Yrityksissä on selvästi ymmärretty, että jotain asialle 
pitää tehdä, mutta ei tiedetä mitä se jokin on, Boholm 
jatkaa.

Johan Boholm ja hänen työkaverinsa tietävät ja ovat 
valmiita tekemään jotain asian hyväksi. Boholm on yksi 
Raisoftin perustajista. Raisoft on sosiaali- ja terveysalalla 
toimiva ICT-yritys, joka keskittyy muun muassa hoidon 
laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen ja kehittämiseen 
erilaisten ohjelmistojen ja asiantuntijapalveluiden avulla.

Raisoftin henkilökunta ehkäisee 

istumatyön haittoja joka päivä Smart 

Breakin avulla.
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Hiljalleen Raisoftin yrityskulttuurin, asiantunti-
juuden ja henkilöstön oma-aloitteisuuden ansiosta 
yrityksen tuotevalikoimaan syntyi yksi tuote lisää: 
Smart Break.  Se on työhyvinvointisovellus, jonka 
tarkoituksena on taklata istumatyön haitat alas tuolilta.

– Suurin osa työntekijöistämme on ohjelmisto-
kehittäjiä ja he olivat aloittaessaan melko nuoria. Kun 
ikää alkoi tulla, heillä alkoi esiintyä myös niska- ja 
hartiaseudun kipuja. Asia alkoi olla toistuva puheen-
aihe kahvitunneilla.

– Yrityksen johdossa tietysti havahduimme sii-
hen, että tämä on selkeä ongelma, joka voi aiheuttaa 
sairauspoissaoloja tai pahimmillaan ennenaikaista 
eläköitymistä. Ja me tietysti halusimme, että työ-
paikallamme voidaan hyvin, Boholm aloittaa Smart 
Breakin syntytarinan.

– Otimme yhteyttä työfysioterapeutti ja työhy-
vinvoinnin asiantuntija Maria Finelliin. Hän kartoitti 

tilanteemme ja totesi, että on nähnyt työssään samat 
ongelmat sadoissa yrityksissä meitä ennenkin. Maria 
piti meille tunnin luennon ja jakoi paperilla ohjeet 
taukojumppaan.

Taukojumpan konsepti oli yksinkertainen: kolme 
minuuttia, kolme liikettä, jokaista liikettä tehdään yksi 
minuutti, ylävartalolle yksi liike, alavartalolle yksi liike 
ja sykkeen nostattamiseen yksi liike. Tämä yksin-
kertainen konsepti on Smart Break -työhyvinvoin-
tisovelluksen idea edelleenkin, vaikka konseptin 
kehittäminen myytäväksi ohjelmistoksi on vaatinutkin 
paljon työtä ja haasteiden voittamista.

– Teimme paperille kirjattua taukojumppaa kuusi 
viikkoa. Sen jälkeen lähetin henkilökunnalle jumpas-
ta palautekyselyn. Positiivista palautetta tuli todella 
paljon. Veri oli lähtenyt kiertämään, kivut olivat koke-
muksen mukaan selkeästi vähentyneet ja paljon tuli 
myös kommentteja, että oli mukavaa tehdä yhteistä 
juttua koko porukalla, Boholm kertoo.

– Jatkoimme taukojumppaa positiivisen palaut-
teen perusteella. Ei siinä kovin kauan mennyt, että 
ensimmäinen ohjelmoija alkoi hahmotella jumpasta 
ohjelmistoversiota. Aloite siihen tuli siis henkilökun-
nalta ja se on tietysti positiivista.

– Jatkoimme tätä vajaa pari vuotta, teimme tau-
kojumppaa, koska se tuntui hyvältä. Mutta koko ajan 
henkilökunnan taholta lisääntyivät viestit siitä, että 
jos tämä toimii meilläkin niin hyvin, niin miksei siitä 
olisi hyötyä muillekin yrityksille ja miksei tehtäisi tästä 
tuotetta.  
– Teimme päätöksen, että kokeilemme tuotteistaa 
tämän ohjelmistoksi omalla porukalla ja pyysimme 
Maria Finellin mukaan sisältöasiantuntijaksi, Bo-
holm sanoo. 
 
EHKÄISEE ISTUMATYÖN  
HAITAT TUTKITUSTI

Maria Finell oli jo aiemmin vinkannut Raisoftille, että 
taukojumppa kannattaa kytkeä yrityksen rutiineihin 
kuten kahvitaukoihin. Samoin Finell painotti, että 
mukaan kannattaa ottaa pientä palkitsemista, joka 
perustuu jokaisen omaan aktiivisuuteen eikä siihen, 
että kuka tekee eniten.

– Ohjelmiston kehitysvaiheessa toimme tauko-
jumppaan mukaan pelillisiä elementtejä kuten pis-
telaskua ja tähtien keruuta. Se on hämmästyttävän 
motivoivaa. Liikkeet näytetään videolla. Ohjelmisto 

on sellainen, että jokainen voi liittyä mukaan jump-
paan omaan tahtiinsa. Smart Breakin toimintalogiikka 
ei syntynyt kerralla, vaan kypsyi pikkuhiljaa, Boholm 
kertoo.

– Yksi suurimmista kysymyksistä oli se, että käy-
tetäänkö taukojumpassa apuvälineitä. Päädyimme 
siihen, että välineitä ei tarvita. Meidän mottomme ja 
Smart Breakin punainen lanka on se, että ”sinä riität”.

Boholm painottaa sitä, että Smart Breakin avulla 
voi joka päivä tehdä jotakin konkreettista istumatyön 
haittojen ehkäisemiseksi. Yksi myynnin haasteista 
on kuitenkin se, että monessa yrityksessä ajatellaan, 
että Smart Break ei ehkä sovi heille, koska juuri ky-
seisessä yrityksessä on vähän erilaista porukkaa 
töissä kuin muissa yrityksissä.

– Voimme oman kokemuksemme kautta kertoa, 
että tämä toimii. Monessa yrityksessä on etukäteen 
ajateltu, että tämä ei sovi meille, mutta kun ohjelmaa 
on kokeiltu, mieli onkin muuttunut. Parissa viikossa 
tästä tulee uusi normaali, Boholm perustelee.

Lisäksi konkreettinen tutkimustieto osoittaa, 
että Smart Break toimii. Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniuksen Terveystieteiden yksikkö tutki Aktivoi-
hankkeessaan Smart Breakin vaikutuksia. Lähtöti-
lanne selvitettiin kuntokartoituksella ja interventiona 
käytettiin Smart Breakia neljän kuukauden ajan. Jak-
son päätteeksi tehtiin uusi kuntokartoitus ja kysely-
tutkimus osallistujien kokemuksista.

– Tutkimukset osoittivat, että osallistujilla liikku-
vuus parani, lepokivut vähenivät ja jopa verenpai-
nearvot laskivat, Boholm iloitsee.

– Smart Break toimii, koska sillä on tieteellinen 
tausta. Kaikki liikkeet on tarkoin mietitty niin, että 
ne vastaavat tietotyölaisten työn haasteisiin, joko 
tutkimukseen tai vankkaan asiantuntijoiden koke-
musperäiseen tietoon perustuen. Pienet, huolella 
mietityt palkitsemisjutut pitävät motivaation yllä, niitä 
ei ole valittu sattumanvaraisesti. Ja ennen kaikkea 
ohjelmisto on todella helppokäyttöinen. Se ei vie 
paljoa aikaa työpäivästä eikä käyttäjän tarvitse itse 
miettiä, mitä liikkeitä tehdä vaan liikkeet tulevat kuin 
tarjottimella.

– Mutta tärkeintä on motivaatio. Parhaiten Smart 
Break on otettu vastaan silloin, kun henkilöstö kokee, 
että tämä on hyvä juttu. Tämä toimii loistavasti sellai-
sissa yrityksissä, joissa ajatellaan, että on mahtavaa 
tehdä asioita yhdessä ja pitää hauskaa yhdessä, 
Boholm vinkkaa. ★

Smart Break -ohjelmisto sisältää 

pieniä psykologisia kannustimia, jotta 

motivaatio työhyvinvointiin säilyy, 

Johan Boholm kertoo.

Smart Breakin punainen lanka on 

se, että jumppavälineitä ei tarvita 

vaan ”sinä riität”.

" Paljon tuli myös kommentteja, 

että oli mukavaa tehdä yhteistä 

juttua koko porukalla"
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56-vuotias Lahti on myös pitkän linjan 
yrittäjä. Keski-Pohjanmaan Kontto-
ripiste on perustettu vuonna 1985.

– Ennen kuin lopulta ryhdyin yrittäjäksi, aja-
tus siitä oli ollut mielessä jo pitkään. Perhetaus-
tassani ei ole yrittäjähistoriaa vaan olen työläis-
perheestä, mutta kaupan ala ja palveluammatti 
tuntuivat omalta alusta saakka. Kun olin jonkin 
aikaa tehnyt alan töitä, syntyi hyvin vahva tunne 
siitä, että haluan lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä 
ja katsoa mitä se on, Tuomo Lahti muistelee

Siirtyminen yrittäjäksi kävi luontevasti, kun 
sen aikaisen työnantajan kanssa tarjoutui mah-
dollisuus perustaa nykyinen yhtiö ja päästä sii-
hen heti osakkaaksi.

– Alkuaikoina kahden henkilön työmäärä 
oli iso, koska jokainen työvaihe tehtiin itse. Kun 
laitoimme liikkeen oven kiinni kello 16.30, otim-
me lähetyslistat mukaan ja illalla kotona sitten 
laskutettiin. Olin toki asennoitunutkin siihen, että 
töitä pitää tehdä kovasti.

– Silloin olin myös sen verran nuori, että 
en välttämättä osannut ajatella viiden vuoden 
suunnitelmaa yritykselle. Tavoitteena oli työllistää 
itseni ja sen aikainen palkattu henkilö. Pyrkiä 

Konttoripisteen toimitusjohtaja Tuomo Lahti: 

”Mietitään keinot, 
kääritään hihat ja 
mennään maaliin asti” 

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen toimitusjohtaja Tuomo Lahti kuvailee 
itseään avoimen optimistiseksi persoonaksi, joka haluaa nähdä ihmisissä 
ja asioissa lähtökohtaisesti aina hyvää. Lahden perheeseen kuuluvat 
luokanopettajana työskentelevä vaimo sekä Etelä-Suomessa asuvat 
30-vuotias poika ja 27-vuotias tytär. Vapaa-ajalla Lahden intohimoina 
ovat monipuolinen liikunta ja mökkeily.

saamaan positiivinen tulos, mennä eteenpäin, 
kasvaa ja kehittyä, Lahti sanoo.

Kun Konttoripiste siirtyi ensimmäisestä toi-
mipisteestään Rantakadulta Pitkänsillankadulle 
Kuparitaloon, töihin tuli lisää väkeä. Oli pakko 
alkaa miettiä pidemmän aikavälin suunnitelmia 
ja kasvuhakuisuutta. Siihen yhtälöön tuli pian 
valtavasti lisähaastetta 1990-luvun kovan laman 
mukana. 

– Kovin paikka oli huomata, että yhtäkkiä 
oma tekeminen, ahkeruus ja osaaminen eivät 
enää riitä, kun asiakaskunta vain häviää alta. 
Ostot pienentyvät, kun konkreettisesti yrityksiä 
vain katoaa ankaralla tahdilla ja siinä samaan 
aikaan pitäisi pitää oman yrityksen rahavirta 
pyörimässä, Lahti kertaa.

– Sitten suurin päämiehemme, Elanto-kon-
serniin kuulunut yritys meni konkurssiin ja sieltä 
pätkähti kaikki saatavat saman tien maksuun. 
Se oli nuorelle yritykselle kovin mahdollinen 
paikka. Se opetti nöyryyttä, mutta ennen kaikkea 
sen asian tärkeyden, että tiukimmankin paikan 
tullessa ole avoin, keskustele, kerro tilanne re-
hellisesti. Sillä pääsimme eteenpäin, mutta oli 
se pitkä kujanjuoksu.

Tuomo Lahti hurahti triathloniin ja 

osallistui Ironman -kiertueen  

Suomen osakilpailuun.

YRITTÄJYYS
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JALAT MAASSA 
VAKAAN KASVUN TIELLE

Konttoripiste pääsi takaisin kasvun tielle 
samaan aikaan, kun Suomen talouskin 
kääntyi kohti parempaa vuoden 1995 
paikkeilla. 

– Aika lailla jalat tukevasti maassa 
on eletty sen jälkeen. Toki olemme tart-
tuneet tilaisuuteen, kun mahdollisuuksia 
kasvupyrähdyksiin on tullut, mutta olem-
me tietoisesti edenneet vakaan kasvun 
tiellä, Lahti sanoo.

Konttoripisteen historiaa voi tarkas-
tella myös toimialan mullistusten näkö-
kulmasta.

– Kun aloitimme, myimme elektroni-
sia kirjoituskoneita, jotka aiheuttivat ison 
muutoksen tekstin tuottamisessa. Siitä 
palan matkaa eteenpäin ja tietotekniikka 
yleistyi niin, että se oli iso kehityksen paik-
ka myös meille itsellemme, Lahti luettelee.

Seuraava iso askel oli se, kun ana-
logiset kopiokoneet muuttuivat digitaa-
lisiksi.

– Siinä vaiheessa alan yrittäjiä tippui 
paljon kisasta pois. Kun siirryttiin verk-
koon, se vaati myynniltä ja tekniikalta ko- 
vaa osaamista, mutta myös valtavasti tah- 
toa oppia uutta ja pysyä mukana ajan 
hengessä. Sillä asenteella me olemme 
pärjänneet.

Viime vuosina isoin juttu on ollut digi-

talisaatio. Uuden oppiminen on edelleen 
ehdoton edellytys. 

– Pysymme aallon harjalla kouluttau-
tumalla, mutta pelkät koulutukset eivät 
riitä. Koko ajan pitää olla pieni polte seu-
rata alaa ja omaksua uutta tietoa. Se on 
kokonaisvaltaista ja jatkuvaa tekemistä. 
Myös siitä on iso apu, että olemme osa 
Data Group -ketjua. Tapaamme sitä kautta 
paljon kollegoita ja päämiehiä.

Vuonna 2015 Konttoripiste täytti 30 
vuotta. Heti seuraavana vuonna oli uutta 
syytä juhlaan, kun Kokkolan Yrittäjät ja 
Kokkolan kaupunki muistivat Vuoden yrit-
täjä -palkinnolla.

– Kyllähän se lämmitti mieltä ja sy-
däntä, kun tässä on pitkään toimittu, vä-
keä palkattu ja koko tiimimme on tehnyt 
kovaa ja määrätietoisesti töitä, Lahti tun-
nelmoi.

AIDOLLA 
ASIALLA

Kun taivalta on takana yli 30 vuotta, voi 
kysyä mihin on tultu. Mikä on Konttoripis-
teen toiminnan ydin tänä päivänä?

– Aito halu kehittää asiakkaamme 
liiketoimintaa meidän ratkaisuillamme, 
Lahti vastaa ytimekkäästi. 

Lahden mielestä jokaisen yrittäjän ja 
yrityksen pitäisi määritellä omat arvonsa.

– Pitää miettiä, missä haluaa olla mu-

kana, mitä tekee, miten suhtautuu hen- 
kilökuntaansa ja miten asiakkaisiinsa. 
Omassa ajattelussani sana aitous saa 
koko ajan enemmän ja enemmän mer-
kitystä. Se tarkoittaa välittämistä henki-
lökunnasta, heidän jaksamisestaan, ke- 
hittämisestään ja työn mielekkäästä vas-
tuullisuudesta

– Ja kun ollaan asiakasrajapinnas-
sa, ihan oikeasti ja aidosti kuunnellaan 
asiakkaan tarve. Meidän tahtotilanam-
me täytyy olla halu kehittää yhteistyötä 
asiakkaamme toiminnan kehittämiseksi. 

– Lisäksi talona teemme vahvaa yh-
teistyötä valittujen päämiestemme kanssa. 
Valintoja, joita teemme ei muuteta het-
kessä, koska ne valinnat ovat vaatineet 
koulutusta, sitoutumista ja panostamista, 
Lahti luettelee.

Konttoripisteen työntekijöistä iso osa 
on viihtynyt talossa pitkään. Se on yksi 
merkki siitä, että joitain asioita on tehty 
oikein.

– Ollaan oikeudenmukaisia, välite-
tään aidosti, pyritään muuttamaan työn 
kuvaa taitojen, toiveiden ja alan muutos-
ten mukaisesti.  Vastuullisuus on iso asia. 
Annan mielelläni vastuuta enkä tee itses-
täni korvaamatonta. Meillä saa tehdä omia 
päätöksiä ja ratkaista asioita itsenäisesti 
oman tietotaidon mukaan. Ja tietysti tu-
emme työhyvinvointia monella eri tavalla. 

MITEN PÄÄSTÄÄN 
YHDESSÄ MAALIIN?

Yrittäjällä työ ja vapaa-aika kietoutuvat 
väkisinkin yhteen. Se ei tarkoitta sitä, et- 
tä niiden välillä ei ole selvää rajaa. Pa-
remminkin kyse on siitä, että kumpikin 
osa-alue perustuu samoille arvoille. Kont-
toripiste esimerkiksi sponsoroi paljon ur-
heilua ja liikuntaa.

– Kyllä se asia kumpuaa vahvasti 
omasta ajatusmaailmasta ja yrityksen ar-
voista. Haemme totta kai yritykselle näky- 
vyyttä, mutta haluamme myös olla tu-
kemassa alueellista huippu-urheilua ja 
vahvasti myös nuorisoliikuntaa. Spon-
soroimme joitakin mainitakseni Kokko-
lan Pallo-Veikkoja, TUS:ia Teerijärveltä, 
triathlonisti Joona Tuikkaa ja nuoria sul-
kapallolupauksia Atte Juuri-Ojaa ja Elias 
Vuolletta. Tuemme myös näkyvästi Keski-
Pohjanmaan Liikunta ry:tä.

Lahti on aina pitänyt omasta ja hen-
kilökunnan jaksamisesta huolta liikunnan 
avulla. 

– Harrastan itse monipuolisesti liikun-
taa esimerkiksi pyöräilyn, hiihdon, uinnin 
ja vaelluksen muodossa. Henkilökunnalle 
ja asiakkaille järjestämme spinning-tunnin 
kerran viikossa ja työporukalla osallistum-
me City Runiin keväisin.

– Jo yrittäjän alkutaipaleella pyrin 
pitämään lomat säännöllisesti. Lama-aika 
havainnollisti myös sen, että ihminen ei 
ole kone. Täytyy huolehtia työmäärästä, 
vapaa-ajasta, perheestä ja läheisistä

Monipuolisesta liikunnasta intohimok-
si asti on yltynyt yksi laji. Viimeisen kah-
den vuoden aikana Lahti on harjoitellut 
ahkerasti triathlonia tavoitteenaan päästä 
puolimatkan kilpailussa maaliin saakka. 
Sen tavoitteen hän saavutti kesäkuussa 
2018 Ironman Lahti -osakilpailussa tulles-
saan maaliin ajassa 6:44:40. Ensi vuonna 
tavoitteena on alittaa kuuden tunnin raja. 

Lisämaustetta haasteeseen toi se 
tosiasia, että vielä kaksi vuotta sitten mies 
oli uimataidoton.

– Ikä ei ole este. Ihminen oppii kyllä, 
jos todella haluaa, Lahti sanoo elävänä 
todisteena. 

Konttoripisteen yrittäjä vetää vahvat 
yhtäläisyysmerkit yrittäjyyden ja triathlonin 
välille. Samat asiat kiehtovat kummassa-
kin lajissa. 

– Monipuolisuus, pitkäjänteisyys, ky- 
ky asettaa realistisia tavoitteita, määritel-
lä maali ja lähteä kulkemaan porukalla 
sitä kohti. Mietitään keinot, joilla maaliin 
päästään ja kääritään hihat. Tiedetään, 
että matka on pitkä, joskus kivinen, vas-
taan voi tulla ylämäki tai vastatuulta, Lahti 
tunnelmoi.

– Oli hieno tunne tulla viimeiseltä 
juoksukierrokselta maalia kohti, kun vai-
mo ja tytär olivat yleisön joukossa kan-
nustamassa. Mukavaa oli myös se, että 
osallistuimme kisaan yhdessä poikani 
kanssa. Ja ensi kesän Ironman-kilpailuun 
Lahdessa on ilmoittautunut myös tytär. Se 
on meille hieno yhdistävä tekijä. ★

Yllä: Ironman Lahti -kisan puolimatka 

on suoritettu ajassa 6:44:40 

 

Alhaalla vasemmalla: Konttoripisteen  

toimitusjohtaja Tuomo Lahti 

 

Alla: Konttoripiste palkittiin vuoden  

yrityksenä Kokkolassa vuonna 2016.
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Vuonna 1986 perustettu teerijärve-
läinen Mini-Maid todellakin tekee 
tänä päivänä 4 miljoonaa paperi-

lautasta vuorokaudessa. Yrityksessä työs-
kentelee noin 70 henkilöä Teerijärvellä ja 
10 henkilöä Ruotsin tehtaalla. Liikevaihto 
on 17 miljoonaa euroa. Tuotteista 97 % 
menee vientiin. 

Alusta saakka tavoitteena on ollut 
tehdä maailman parhaita paperilautasia. 
Siihen yritys pyrkii panostamalla kotimai-
suuteen, laatuun, ekologisuuteen ja asia-
kaslähtöisyyteen.

– Me asumme keskellä vihreää kul-
taa. Suomessa ja Ruotsissa tuotetaan 80 
% koko Euroopan taivekartonkimäärästä. 
Laadukas kuitu on meidän valttimme. Raa-

maailman parhailta  
paperilautasilta 
tarjoiltuna

– Paperilautanen on aika yksinkertainen tuote, jos niitä 
tekee muutaman päivässä. Kun tekee 4 miljoonaa, 
prosessi on jo paljon monimutkaisempi. Me olemme 
tehneet siitä oman tieteenlajinsa, Mini-Maid Oy:n yrittäjä 
ja toimitusjohtaja Mikael Grahn sanoo.   

Uusia ja perinteisiä arvoja

ka-aine on lähellä meitä, vaikka asiakkaat 
ovat kaukana, Grahn kertoo.

– Asiakkaamme luottavat meihin, 
koska maailmalla Suomi tunnetaan laa-
dukkaasta kuitu- ja puuteollisuudesta. 
”Te osaatte ne paperihommat siellä” on 
lause, jonka kuulemme usein. Se viesti 
on mennyt perille maailmalla.

– Vientivetoisuus on syntynyt myös 
omalla kovalla työllä. Me olemme yrityk-
sen alkutaipaleelta asti olleet kiinnostu-
neita kansainvälisestä kaupasta. Sitä ei 
tarvitse jännittää, kun yrityksestä löytyy 
suomen, ruotsin, englannin saksan ja es-
panjan taitoa.
– Ja Kruunupyyn lentokenttä. Se on 
elintärkeä. Ilman sitä ei tapahdu mitään. 

ASIAKASLÄHTÖISYYS

– Viesti laadukkaasta suomalaisesta 

kuidusta on mennyt perille maailmal-

la, Mikael Grahn sanoo.
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Luonnonystävänä Grahn itsekin pohtii paljon paperi-
lautasiin liittyvää mielikuvaa kertakäyttökulttuurista. 

– Vaikeaa on se rajanveto, mikä on tarpeellista ja mikä 
tarpeetonta kertakäyttöä. Puhelimemme ovat kertakäyt-
töisiä, markettien ruokapakkaukset ovat kertakäyttöisiä. 
Tarvitaanko yleensä mitään kertakäyttökulttuuria? Tämä 
on mielenkiintoinen arvokeskustelu, joka meillä kaikilla on 
tulevaisuudessa edessämme.

– Meidän juttumme on se, että teemme oman tuo-
tantoprosessimme ja lopputuotteemme niin, että jätettä ja 
kuormaa luonnolle syntyy mahdollisimman vähän.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että päämarkkina tuotteil-
lemme ei ole Suomi eikä suomalainen tapa käyttää pape-
rilautasia. Lontoossa tai Pariisissa ihmiset asuvat pienissä 
asunnoissa, tilaa astioille ei ole. Ruoka pitää valmistaa no-
peasti ja tiskistä halutaan nopeasti eroon. Jos kaikkeen 
tähän käytettäisiin vettä ja tiskiainetta, olisiko se parempi?

– Espanjassa taas ei niin paljon posliinia ole, että 50 
ihmisen suku pitäisi niillä paella-juhlat. Aiemmin he käyttivät 
muovilautasia ja heittivät ne käytön jälkeen pois. Meidän 
mielestämme on parempi, että he käyttävät biohajovia 
kuitutuotteita.

Työskentely maailmalla antaa monipuolista näkökulmaa, 
mutta teerijärveläisyys istuu lujassa. 

– Tähän perheyrittäjyyteen kun on kasvanut, niin ei 
oikein tiedä muusta, vaan se on elämäntapa. Kyllä Teerijär-
vellä toimiminen on itseisarvo sillä tavalla, että kyseessä on 
kotikylä. Toisaalta jos katsoo vähän pidemmälle, niin Keski-
Pohjanmaalla toimiminen luo turvallisuutta yrittämiseen, kun 
tietää, että täällä hommat toimivat. ★

 
ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ  
EUROOPAN YKKÖSEKSI

Yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen, siitä seu-
ranneet EU-direktiivit vuosituhannen vaihteessa ja vaati-
mus raaka-aineiden sertifioinnista viimeistään käänsivät 
vaakakupin toimintansa alusta asti puhdasta, laadukasta, 
skandinaavista kartonkia suosineen yrityksen puolelle. 
Se loi pohjan Mini-Maidin asemalle Euroopan johtavana 
paperilautasten valmistajana.

– Tuotteistamme 90 % on biohajoavia ja kompostoi-
tavia. Käytämme tuotteissamme muovipäällysteitä enää 
minimaalisesti ja lautasen pystyy päällystämään esimerkiksi 
biohajoavalla lakkapinnoitteella, jos tarve vaatii. Sekin täytyy 
tosin sanoa, että joissain tuotteissa muovi on hyvä juttu ja 
se on saanut aiheettakin huonoa mainetta, Grahn valaisee.

– Olemme Mini-Maidin kokonaisvaltainen toimistoratkaisujen 
toimittaja ja pitkäaikainen kumppani. Meillä on IT-palvelu-
sopimus eli toimitamme yritykselle palvelimet, työasemat, 
monitoimilaitteet ja vastaamme myös niiden ylläpidosta ja 
huollosta. Lisäksi meillä on hyllytyssopius toimistotarvik-
keista, Konttoripisteen toimitusjohtaja Tuomo Lahti kertoo.

– Taustalla on vastuullisuus ja syvä luottamus, jota 
olemme yhdessä rakentaneet jo yli 20 vuotta. Olemme 
saaneet olla mukana seuraamassa Mini-Maidin kasvutarinaa 
ja kehittämässä heidän liiketoimintaansa oman ydinosaa-
misemme avulla.

– Yhteistyö on ollut erittäin miellyttävää. Mini-Maidissa 
ihastuttavat hyvä henki, kotimainen perheyrittäjyys ja teke-
misen meininki, Lahti kehuu. ★

KONTTORIPISTE MUKANA 
YLI 20 VUOTTA

Jos tarve vaatii. Se lause toistuu Grahnin puheessa 
usein. Kyse on nimenomaan asiakkaan tarpeesta. Mini-
Maidilla laatu, ekologisuus, tuotekehitys ja asiakaslähtöi-
syys kietoutuvat yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

– Olemme Private Label -valmistaja eli tuotteemme 
myydään kuluttajalle kaupan omalla nimikkeellä. Panos-
tamme tuotekehitykseen paljon, mutta juju on siinä, että 
me menemme asiakkaamme luo ja kysymme, millä tavoin 
hän haluaa, että teemme tuotteen juuri hänelle.

– Sen jälkeen me ratkaisemme, mitä me voimme tehdä, 
mitä tuotantokoneet voivat tehdä, ja mitä raaka-aineen toi-
mittaja voi tehdä. Se on aikamoinen prosessi, mutta siinä 
näkyy se, että meille tuotekehitys ja asiakaslähtöisyys ovat 
sama asia.

"Menemme asiakkaamme luo ja 

kysymme, millä tavoin voimme tehdä 

tuotteemme juuri hänelle."

Paperilautasten käyttötapa on maail-

malla erilainen kuin Suomessa. 

Kuva: Niklas Byskata

Näitä on tulossa neljä miljoonaa. Kuva: Niklas Byskata
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Esarin yrittäjä Ari Rauma 

ja talouspäällikkö Heli 

Känsäkangas laitesuojan 

ovella.

Oy Esari Ab on Suomen johtava laitesuojatoimittaja. Yritys on tähän mennessä toimittanut

noin 4 000 laitesuojaa muun muassa teleoperaattoreiden, liikenteen ja energiateollisuuden 

laitteiden toiminnan turvaamiseksi. 25 vuotta toimineen yrityksen pitkän taipaleen on taannut 

osaava henkilökunta ja keskittyminen kapealle liiketoimintasektorille omaan ydinosaamiseen.

Laitesuojia valmistava Esari  

näkee asiakkaan edun
omaan osaamiseen
keskittymällä

KUMPPANUUS
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– Vuonna 1993 aloitimme toimittamalla puurunkoisia laitetiloja 
teleoperaattoreille NMT-verkon rakentamista varten. Jossain 
kohtaa verkko muuttui GSM-verkoksi ja se tiesi taas lisätyötä 
meillekin. Teleoperaattoreiden laitetilat ovat olleet alusta asti 
toimintamme tukijalka, Esarin perustaja ja toimitusjohtaja Ari 
Rauma kertoo.

– Viime vuosina operaattoreiden laitesuojien osuus liiketoi-
minnastamme on vähentynyt ja tilalle ovat tulleet teräsrunkoiset 
P2-paloluokan ja betonirunkoiset P1-paloluokan laitetilat, joita 
toimitamme esimerkiksi ratojen varsille. Liikennevirasto on iso 
asiakkaamme. Lisäksi teemme paljon sähköasemarakennuksia, 
jätevesipumppaamoita ja varavoimalaitetiloja, Rauma jatkaa.

Toimitusjohtajan mukaan Esarin vahvuuksia ovat kustan-
nustehokkuus, ISO 9001 mukainen laatustandardi ja vahva 
erikoistuminen.

– Periaatteessa puurunkoisen laitesuojan tekee kuka ta-
hansa rakennusurakoitsija, mutta meillä erikoistuminen näkyy 
tietotaitona siitä, millaisen laitetilan asiakas tarvitsee. Tunnis-
tettuamme asiakkaan tarpeet pystymme tarjoamaan heille 
myös LVIS- sekä vaativat kojeistoasennukset. Näiden vuosien 
kokemuksella me voimme neuvoa asiakastamme tekemään 
laadukkaita, kustannustehokkaita ratkaisuja, Rauma perustelee.

ASENNE, AHKERUUS JA AMMATTITAITO

Esarin alku ei ollut helppo, vaikka 90-luvun puolivälissä mat-
kapuhelinverkkoa rakennettiin lamasta huolimatta kovalla 
tahdilla ja töitä riitti. Esarin perustivat kaverukset Esa Rantala 
ja Ari Rauma. Kaksikko ehti tekemään töitä yhdessä kaksi 
vuotta, ennen kuin Esan elämä päättyi vakavaan sairauteen 
41-vuotiaana. 

Ari Rauma jatkoi eteenpäin, teki surutyötä ja työtä. Ei on-
neksi aivan yksin. Yrityksen ensimmäiset työntekijät tulivat ta-
loon vuonna 1996 ja siitä asti vahvuus on ollut 10–15 henkilöä.

– Toinen pitkän ikämme salaisuus on useasti saavutettu 
AAA-luottoluokitus.  Kaikkihan tietävät, että luottoluokitus tulee 
yrityksen taseesta, mutta itse olen kääntänyt sen henkilökun-
taan. Kun työntekijöillä on asenne, ahkeruus ja ammattitaito 
kohdallaan, vasta sitten yritystoiminnassa päästään niin vahvaan 
tilanteeseen, että kolmen A:n luottoluokitus on mahdollinen, 
Rauma jakaa kunniaa.

– Täällä huomaa, että työntekijöistä pidetään hyvää huol-
ta. Yritys pitää työkykyä yllä tarjoamalla mm. hierontaetuja ja 
liikuntaetuja, Esarin talouspäällikkö Heli Känsäkangas sanoo. 

– Vaihtuvuus on ollut pientä. Meillä on yli 20 vuotta talossa 
olleita työntekijöitä ja viime viikolla palkitsimme kolme henkilöä 
10 vuodesta, Rauma kertoo.

VAHVASSA KASVUSSA

Esari on mennyt monesti vastavirtaan muun teollisuuden ja 
talouden suhdanteisiin nähden. Taantumien aikana on mennyt 
lujaa, mutta hiljaisia vuosia on ollut silloin, kun muuten on ra-
kennettu vilkkaasti. Paljon on kiinni siitä, minkä verran milloinkin 
yhdyskuntarakentamiseen panostetaan.

– Nyt olemme vahvan kasvun tiellä. Vuodesta 2014 lähti-
en mukanamme on ollut vaasalainen pääomasijoitusyhtiö Oy 
Wedeco Ab. Siitä asti olemme tehneet kovasti töitä, että pää-
semme vientimarkkinoille. Ja nyt näyttää siltä, että Ruotsissa 
tapahtuu läpimurto.

– Ruotsissa yritämme kyllä tiukkaan markkinarakoon. Siel-
lä on vastaavia toimijoita useampia. Mutta meillä on hiukan 

erilaiset tekniset tavat toteuttaa laitesuojat kuin ruotsalaisilla 
kilpailijoillamme. Lisäksi olemme panostaneet jo vuosituhannen 
vaihteesta asti laitesuojiemme arkkitehtuuriin ja muotoiluun. 
Ruotsissa niin ei tehdä, vaan rakennusten ulkoasu kielii, että 
kyseessä on tekninen tila. Erotumme erikoistumisellamme 
myös siellä, Rauma suunnittelee.

Raumalta kysytään usein, kuinka paljon laitesuojia pitää 
vielä rakentaa. Eikö verkko ole jo valmis?

– Ajattelin ensin itsekin, että rakennetaan nyt tämä GSM-
verkko valmiiksi. Mutta sitten vuosien varrella on tullut oivallus 
siitä, että tätä yhteiskuntaa rakennetaan niin monella tapaa, 
että tälle työlle on aina jatkuvuutta ja me haluamme olla siinä 
edelläkävijöitä.

Esari antaa oman panoksensa yhteiskunnan rakentami-
seen varsin konkreettisella tavalla, mutta Rauma on pohtinut 
omaa osuuttaan kriittisestikin.

- Olen monesti tuskaillut sitä, että tietoyhteiskunta tekee 
ihmisistä koko ajan kiireisempiä ja kärsimättömämpiä. Jos ei 
tee jotain samalla sekunnilla, siitä saa kuulla heti. Ja tuntuu että 
lapset ja nuoret viettävät valtavasti aikaa verkossa. Samaan 
aikaan me itse osallistumme verkon parantamiseen. Se on 
jopa ristiriitainen tunne, Rauma pohtii.

"Kun työntekijöillä on asenne, ahkeruus ja ammattitaito 

kohdallaan, vasta sitten yritystoiminnassa päästään niin vahvaan 

tilanteeseen, että kolmen A:n luottoluokitus on mahdollinen"

Esari tuottaa lisäarvoa asiakkailleen erikoistumisellaan.

Laitesuojia ja yhdyskun-

taverkkoa rakentaessa 

työ ei tekemällä lopu, 

Ari Rauma sanoo.

ERIKOISOSAAMINEN VAATII ULKOISTAMISTA

Esari osti ensimmäisen ison kopiokoneensa käytettynä Keski-
Pohjanmaan Konttoripisteeltä 20 vuotta sitten kovan tinkimisen 
jälkeen. Se oli pitkään kestäneen yhteistyön alku. Viimeistään 
viime vuonna yhteistyö syveni strategiseksi kumppanuudeksi.

– Nykyään kaikki monitoimilaitteemme on liisattu Konttori-
pisteeltä huolto- ja ylläpitosopimuksella. Viime vuonna teimme 
myös sopimuksen IT-palveluiden ulkoistamisesta kokonaan 
Konttoripisteelle, Esarin talouspäällikkö Heli Känsäkangas 
kertoo.

– Aiemmin Esarilla oli myös IT-alan henkilöitä töissä. He 
hoitivat IT-ratkaisujamme oman varsinaisen työnsä ohella. Mutta 
silloin kokonaisuus ei ollut kenenkään hallussa. 

– Yhteistyösopimuksen myötä Konttoripiste uusi palveli-
memme, teki siihen liittyvät isot ohjelmistomuutokset ja -siirrot 
sekä koordinoi myös uusien tietokoneiden ja näyttöjen han-
kinnat, Känsäkangas jatkaa.

– Nyt voimme luottaa siihen, että järjestelmät ovat kunnos-
sa ja tekninen tuki tulee nopeasti. On nykyaikaista ulkoistaa 
IT ja se tukee meidän keskittymistä ydinosaamiseemme. Saa-
vutettuja hyötyjä ovat tietoturvallisuus, palvelun laatu ja vahva 
luotto siihen, että asiat ovat kunnossa tai ne hoidetaan kuntoon 
luvatussa vasteajassa, toimitusjohtaja Rauma vahvistaa. ★
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– Helppous on asiakkaan kannalta tärkein asia autokaupassa tänä päivänä. Koko palvelu pitää saada saman 
katon alta. Ensimmäiseksi tietysti autovalikoiman pitää olla monipuolinen, jotta asiakas saa sellaisen auton
kuin haluaa. Jos meiltä ei toiveiden mukaista autoa heti löydy, me hankimme sellaisen. Sen jälkeen hoidamme
kuntoon myös rahoituksen, vakuutukset ja auton kotiinkuljetuksen, Suomen Autokauppa Oy:n toimitusjohtaja 
Eero Poukkula kertoo.

Autokauppaa tai tulostusta 

kunhan se on
asiakkaalle helppoa 

SAKAn Oulun toimipiste on yksi  ketjun 13 liikkeestä Suomessa.

Suomen Autokauppa Oy myy 
käytettyjä autoja 13 toimipis-
teessä ympäri Suomen. Yritys 
on kasvanut voimakkaasti viime 

vuosina. Vuonna 2015 liikevaihto oli 7 
miljoonaa euroa ja vuonna 2017 jo 91 mil-
joonaa euroa. Seuraavan parin kolmen 
vuoden tavoitteena yrityksellä on huo-
mattava maantieteellinen laajentuminen.

– Vahvan kasvun tekee mahdolliseksi 
konseptimme. Sen pitää olla kunnossa. 
Toimimme hyvin järjestelmällisesti ja tehok-
kaasti, Poukkula perustelee menestystä.

– Kilpailuetumme perustuu vahvasti 
toimintaamme ja konseptiimme sitoutu-

neeseen henkilöstöömme.
– Ja yksi tekijä on myös digitalisaa-

tio. Vielä 15 tai 20 vuotta sitten tällainen 
kasvu ei olisi ollut mahdollista autoliik-
keelle, Poukkula summaa.

Voimakas kasvu ja maantieteellinen 
laajuus asettavat tietysti omat haasteensa 
myös yrityksen johtamiselle.

– Myös meidän toimialallamme niin 
sanottu big datan hallinta on hyvin keskei-
sessä roolissa. Raportointi ja seuranta pitää 
olla kaikessa tekemisessä sillä tasolla, että 
ollaan tilanteen tasalla joka päivä. Tämä 
on niin sanotusti aamupäiväjohtamista ja 
iltapäiväjohtamista, Poukkula sanoo.

MONITOIMILAITTEET 
KAIKKIIN TOIMIPISTEISIIN

Helppous ja tehokkuus ovat tärkeitä asi-
oita Suomen Autokauppa Oy:lle myös 
kun kyseessä on kopiointi ja tulostus. 
Keski-Pohjanmaan Konttoripiste toimit-
taa Suomen Autokauppa Oy:lle Konica 
Minoltan monitoimilaitteet kaikkiin yrityk-
sen toimipisteisiin.

– Konttoripisteen Hannu Vanhala toi-
mitti ja asensi meille ensin monitoimilait-
teen yhteen toimipisteeseen. Kun kaikki 
meni hyvin yhdessä liikkeessä, olemme 
sitten ottaneet samanlaiset laitteet aina 

uuteen avattavaan liikkeeseen, Pouk-
kula sanoo.

– Homma on toiminut todella hyvin 
ja joustavasti. Hannu on käynyt viemäs-
sä laitteen jokaiseen liikkeeseen itse ja 
varmistanut, että laite on käyttövalmis, 
kun hän sieltä lähtee.

– Toimitamme monitoimilaitteet SAKAl-
le huolto- ja ylläpitosopimuksella. Pystymme 
tarjota tällaista palvelua ympäri Suomen, 
Konttoripisteen Hannu Vanhala tarkentaa.

– Jos monitoimilaitteessa on ongel-
mia, Suomen Autokauppa Oy:n henkilös-
tö voi soittaa suoraan minulle. Nykyään 
monitoimilaitteiden ajuriasennukset ja 

-päivitykset voi hoitaa etänä. Jos taas ky-
seessä olisi huoltokeikka, voimme ottaa 
yhteyttä toimipisteen lähimpään huolto-
liikkeeseen.

– Mutta huoltokatkoja ei ole tainnut 
olla yhtäkään. Yksi viallinen laite on vaih-
dettu kokonaan uuteen, Hannu Vanhala 
muistelee. ★

HUOLTO JA YLLÄPITO

"Huoltokatkoja ei ole tainnut olla 

yhtäkään, yksi viallinen laite on vaihdettu 

kokonaan uuteen"
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Tuomo Lahti 
Kokkola 
Toimitusjohtaja/myynti 
Yrittäjä 
Puh. 0400 667 593 
tuomo@kpkp.fi 
Harrastukset: monipuolinen liikunta 
Motto: Positiivisuus kantaa

Timo Kuivanto
Kokkola, Myynti 
Talossa 25 vuotta
Puh. 040 550 5793
timo@kpkp.fi
Harrastukset: liikuntaa monipuolisesti, 
erityisesti laskettelu
Motto: Ajattele positiivisesti

Hannu Vanhala
Raahe, Myynti
Talossa 3 vuotta
Puh. 050 582 8718
hannu@kpkp.fi
Harrastukset: jääkiekko, jalkapallo, 
metsästys
Motto: Periksi ei anneta

Tiina Möttönen
Kokkola-Pietarsaari
Myyntisihteeri 
Talossa 15 vuotta
Puh. 040 867 6220
tiina@kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Asioilla on tapana järjestyä

Arja Keränen
Kokkola
Myyntiassistentti 
Talossa 7 vuotta
Puh. 044 311 4990
arja@kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Pysy aina omana itsenä

Pertti Joki
Kokkola, Järjestelmäasiantuntija
Talossa 23 vuotta
Puh. 0400 301 957
pertti@kpkp.fi
Harrastukset: jousiammunta
lukeminen, tiede, golf
Motto: Tarpeeksi kun yrittää niin osuu

Jarkko Pelto-Arvo
Kokkola
Tekninen asiantuntija 
Talossa 10 vuotta
Puh. 0400 973 290
jarkko@kpkp.fi
Harrastukset: liikunta
Motto: Tekemällä oppii

Jani Määttänen
Ylivieska, IT-asiantuntija
Talossa 3 vuotta 
Puh. 040 736 2099, jani@kpkp.fi
Harrastukset: frisbee golf, 
squash, biljardi, golf
Motto: Päällystetyllä tiellä on helppo 
kulkea, mutta siinä ei kasva kukkia.

Miiko Seppänen
Kokkola
Tekninen palvelu 
Talossa huhtikuusta 2016
Puh. 040 139 2771
miiko@kpkp.fi
Harrastukset: kuntosali, pyöräily,
Motto: Älä odota tulevaa vaan elä nyt

Elias Holström
Kokkola, Pietarsaari
Tekninen palvelu 
Talossa toukokuusta 2017
Puh. 0400 350 147, elias@kpkp.fi
Harrastukset: jääkiekko, frisbeegolf
Motto: Tee tänään mitä muut eivät, niin 
huomenna teet mitä muut eivät osaa.

Mika Pentinmikko
Kannus, Ylivieska, Tekninen palvelu 
Talossa 3 vuotta
Puh. 044 729 1540
mika@kpkp.fi
Harrastukset: moottoripyöräily
Motto: Hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty
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Elias Holmström on Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen 
uusin työntekijä. Elias on ehtinyt työskennellä Kontto-
ripisteellä jo jonkin aikaa ja on jo varmasti tuttu osalle 
asiakkaistamme.

Haapajärveltä alun perin kotoisin oleva Elias Holmström 
tuli vuonna 2014 Kokkolaan opiskelemaan ammattikorkeakoulu 
Centriaan ohjelmointi- ja viestintätekniikan insinööriksi. Tou-
kokuussa 2017 Elias haki Konttoripisteelle työharjoitteluun ja 
sai paikan kesäksi. Elias työskentelee teknisessä palvelussa. 

– Tuntui että pääsin hyvin mukaan porukkaan ja työt on-
nistuivat. Työsopimustani jatkettiinkin elokuusta vuoden lop-
puun. Vuoden vaihteessa huomasimme, että hommia riittää 
ja molemmin puolin on kiinnostusta jatkaa yhteistyötä, joten 

Elias on Konttoripisteen
uusin vahvistus

minulle tehtiin vakituinen työsopimus. Hyvin kävi. Kun teki 
kesäharjoittelun kunnolla, niin se poiki työpaikan, Elias kertaa.

– Tekniikan ala on sellainen, että olen harrastanut sitä 
jossain muodossa aina. Nyt kun pääsen toteuttamaan sitä 
myös työkseni, työ tuntuu todella motivoivalta ja aamulla on 
mukava tulla töihin. Parempaa työnantajaa on vaikea toivoa. 
Konttoripisteellä on äärimmäisen hyvä ilmapiiri, olen tuntenut 
itseni alusta asti tervetulleeksi ja työkavereita kiinnostaa aidosti 
toisten tekemiset ja kuulumiset.

– Tässä työssä onnistuminen vaatii sitä, että omaksuu uusia 
asioita nopeasti. Alan kehitys on todella nopeaa. Joskus jo 
työn ohessa pitää omaksua uusia vastaantulevia asioita, Elias 
pohtii oman onnistumisensa tekijöitä. ★
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Kokkola

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

Pietarsaari

Kauppiaankatu 2
68600 Pietarsaari
puh. (06) 781 0002

Raahe

Rantakatu 8 A
92100 Raahe (Softpolis)
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


