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Vähän erilainen vuosi

KÄDESSÄSI ON KONTTORIPISTEEN visuaa-
lisesti uudistunut asiakaslehti. Tänä vuon-
na yrityksellemme on tullut matkamittariin 
täyteen mukava lukema: 35 vuotta.

Toimialamme vaatii jatkuvaa uudis-
tumista. Siksi me Konttoripisteellä panos-
tamme myös jatkuvasti uudistumiseen, 
osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön 
kouluttamiseen. 

Tänä vuonna päätimme tehdä uu-
distumisestamme aiempaa näkyvämpää. 
Uudistimme yrityksemme visuaalisen 
ilmeen juhlavuoden kunniaksi ja allevii-
vataksemme sitä, mitä Konttoripiste todel-
lisuudessa on: nykyaikainen ja kokonais-
valtainen ICT-asiantuntija.  

Syksyllä oli tarkoitus myös juhlia 35 
vuoden merkkipaalua yhdessä henkilös-
tömme, asiakkaidemme ja sidosryhmiem-
me kanssa. Siinä kävi, miten kävi, mutta 
elämme siinä ajatuksessa, että juhlat juh-
litaan, kun sen aika on ja se voidaan tur-
vallisesti tehdä.

Vuosi oli varmasti meille kaikille erilai-
nen kuin osasimme odottaa. Konttoripis-
teelle vuosi oli kaikesta huolimatta hyvä ja 
työntäyteinen. 

Keväällä käytännössä koko Suomi 
vetäytyi etätöihin. Meillä Konttoripisteellä 
siirtymä sujui jouhevasti. Samalla tietys-
ti tarjoamamme ratkaisut ja tuoteryhmät 
ovat osuneet aika suoraan asiakkaidem-
me tarpeisiin. Olemme ahkeroineet asiak-
kaidemme hyväksi erityisesti etäkokous-

Olemme ahkeroineet asiakkaidemme 

hyväksi erityisesti etäkokouslaitteiden, 

videoneuvotteluratkaisujen ja tarvittavien 

tietokoneratkaisujen järjestämisessä 

kotitoimistoihin_

laitteiden, videoneuvotteluratkaisujen ja 
tarvittavien tietokoneratkaisujen järjestä-
misessä kotitoimistoihin.

Siinä samalla on ollut ilo huomata, 
että asiakkaammekaan eivät ole käper-
tyneet kilpikonnan kuoreen. Jos kysyn-
nän hiipumista on ollut, sekin tilaisuus on 
useassa yrityksessä käytetty kouluttau-
tumiseen tai prosessien ja teknologian 
uudistamiseen. Tuntuu, että alueemme 
yrityksissä on nähty se, että tämä on yksi 
ajanjakso, jolla oli alku ja sillä tulee ole-
maan myös loppu, vaikkakin vielä vähän 
epämääräinen loppu. 

Painetaan sitä ja parempaa huomista 
kohti. 

 
Tuomo Lahti 
toimitusjohtaja
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JUHLAVUOTTA 
VIETTÄVÄ 

KONTTORIPISTE 
UUDISTUU 

– jatkuvasti ja näkyvästi

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on perustettu vuonna 1985. Tänä vuonna 
mittariin kilahtaa siis 35 toiminnan täyteistä vuotta.

– 35 vuotta on mennyt todella nopeasti. Toimiala on todella 
mielenkiintoinen ja sen kehitys todella nopeaa. On vaikea edes sanoin 
kuvata sitä kiitollisuutta, jota tunnen, kun saan tehdä tätä työtä tällä 
porukalla, joka sitoutuu tähän niin vahvasti. Meillä on kasassa tosi osaava 
henkilöstö, jolla on vahva, iloinen yhteishenki, Konttoripisteen perustaja ja 
yrittäjä Tuomo Lahti kiittää.

– Asiakkaiden ja yhteistyökumppanienkin kanssa on kovan bisneksen 
lisäksi vaalittu myös pehmeitä arvoja ja sinnekin suuntaan on monia 
antoisia tuttavuuksia ja ystävyyksiä syntynyt, Lahti jatkaa.

Kun Lahti pohtii sitä, millä keinoilla Konttoripiste on päässyt pitkäikäisten 
– jopa perinteikkäiden – yritysten kategoriaan, esille nousee kaksi 
asiaa: jatkuva uudistuminen ja osaava henkilöstö, joka asennoituu 
uudistumiseen myönteisesti.

4



– JOS YRITYS HALUAA päästä tällä toimi-
alalla tähän ikään, se käytännössä vaatii 
jatkuvaa uudistumista. Tämän asian miet-
timinen on iso osa omaa työtäni. Ei se päi-
vittäin näy konkreettisessa tekemisessä, 
mutta on ajatuksen tasolla läsnä kuiten-
kin, Lahti perustelee. 

Nähdäkseen mihin suuntaan mark-
kina menee, täytyy olla herkällä korval-
la myös asiakkaiden ja henkilökunnan 
suuntaan.

Konttoripisteellä lähes 30 vuotta 
myynnin ammattilaisena työskennellyt 
Timo Kuivanto vaihtaa kuulumisia asiak-
kaiden kanssa päivittäin ja viesti kentältä 
on selvä. Digitalisaatio etenee vauhdilla ja 
asiakkaiden vaatimukset kasvavat.

– Jos kymmenessä vuodessa on ta-
pahtunut paljon, trendi lyhenee entises-
tään. Varmuudella voi sanoa, että noin 

– On vaikea edes sanoin kuvata sitä kiitollisuutta, jota tunnen, kun saan 
tehdä tätä työtä tällä porukalla, Konttoripisteen yrittäjä Tuomo Lahti sanoo.

viiden vuoden päästä maailma on jo ko-
vin erilainen. Tänä päivänä myyntiargu-
menttimme on se, että Konttoripiste on 
paikallinen moniosaaja, joka pystyy tar-
jota kokonaisvaltaiset toimistoratkaisut 
isommillekin yrityksille. Ja juuri kokonais-
valtaisuutta ja keskittämisestä saatavia 
hyötyjä asiakkaat nykyään odottavatkin, 
Kuivanto valaisee.

Tuomo Lahti vahvistaa, että juuri tämä 
on Konttoripisteen toiminnan ydin ja siitä 
on kerrottava asiakkaillekin.

– Konttoripiste on moderni ICT-asian-
tuntija, joka huolehtii asiakkaistaan koko-
naisvaltaisesti. Se on samalla asia, josta 
meitä ei vielä tunnisteta riittävästi. Tosiasia 
on kuitenkin se, että yli 50 % liikevaih-
dostamme tulee ICT-tuesta, ylläpidosta 
ja siihen liittyvästä raudasta – eli kokonai-
suuden hallinnasta. Meillä on talossa 10 
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ICT- asiantuntijaa ja merkittäviä asiakkaita, 
jotka käyttävät kokonaisuudessaan mei-
dän palveluita, Lahti kertoo.

– Voimme siis tarjota asiantuntevat 
ja riittävät resurssit ICT-ratkaisuihin jo nyt 
ja tulemme vielä entisestään vahvista-
maan ja kehittämään tätä puolta, Lahti 
alleviivaa.

Asiakkaan näkökulmasta tarve toi-
mistoratkaisujen keskittämiselle on sel-
vä. Jonkun pitää nähdä kokonaisuus ja 
vastata siitä. 

– Kenttä alkaa olla niin laaja, että 
asiakas ei voi sitä enää yksin hallita. Alle 
100 hengen yrityksissä ei aina ole omaa 
tietohallintoyksikköä ja silloin kukaan ei 
todennäköisesti vastaa kokonaisuudes-
ta. Siksi meidän vastuullamme on seura-
ta aikaamme ja kertoa asiakkaalle, mitä 
olisi fiksua tehdä. Asiakas tekee päätök-
set, kun me tuomme ensin tarjottimella 
vaihtoehdot. 

Konttoripisteen tehtävä on luoda 
näkymää siihen, miten tekniikka kehit-
tyy ja miten innovaatiot voisivat tuoda 
hyötyä, tehokkuutta ja tuottavuutta liike-
toimintaan.

– Menestyvissä yrityksissä on tänä 
päivänä ymmärretty se, että niiden pitää 
keskittyä ydinosaamiseensa ja ostaa 
palveluina ne osa-alueet, jotka joku jou-

tuisi muuten tehdä päätoimensa sivussa 
vasemmalla kädellä, Lahti jatkaa.

SOPIVA VASTUU MOTIVOI

Nykyaikainen ICT-palvelu sisältää tieto-
koneet, palvelimet, pilvipalvelut, huolto- 
ja tukipalvelut, kopiointi- ja tulostusrat-
kaisut.

– Ja meiltä onnistuvat myös esi-
tystekniikan kokonaisratkaisut, sillä se 
mikä eilen oli AV, on tänä päivänä ICT, 
Lahti jatkaa listaa.

Kokonaisvastuu on iso sana. Stra-
teginen kumppanuus ei voi olla sana-
helinää. Se tarkoittaa palveluntarjoajaa, 
joka pureutuu asiakkaan liiketoimintaan 
ja kaivaa omasta tuoterepustaan ne rat-
kaisut, joiden avulla voidaan osaltaan 
varmistaa, että asiakkaan strategia jal-
kautuu.

– Meidän pitää oikeasti tuoda te-
hokkuutta ja tuottavuutta ymmärryk-
sellämme ja ratkaisuillamme heidän 
liiketoimintaansa. Me emme kauppaa 
vuoden kumppanuuksia vaan tähtääm-
me pitkään hedelmälliseen yhteistyö-
hön, Lahti sanoo.

– Olemme paikallinen toimija lä-
hellä asiakasta ja sen mukana tulee iso 
vastuu. Sitä me tietysti haluammekin. 
Olemme paljon vartijoita, kun asiakas 
luovuttaa meille pääsyn palvelinsaliinsa 
ja tietohallinnon kokonaisuudessaan. 
Siksi meillä on oltava riittävät resurssit 
niin henkilöstön osaamisen kuin luku-
määränkin puolesta.

Konttoripisteen henkilöstön mer-
kitys on ensiarvoisen tärkeä eikä vain 
juhlapuheissa.  

– Olemme valinneet tarjoamamme 
tuotemerkit huolella, mutta kaikki alan 
johtavat tuotemerkit ovat laadukkaita ja 
niissä on hyvin vähän ominaisuusero-
jakin. Siksi meiltä vaaditaan jokapäiväi-
sessä työssä palveluherkkyyttä. Se läh-
tee ihmisistä ja heidän teoistaan enkä 
voi tarpeeksi alleviivata sitä, että osaava 
henkilökuntamme on meidän tärkein 
voimavaramme ja tärkein onnistumisen 
salaisuus, Lahti painottaa.

Henkilökunnan työmotivaatiosta ja 
hyvinvoinnista kannattaa siis pitää huolta.

– Uskon että motivaatio syntyy siitä, 
kun ihmiseen luotetaan ja hänelle an-

Konttoripisteen 
asiantuntijoiden 

vastuulla on seurata 
aikaansa ja löytää 

asiakkaalle toimivat 
ratkaisut.
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Konttoripisteellä työntekijöiden vaihtuvuus on ollut pientä muun muassa 
hyvän yhteishengen ansiosta. Kuvassa Timo Kuivanto (vas.) ja Tiina 
Möttönen.

netaan vastuuta. Silloin hän myös ottaa 
vastuuta ja kasvaa sen myötä. Pitää an-
taa mahdollisuus kouluttautua, kehittyä ja 
ottaa laajempia kokonaisuuksia haltuun. 
Työn sisällöstä tulee se polte, jolla men-
nään eteenpäin.

Konttoripiste työllistää tällä hetkellä 
16 henkilöä. Firmassa vietettyjen työvuo-
sien keskiarvo heillä on reilu 10 vuotta. 
Viimeisen kahden vuoden aikana on 
tullut 6 henkilöä lisää yrityksen kasvun 
myötä. Vaihtuvuus on ollut hyvin pientä 
läpi vuosien.

– Kun Konttoripisteelle tulee uusi 
työntekijä, perehdytän hänet henkilö-
kohtaisesti ja käyn meidän toimintatavat, 
arvot ja yrityskulttuurin läpi. Pk-yrityksen 
arvothan ovat aika suoraan sidoksissa 
itse yrittäjään. Meillä on avoin yrityskult-
tuuri, jossa osallistutamme tiimiä päättä-
mään asioista yhdessä ja kannustamme 
siihen, että uudetkin ihmiset tuovat omia 
ajatuksiaan esiin jo aikaisessa vaihees-
sa, Lahti pohtii motivaation ja pienen 
vaihtuvuuden syitä.

Lahti sanoo, että osaavan henkilös-
tön merkitys kirkastui hänelle viimeistään 
silloin, kun PC-tietokoneet tulivat markki-
noille ja toimiala alkoi eriytyä monitoimi-
laitteiden toimittajiin ja ICT-osaajiin.

– Silloin aikanaan harva toimija 
pystyi viemään kumpaakin teknologiaa 
eteenpäin laadukkaalla palvelulla. Me 
lähdimme jo aikaisessa vaiheessa yh-
distämään molemmat segmentit, koska 
näimme, että digitalisaation myötä mo-
nitoimilaitteet tulevat olemaan entistä 
enemmän verkossa olevia päätelaittei-
ta, jolloin meidän pitää olla palveluntar-
joajana kiinni asiakkaan palvelimessa ja 
verkkoympäristössä ja voimme helpom-
min tarjota kokonaisuuksia.

– Käytännön tasolla tämä valinta tar-
koitti sitä, että meillä pitää olla töissä hen-
kilöitä, joilla on resurssit selvitä tästä haas-
teesta ja heitä pitää myös rekrytoida lisää.

UUSI ILME ON JUHLAVUODEN 
NÄKYVIN UUDISTUS

Konttoripisteen juhlavuotta vietetään ko-
ronapandemian takia poikkeusoloissa. 
Vielä on epäselvää, millä tavalla kerty-
neitä vuosia juhlitaan syksyllä yhdessä 
sidosryhmien kanssa.

– Kyllähän vastaava tilanne tämän 
taipaleen varrella oli 90-luvun lama. Mut-
ta se kesti todella pitkään ja silloin oltiin 
käytännössä koko maa polvillamme. Se 
leimaa omaa historiaakin, mutta se on ol-
lut myös vahvistava oppi siitä, miten talo-
utta hoidetaan yrityksessä. Vahvistetaan 
tasetta ja huolehditaan kassa kuntoon 
silloin, kun menee hyvin. Ja varaudutaan 
äkkinäisiin muutoksiin, Lahti palaa men-
neisiin.

Näkyvin muutos juhlavuonna on 
se, että Konttoripiste uusii visuaalisen 
ilmeensä.

– Firmalle tulee lisää ikää, mutta 
naama nuorentuu, Lahti hymyilee.

– Laitamme ilmeen vastaamaan 

tämän päivän henkeä ja vastaamaan vi-
suaalisesti paremmin sitä, mitä me olem-
me ja mihin olemme matkalla. Uusi ilme 
kertoo, että Konttoripiste on eteenpäin 
katsova, digiajan turvallinen strateginen 
kumppani, joka omalla toiminnallaan var-
mistaa, että asiakkaan valtakunnassa eli 
toimistossa on kaikki hyvin.

Ja jos syksyllä on kaikki hyvin, myös 
juhlimaan päästään.

– Jos syksyllä rajoitukset on purettu, 
järjestämme juhlat, joissa keskiössä on 
oma henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät. 
Yritys on toimialallaan varsin kunnioitetta-
vassa iässä ja olemme alueemme vanhin 
alan yritys, joten kyllä siinä on aihetta kun-
niakkaalle juhlapäivälle, Lahti lupaa. 

Meiltä vaaditaan jokapäiväisessä työssä 

palveluherkkyyttä. Se lähtee ihmisistä 

ja heidän teoistaan enkä voi tarpeeksi 

alleviivata sitä, että osaava henkilökuntamme 

on meidän tärkein voimavaramme ja tärkein 

onnistumisen salaisuus_

7Konttoripiste 1 | 2020



Asiakasymmärrys 
kasvattaa Feelian 
valmisruuan kysyntää
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TUOREESTI JA VASTUULLISESTI toimi-
va Feelia ei operoi suoraan vähittäis-
kaupassa vaan pääosin perinteisessä 
lounasmarkkinassa. Feelia toimittaa 
valmisruokaansa esimerkiksi päivä-
koteihin, kouluihin, hoivakoteihin ja 
liikennemyymälöihin.

– Vähittäiskaupallekin meillä on 
erilaisia konsepteja kuten nopeas-
ti ympäri Suomen yleistynyt Take-
a-Soup. Se on kahviloille, kioskeille 
sekä pienille ravintoloille ja kaupoille 

räätälöity valmiskeittokonsepti, joka ei 
vaadi erillisiä investointeja tai henkilö-
kuntaresursseja, Ojala selventää.  

Ensimmäisen merkittävän kasvun 
askeleen Feelia otti vuonna 2013, kun 
yhtiön oma ruokatehdas valmistui Py-
hännälle. Vielä ratkaisevampi askel oli 
ruokatehtaan laajennus vuonna 2017. 
Laajennus yli kaksinkertaisti Feelian 
toimitilat ja tuotantokapasiteetin ja 
nosti merkittävästi myös henki-
löstön määrää.  

Feelian toimitusjohtaja Jukka Ojalalla on selvä näkemys 
siitä, miksi pyhäntäläinen valmisruokavalmistaja on 
kasvanut kovaa ja kannattavasti viimeisen reilun viiden 
vuoden aikana. Yhtiön kasvustrategia vastaa ajan kuvaan 
ja puhuttelee Feelian asiakkaina olevia yrityksiä monella 
tavalla.

– Emme valmista ja myy pelkkää ruokaa, vaan valmiita 
konsepteja ja toimivia ratkaisuja asiakasyrityksemme 
tarpeen mukaan. Ruokamme on laadukasta ja vahvasti 
kotimaista, mutta oikeastaan ruoan valmistus seuraa 
asiakaslähtöistä ajatteluamme. Tällä ajatusmallilla olemme 
vakiinnuttaneet itsellemme hyvän markkina-aseman koko 
Suomessa, Ojala valaisee.

Muun muassa 
ruokatehtaan laajennus 

ja innokas myyntityö 
ovat mahdollistaneet 

Feelian kasvun.
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MENESTYKSEN RESEPTISSÄ 
ON MONTA AINESTA

Ruokatehtaan laajennus varmisti sen, 
että Feelia pystyy vastata kasvanee-
seen kysyntään. Ojala haluaa nostaa 
kuitenkin esiin myös ne seikat, jotka 
ovat kysynnän luoneet.

– Laadukas tuote, aito asiakasläh-
töinen palvelu ja tuotekehitys, hyvä työ-
porukka, aktiivinen myynti ja vastuullinen 
toiminta, hän luettelee.

Valmisruoan laadun ja hyvän maun 
takaavat kotimaiset raaka-aineet, maistu-
va reseptiikka ja kypsennyksessä käytetty 
vakuumiteknologia.

– Emme tee ruokaa pakkaseen pak-
kasteknologialla. Parhaimmillaan saamme 
ruokiimme kuuden kuukauden säilyvyy-
den ilman lisäaineita, Ojala kertoo.

Pyhännän tehtaalta lähtee joka päi-
vä suuri määrä ruokaa ympäri Suomen 
ja myös muihin pohjoismaihin. Feelian 
valikoimassa on tänä päivänä yli 150 eri-
laista tuotetta.

– Emme suunnittele valikoimaamme 
niin, että kuvittelemme mitä asiakkaam-
me haluaa. Aina kun valikoimaamme tu-
lee uusi tuote, sille on jo olemassa koh-
tuullisen kokoinen asiakas. 

Ojalan mielestä kyse on palvelu-
muotoilusta.

– Asiakkaamme tietää parhaiten, 
mitä hän haluaa. Jos joltain asiakasyri-
tykseltämme tulee pyyntö tuotteesta, 
me teemme tuotteen, jos sen kysyntä on 
tarpeeksi iso. Samalla tietysti tarjoamme 
tuotetta muillekin asiakassegmenteillem-
me. Näin ratkaisemme asiakkaamme tar-

Uskon että kaikki yritykset, jotka tänä päivänä 

haluavat tehdä kauppaa, haluavat ymmärtää 

asiakasta ja asiakkaan haasteita ja tarjota 

ratkaisuja siihen_

peen emmekä tee tuotteita varastomme 
hyllyille säilytykseen.

Feelian henkilöstö on kasvanut tasai-
sesti neljän vuoden ajan, mutta henkilös-
töjohtamiseen se ei ole merkittävästi vai-
kuttanut. Innokkuus ja oma-aloitteisuus 
on yrityksessä tarttuvaa.

– Meillä on tosi hyvä työporukka, 
joka kantaa vastuuta itsenäisesti teh-
taan lattiatasolta varastoon, tukitoimiin 
ja myyntiin asti. Jonkin verran olemme 
myös automatisoineet tuotantoa alku-
päästä ja lisänneet robotiikkaa.

Kasvua ei synny ilman innokasta 
myyntityötä.

– Meillä on aktiivinen 5 hengen 
myyntiorganisaatio. Itsekin osallistun 
myyntiin, käyn asiakkaiden luona ja olen 
myyjiemme tukena. Teemme myyntipo-
rukallamme 1700 asiakaskohtaamista 
vuositasolla sekä uusien että nykyisten 
asiakkaiden luona ympäri Suomea.

Feelialla on Tampereella kaksi 
myyntipäällikköä, Vantaalla tuotekehi-
tyksestä vastaava tuotepäällikkö, joka 
hoitaa myös avainasiakkuuksia pääkau-
punkiseudulla, myyntipäällikkö Oulussa 
ja myyntipäällikkö Kokkolassa, joka vas-
taa koko ruotsinkielisen länsirannikon 
alueesta.

Aktiivisuus on edistänyt Feelian tun-
nettuutta.

– Kun vuodessa on tavoitteena 1700 
asiakastapaamista, siitä voi laskea, kuinka 
paljon tapaamisia jokaisen pitää tehdä 
viikkotasolla. 

– Vaikka emme toimi vähittäiskau-
passa vähittäiskauppatuotteilla, Suomes-
ta löytyy tällä hetkellä 190 Take-A-Soup 
pistettä ja 65 % niistä on vähittäiskaupois-
sa. Vuosi vuodelta kasvava myynti antaa 
myös mahdollisuuksia panostaa enem-
män markkinointiin, Ojala pohtii.

Sen lisäksi Feelialla on kuluttaja-asi-
akkaille tarkoitettu kotiruoan verkkokaup-
pa osoitteessa www.feeliaruokakauppa.fi.

Tänä päivänä myös vastuullisuus ja 
kotimaisuus ovat asioita, jotka vetoavat 
sekä yritysasiakkaisiin että kuluttajiin.

– Feelialla vastuullisuus tarkoittaa 
sitä, että tehtaamme toimii biokaasulla. 
Fossiiliset polttoaineet olemme jättä-
neet jo vuosia sitten. Kaikki raaka-aine-
massa, jota tehtaalla käytämme, on 80 
% Suomesta. Se on vastuullista. Meille 

10



- Emme valmista 
ja myy pelkkää 
ruokaa, vaan valmiita 
toimivia ratkaisuja 
asiakasyrityksille, 
Feelian toimitusjohtaja 
Jukka Ojala sanoo.

ei tule tavaraa merikonteissa ympäri 
maailman ja hiilijalanjälkemme on pieni. 
Työllistämme valtavasti alkutuotantoa 
Suomessa, Ojala sanoo. 

KASVU VAATII 
VALMISTAUTUMISTA JA 
SOPEUTUMISTA

Feelian visio on olla Suomen halutuin 
valmisruokakumppani. Se ensimmäisenä 
mieleen tuleva yritys ja ratkaisu. Alan tren-
dit ajavat Feeliaa luonnolliseen kasvuun, 
mutta samalla niihin pitää valmistautua ja 
sopeutua.

– Toimintaympäristöön vaikuttavia 
asioita ovat esimerkiksi väestön ikäänty-
minen ja hoiva-alan ruokahuollon kasvava 
tarve, kun samalla eläköityminen varmasti 
vaikuttaa työvoiman saatavuuteen meillä-
kin, Ojala pohtii. 

Yksi ajalle tyypillinen ilmiö on se, että 
suuret keskuskeittiöt vähentyvät kustan-
nussyistä. 

– Ylipäätään syöminen on muuttanut 
muotoaan ja siirtynyt perinteisistä lounas-
ravintoloista kahviloihin, liikennemyymä-
löihin ja kauppojen sisälle.

– Suunnittelemme jo alustavasti uutta 
tehtaan laajennusta. Se ei ole huomisen 
asia, mutta meidän pitää jo miettiä missä 
vaiheessa koneita ja tiloja tarvitaan lisää.

Valmistautuminen ja sopeutuminen 
toimintaympäristön vaatimuksiin ei tar-
koita pelkästään tehtaan tuotantokapa-
siteetin kasvattamista. Nykyaikaisessa 
yrityksessä arjen pitää olla sujuvaa esi-
merkiksi ICT-ratkaisujen osalta. Ruokateh-
taan edellisen laajennuksen yhteydessä 
myös sekin osa-alue laitettiin kuntoon. 

– ICT-ratkaisuja varten haimme 
kumppania, jonka avulla meidän päivit-
täiset rutiinimme helpottuvat. Tiettyjen 
asioiden pitää toimia päivittäin, jotta voim-
me tehostaa omaa toimintaamme, Ojala 
valaisee.

Feelia valitsi Konttoripisteen yhteis-
työkumppaniksi. Konttoripiste toteutti 

Feelialle videoneuvottelujärjestelmän 
helpottamaan maantieteellisesti laajaa 
toimintaa, infonäyttöjärjestelmän si-
säisen viestinnän sujuvoittamiseksi ja 
asiakirjahallintajärjestelmän ylläpitoso-
pimuksella tietoturvalliseen kopiointiin 
ja tulostamiseen. 

– Me kerroimme Konttoripisteelle, 
mitä me tarvitsemme nyt ja tulevaisuu-
dessa. Konttoripiste kertoi meille, miten 
esitetyt asiat ratkaistaan. Saimme asian-
tuntevaa ja konsultoivaa tietoa siitä, miten 
nämä asiat kannattaa viedä maaliin. Siinä 
samalla meille itsellekin syntyi ymmärrys, 
että näinhän se saattaa olla.

Feelian ja Konttoripisteen ajattelu-
malleissa voi nähdä yhtäläisyyksiä.

– Uskon että kaikki yritykset, jotka 
tänä päivänä haluavat tehdä kauppaa, 
haluavat ymmärtää asiakasta ja asiakkaan 
haasteita ja tarjota ratkaisuja siihen. Se 
ajattelu on ollut johtotähti meillä ja uskon 
että se on johtotähti kaikilla yrityksillä, jot-
ka haluavat fiksusti toimia, Ojala pohtii.  
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KONTTORIPISTE SEURAA jatkuvasti, mil-
laisista uusista tuotteista ja palveluista 
asiakkaat voisivat hyötyä. Esimerkiksi 
videoneuvotteluyhteyksiin on tarjolla eri 
kapasiteetin laitteita erilaisten yritysten 
tarpeisiin. Palvelut skaalautuvat, ja kulle-
kin asiakkaalle räätälöity ratkaisu löytyy 
keskustelemalla ja neuvottelemalla.

Jarkko Pelto-Arvo muistuttaa, että 
kotikonttoriin siirtyvän yrityksen pitää 
muistaa huolehtia paitsi laitteista, myös 
etätyössä käytettävien verkkoyhteyksien 
tietoturvasta.

– Palomuurit kuntoon etäyhteyttä 
otettaessa, virustorjunta tietokoneeseen 
ja sähköpostin tupla-autentikointi riittävät 
jo pitkälle. 

Konttoripiste tarjoaa myös ICT-tuki-
palveluita, jotka suoritetaan useimmiten 
asiakaskäynneillä. Niiden kysyntä on kul-
kenut aaltoliikettä pandemian vaiheiden 
mukaan. Monet ICT-palvelut voi toteuttaa 
myös luotettavien ja turvallisten etäyhte-
yksien välityksellä, kertoo Pelto-Arvo.

Etätyön tehokkuus 
kasvaa kunnon 
välineillä

Kun Suomi keväällä siirtyi kuin yhtenä rintamana 
etätöihin, syntyi hetkessä suuri tarve etätyön 
mahdollistaville ICT-ratkaisuille.

– Videoneuvottelulaitteiden, kotitoimistolaitteiden ja 
Office 365 –asennusten kysyntä kasvoi keväällä selvästi. 
Kotitoimistoihin hankittiin esimerkiksi kannettavia 
tietokoneita ja pienikokoisia tulostimia, kertoo 
järjestelmäasiantuntija Jarkko Pelto-Arvo 
Keski-Pohjanmaan Konttoripisteestä.

Viestintätoimisto St. 
Hurmoksen yrittäjä 
Johannes Kuutsa 
uskoo, että toimiva 
toimistotila varmistaa 
työn sujuvuuden 
tulevaisuudessakin.
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Etätyössä 
pitää huolehtia 
laitteista, 
ergonomiasta 
ja myös 
tietoturvasta, 
Konttoripisteen 
Jarkko Pelto-Arvo 
muistuttaa.

Etätöihin siirtyminen on vaikuttanut 
myös työaikoihin. Ne joustavat entistä 
enemmän, joten niin joustavat järjestel-
mäasiantuntijankin työajat. Kun Teams 
ei toimikaan etäpalaverin alkaessa, 
avun on oltava käsillä.

– Pyrin palvelemaan ja vastaamaan 
puhelimeen tarpeen mukaan myös il-
taisin ja viikonloppuna, ja paikallekin 
pääsen yleensä nopealla aikataululla, 
Jarkko Pelto-Arvo sanoo.

ETÄTYÖSSÄ HYVIÄ JA 
HUONOJA PUOLIA

Viestintä- ja mainosalalla toimivat yhtey-
det ja välineet ovat elinehto.  Viestintätoi-
misto St. Hurmoksen viiden hengen tiimi 
siirtyi kokonaan etätyöhön maaliskuun 
toisella viikolla. Etätyöjakso jatkui kesä-
lomaan, jonka jälkeen palattiin hetkeksi 
toimistolle, kunnes etätyö taas jatkui lo-
kakuussa.

Toimitusjohtaja Johannes Kuutsa 
sanoo, että kevään nopealla aikataululla 
muutosta ei ehditty paljon suunnitella. 
Perusrutiinit etätyöhön olivat olemassa 
yksittäisten työntekijöiden satunnaisia 
etätyöpäiviä varten.

– Osalla työntekijöistämme on te-
hotyöasemat, joiden siirtäminen ei käy 
yhtä helposti kuin kannettavien tietoko-
neiden. Kun huomasimme, ettei tilanne 
mene nopeasti ohi, päätimme siirtää ko-
titoimistoihin kaikki työvälineet työpöytiä 
lukuun ottamatta.

Päivärutiiniksi otettiin koko toimis-
ton aamukokous, jossa käytiin läpi edel-
lisen ja tulevan päivän työt. Näin kaikki 
pysyivät tietoisina siitä, mitä toisilla on 
meneillään. 

Etätyön plussia ja miinuksia laskies-
sa plussat voittavat. Yllättävänä seurauk-
sena etätyöjaksosta Hurmoksen liike-
vaihto kasvoi, kun toiminta tehostui ja 
projektien läpimenoajat lyhenivät.

– Etätyö sopii hyvin keskittymistä 
vaativiin työvaiheisiin, Kuutsa toteaa.

Työaikaa säästyi myös siinä, että 
palavereja pidettiin etäyhteyksin: ko-
kouksista tuli napakampia ja siirtymäajat 
jäivät pois. Toisaalta etäpalaverit tuottivat 
välillä päänvaivaa. Yhteydet eivät aina 

toimineet toivotusti, ja väärinymmärryk-
siäkin sattui.

Etätyön vaikutukset myös Kes-
ki-Pohjanmaan Konttoripisteen myyntiin 
ovat olleet positiivisia, kertoo Jarkko Pel-
to-Arvo.

– Olemme saaneet tehdä töitä nor-
maaliin tahtiin, vaikka myös meidän yri-
tyksessämme on työskennelty osittain 
etänä.

Hurmoksen toimisto jatkaa etätöitä 
toistaiseksi. Pakon edessä tehty ratkaisu 

Monet ICT-palvelut voi toteuttaa myös 

luotettavien ja turvallisten etäyhteyksien 

välityksellä, kertoo Pelto-Arvo_
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kääntyikin hyödyksi: kokemukset osoit-
tavat, että etätyömahdollisuuksia kannat-
taa jatkossakin hyödyntää silloin, kun työ 
sen sallii.

Työvälineiden on kuitenkin oltava 
kunnossa. Hurmos aikoo suunnitella 
yhdessä kumppaninsa Konttoripisteen 
kanssa sopivat tietokone-, näyttö- ja te-
lakkaratkaisut viestintätoimiston liikku-
van työn tarpeisiin. Ajatuksena on, ettei 
työn tekemisen paikalla olisi merkitystä, 
vaan työntekijä voisi valita sen halua-
mallaan tavalla.

- Aloimme itse asiassa suunnitella 
koko toimitilaratkaisuamme uudelleen 
sen mukaan, että työtä tehdään jatkos-
sa liikkuvammin ja joustavammin, mutta 
toimisto on silti tukikohta, jota tarvitaan, 
Johannes Kuutsa sanoo. 

KUMPPANINA
KONICA MINOLTA
JOHDA TIEDOLLA TURVALLISESSA  
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ.

Skaalautuvat IT-ratkaisut työympäristöihin, älykkääseen 
tiedonhallintaan ja toimistotulostamiseen. Työskentele 
missä ja milloin vaan, tietoturvallisesti, yksin ja yhdessä 
muiden kanssa. 

www.konicaminolta.fi/it-palvelut

Toimivat etäyhteydet ovat onnistumisen 
edellytys nykyaikaisessa tiimityössä. 

Teksti: Elina Teerijoki
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KUMPPANINA
KONICA MINOLTA
JOHDA TIEDOLLA TURVALLISESSA  
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ.

Skaalautuvat IT-ratkaisut työympäristöihin, älykkääseen 
tiedonhallintaan ja toimistotulostamiseen. Työskentele 
missä ja milloin vaan, tietoturvallisesti, yksin ja yhdessä 
muiden kanssa. 

www.konicaminolta.fi/it-palvelut
→ www.fujitsu.com/fi

Palkitut, korkearesoluutioiset ja laadukkaat näytöt silmiesi iloksi

Fujitsun näytöt ovat paras ja laadukkain valinta eri kokoisille yrityksille. Laaja valikoima sisältää ohuet, 
kaarevat ja eri kokoiset näytöt (22-, 23-, 24-, 27- ja 34-tuumaiset). Saatavillasi ovat korkearesoluutioiset 
näytöt esimerkiksi IPS- ja TN-paneeleilla sekä HDMI-, DP-, DVI-, USB- ja VGA-liitäntämahdollisuuksilla. 

Fujitsun näytöt ovat vertailujen kärkeä, sillä ne kuluttavat vähän energiaa sekä niissä on huippuluokan 
käytettävyysominaisuudet ja liitettävyys. Palkittu muotoilu ja ergonomia takaavat miellyttävän työskentelyn.

Enemmän 
kuin 
pelkkä 
näyttö



ASIAKASTUNTEMUKSEEN 
JA DIGITALISAATIOON  

Kannuksessa päätoimipaikkaansa pitävä Keskuspesula tarjoaa 
asiakkailleen kokonaisvaltaiset ja aidosti asiakaslähtöiset 
pesula- ja hygieniapalvelut. Keskuspesula tavoittelee vahvaa 
valtakunnallista kasvua ja myös digitalisoi liiketoimintaansa 
aktiivisesti. Digitalisaatiossa Keskuspesulan luottokumppanina 
toimii Keski-Pohjanmaan Konttoripiste.

Keskuspesula panostaa

18



– KESKUSPESULA NIMENÄ on jopa hiu-
kan harhaanjohtava, koska itse pesula 
on vain pieni osa liiketoimintaamme. 
Tuotamme kokonaisvaltaista palvelua, 
johon sisältyvät pesulapalvelut, hygie-
niatuotteet ja -palvelut, vaihtomatot ja 
työvaatteiden elinkaaren hallinta, selven-
tää Keskuspesulan yrittäjä Milko Liedes.

Keskuspesula liputtaa useasti hy-
väksi havaitun toimintamallin puolesta. 
Yritys menestyy itse, kun se auttaa asia-
kastaan menestymään ja varmistaa, että 
asiakas saa keskittyä omaan ydinosaa-
miseensa.

– Hygieniapalvelut ovat tärkeä osa 
monen yrityksen toimintaa, mutta sen 
pitää hoitua luontevasti niin, että asiak-
kaamme ei tarvitse miettiä asiaa käytän-
nössä ollenkaan. Digitalisoimalla liiketoi-
mintaamme voimme tehdä palvelumme 

Kattavia 
puhtauspalveluja 

tarjoava 
Keskuspesula 

arvostaa 
Konttoripisteen 

kattavaa ICT-
osaamista.

vielä helpommaksi asiakkaallemme, Kes-
kuspesulan yrittäjä ja toimitusjohtaja 
Kristiina Liedes iloitsee.     

Keskuspesula on mukavasti kas-
vanut perheyritys ja tähtää jatkossakin 
vahvaan kasvuun ja valtakunnalliseen 
toimintaverkostoon. Toimialalla pienten, 
pelkästään paikallisiin pesulapalveluihin 
keskittyvien yritysten määrä vähenee 
jatkuvasti. 

– Uudistuminen, kokonaisvaltaiset 
palvelut ja asiakkaan ehdoilla toteutet-
tu kumppanuus ovat nykyään elinehto. 
Mutta näen alalla ennemminkin mah-
dollisuuksia ja haasteet on tehty voitet-
tavaksi. Eteen tuleviin haasteisiin pitää 
vain reagoida ripeästi. Kun esimerkiksi 
koronapandemia iski, me aloimme toi-
mittaa asiakkaillemme maskeja ja visii-
rejä, Kristiina Liedes kertoo.
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Liiketoiminnan digitalisointi on yksi 
eteen tulleista haasteista, mutta samal-
la edellytys yrityksen kasvulle. Tekstiilit 
pitää edelleen pestä fyysisesti, mutta 
prosessien täytyy sujua, jotta asiakkaat 
saavat jouheaa palvelua laajalla maan-
tieteellisellä alueella.

tullessa tilalle. Sirutus vähentää pape-
rinpyörittelyä ja tuottaa paljon lisäarvoa 
asiakkaillemme, Milko Liedes jatkaa.

KONTTORIPISTEEN 
VASTUULLA VARMISTAA 
SUJUVA ICT

Kun liiketoiminta on vahvasti tuotanno-
nohjausjärjestelmän varassa, on aivan 
selvää, että informaatioteknologian pitää 
toimia luotettavasti ja saumattomasti.

– Voi sanoa, että jos järjestelmä 
tippuu pois päältä, me emme tee enää 
mitään. Ohjausjärjestelmän luominen oli 
se isoin digiloikka, mutta kun järjestelmä 
luotiin, samalla piti varmistaa se, että yh-
teydet pelittävät ja katkoksia ei saa tulla, 
Milko Liedes alleviivaa. 

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen 
vastuulla oli laittaa ICT kuntoon.

– Vastuullamme on palvelimien 
asennus, ylläpito ja it-lähituki. Keskus-
pesulan tuotannonohjausjärjestelmä on 
omalla palvelimellaan. Ohjelmisto tulee 
ohjelmistontoimittajalta, mutta rauta ja 
palvelinalusta ovat meidän toimittamat 
ja meidän valvonnassa ja me myös huo-
lehdimme laitteiston elinkaaresta, Kes-
kuspesulan it-tukihenkilönä toimiva Kont-
toripisteen järjestelmäasiantuntija Jani 
Määttänen selventää.

Keskuspesulan yrittäjät arvostavat 
Konttoripisteen toimintamallia ja Jani 
Määttäsen osaamista ja asennetta. Yritys-
ten toimintamalleissa on paljon yhtäläi-
syyksiä.

– Konttoripiste tekee puolestamme 
sen, mitä emme itse osaa. Jani Määttä-
nen on meille kultakimpale. Voin luottaa 
siihen, että kun soitan Janille, meidän 
ongelmamme ratkeaa ja tuotanto sujuu 
kitkatta. Jos järjestelmään tulee ongelmia, 
Jani etsii vian ja korjaa sen joko etäyhtey-
dellä tai kääntämällä auton rattia ja tule-
malla paikan päälle. Konttoripiste hoitaa 
puolestamme myös yhteydenpidon ohjel-
mistotoimittajaan, Kristiina Liedes kiittelee.

Keskuspesulan yrittäjät ajattelevat, 
että jos vahvaa asiantuntijuutta saa paikal-
lisena ja henkilökohtaisena palveluna, sitä 
ei kannata lähteä kauempaa hakemaan.

– Me tunnemme Janin paikallisesti 
ja muutkin Konttoripisteen ihmiset pitkältä 
ajalta. Uskon sellaiseen viisauteen, että 

Ohjausjärjestelmän luominen oli se isoin 

digiloikka, mutta kun järjestelmä luotiin, 

samalla piti varmistaa se, että yhteydet 

pelittävät ja katkoksia ei saa tulla_

– Tänä päivänä koko toimintam-
me perustuu ERP-pohjaiseen tuotan-
nonohjausjärjestelmään. Järjestelmän 
kautta ohjaamme ja seuraamme eri 
palveluidemme prosesseja ja logistiik-
kaakin. Sen lisäksi järjestelmässä on 
laskutus ja myös rajapinta asiakkaillem-
me. He voivat olla yhteydessä meihin 
ja hoitaa oman yrityksensä palveluita 
sitä kautta, Milko Liedes valaisee.

Milko Liedes kertoo yksinkertaisen 
esimerkin siitä, miten digitalisaatio pa-
rantaa Keskuspesulan palveluita.

– Sirutamme asiakkaidemme työ-
vaatteet. Sirun avulla mahdollistuu työ-
vaatteen elinkaaren hallinta. Jokaisessa 
toimittamassamme työvaatteessa on 
siru, jonka avulla yksittäistä vaatetta voi 
seurata sen kierrossa. Missä vaate on, 
missä kunnossa se on, kuinka monesti 
se on korjattu ja kuinka monesti se on 
pesty.  Jos vaatteessa on esimerkiksi 
palosuoja voimassa 30 pesun ajan, jär-
jestelmä antaa signaalin, kun 30 pesua 
on täynnä. Silloin vaate otetaan pois kier-
rosta ja työturvallisuus on varmistettu.

– Toiminnanohjausjärjestelmän 
kautta asiakkaamme pystyy myös hal-
linnoida omaa vaatekantaansa ja esi-
merkiksi nimetä vaatteita uudelleen 
yhden työntekijän lähtiessä ja toisen 

20



Työvaatteisiin 
asennettavan sirun 

avulla hallitaan 
työvaatteiden 

elinkaarta 
digitaalisesti.

KUMPPANINA
KONICA MINOLTA
TUOTTAVUUS | LAATU | AUTOMAATIO

Korkealaatuiset ratkaisut painetun viestinnän
toteuttamiseen ja teolliseen painamiseen.
Lisätty todellisuus (AR) tuo painotuotteisiin
uuden ulottuvuuden ja vie asiakaskokemuk-
sen haluamallesi tasolle. 

www.konicaminolta.fi/ammattitulostus

yritys on juuri niin hyvä, kuin sen työnte-
kijät ovat. Silloin on hyvä, kun tuntee ih-
miset, joiden kanssa yhteistyötä haluaa 
tehdä, Milko Liedes sanoo.

Aidon asiakaslähtöisyyden perusta 
on asiakkaan tunteminen.

– Meidän liiketoiminnallemme yksi 
tärkeimmistä jutuista on se, että asiakkaan 
tarpeet ohjaavat meidän toimintaa. Me 
haluamme pystyä siihen aidosti ja näkisin, 
että Konttoripiste toimii kansamme tässä 
asiassa samoin, Kristiina Liedes sanoo. 

– Digi etenee ja kehitämme tuotan-
nonohjausjärjestelmäämme koko ajan. 
Konttoripisteen kanssa järjestelmää on 
mutkatonta kehittää. Me voimme yhdellä 
puhelinsoitolla ilmoittaa, mitä lisäominai-
suuksia olemme järjestelmään ottamassa 
ja Jani tietää heti, mitä se vaatii, mitä me 
tarvitsemme ja kenelle pitää mahdollisesti 
soittaa, Kristiina Liedes summaa. 



VITIKAISEN TYÖNKUVAAN kuuluu toimia 
Fujitsun oman myynnin ja jälleenmyyjien 
tukena kaikissa tehotyöasemiin liittyvissä 
ratkaisuissa. 

Tehotyöasemat ovat ammattikäyt-
töön tarkoitetuilla grafiikkaohjaimilla ja 
järeällä laskentakapasiteetillä varustettuja 
tietokoneita. Niitä käytetään työelämässä 
hyvin monipuolisesti esimerkiksi lasken-
nassa, simuloinneissa, tekoälysovelluk-
sien kehitystyössä, grafiikan tuotannos-
sa, lääketieteessä ja kasvavassa määrin 
myös virtuaalitodellisuudessa.

Tehotyöasema voidaan valjastaa to-
della raskaaseen laskentaan. Laskenta 
tehostuu valtavasti, kun perinteinen suo-
rittimella tehtävä peräkkäislaskenta muu-
tetaan rinnakkaiseksi laskennaksi ja siirre-
tään näytönohjaimen suorittimelle. 

– Laskentaa suorittamassa on siten 
kymmenien ytimien sijaan tuhansia ytimiä. 
Päiväkausia kestävä laskenta saattaa hoi-
tua jopa muutamissa tunneissa. On kui-
tenkin muistettava, että rinnakkainen las-
kenta vaatii aina sovelluksen tuen ja asia 
on varmistettava ohjelmiston toimittajalta, 
Vitikainen selventää. 

Virtuaalitodellisuus 
luo huikeita näkymiä 
myös liiketoimintaan

Virtuaalitodellisuutta (VR, Virtual Reality) voi hyödyntää 
onnistuneesti ja monipuolisesti myös liiketoiminnassa. 
Virtuaalitodellisuus on jo meidän kaikkien ulottuvilla, 
vaikka se vielä tehokkaita tietokoneita vaatiikin ja 
vaikka yrityksissä sen mahdollisuuksia ei vielä riittävästi 
tiedosteta.

– Helposti ajatellaan, että kyse on vain viihteestä. Yksi iso 
haasteemme on saada lamppu syttymään asiakkaamme 
päässä. Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää kaikessa 
sellaisessa liiketoiminnassa, jossa asiakkaalle on tärkeää 
se, miltä ehdotettu ratkaisu voisi toteutettuna näyttää 
ja miltä sitä tuntuisi käyttää, Fujitsun Products-yksikön 
tuotepäällikkö Pertti Vitikainen valaisee.
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Fujitsun tehtävä on yhteistyössä jäl-
leenmyyjän kanssa toimittaa asiakkaalle 
paras mahdollinen laitealusta, käytettiinpä 
sitä tietokoneavusteiseen suunnitteluun, 
simulointiin, visualisointiin, super-lasken-
taan tai vaikkapa virtuaalitodellisuuteen. 

VIRTUAALITODELLISUUS 
VAATII LAITTEEN 
JA OHJELMISTON 
YHTEENSOPIVUUTTA 

Virtuaalitodellisuus todella vaatii tehoa. 
Tehotyöaseman, näytönohjaimen ja vir-
tuaalilasien yhdistelmän pitää tuottaa lop-
pukäyttäjälle virtuaalitodellisuuden kuvaa 
vähintään 90 framea sekunnissa, jotta 
käyttö ei aiheuta huimausta tai pahoin-
vointia.

Ja siksi Vitikainen haluaa ensin pu-
hua ammattikäyttöön tarkoitetuista te-
hotyöasemista ennen kuin kertoo lisää 
virtuaalitodellisuuden liiketoimintapoten-
tiaalista.

– Me Fujitsulla emme suunnittele oh-
jelmistoja, valmista virtuaalilaseja tai tuota 
virtuaalisisältöä, vaan keskitymme teho-
työasemien tuotekehitykseen ja valmis-
tukseen, Vitikainen täsmentää.

Virtuaalitodellisuuteen Fujitsu tarjoaa 
CELSIUS-sarjassaan kolme NVIDIA 'VR 
Ready' pöytäkonetta ja kaksi mobiiliteho-
työasemaa.

– VR Ready -leima tarkoittaa sitä, että 
tehotyöasemissamme on ammattikäyt-
töön tarkoitetut näytönohjaimet ja niiden 
suorituskyky on riittävä virtuaalitodellisuu-

den toistamiseen. Tietysti näitä ohjaimia 
voidaan käyttää saumattomasti ja tehok-
kaasti ammattisuunnitteluohjelmistojen 
kanssa. 

Fujitsulla on myös kattavat ISV-ser-
tifikaatit. ISV eli Independent Software 
Vendor -sertifiointi tarkoittaa sitä, että 
tehotyöasema on käynyt läpi vaativan 
testausprosessin, jotta laitteiden ja ohjel-
mistojen yhteensopivuus on varmistettu 
ja suorituskyky ja luotettavuus optimoitu.

Virtuaalitodellisuus 
luo kirjaimellisesti 
huikeita näkymiä 
liiketoimintaan.
Kuva: Fujitsu

Fujitsulle on tärkeää se, että 
jälleenmyyjän tarjoamat ratkaisut 

palvelevat loppuasiakkaan tarvetta 
mahdollisimman hyvin. Kuva: Fujitsu

Olemme monesti törmänneet siihen, 

että asiakkaat tekevät ammattikäyttöön 

vääränlaisia konehankintoja_

haluamme varmistaa, että tilatessaan myö-
hemmin lisää laitteita asiakas saa samanlai-
sen koneen kuin aiemminkin. Näin asiak-
kaan laitehallinta helpottuu merkittävästi.

Virtuaalitodellisuus on lyönyt jo läpi 
viihteen muotona, mutta on syytä muistaa, 
että viihdesovelluksetkin suunnitellaan 
ammattisovelluksilla ja ammattilaitteilla.

– Olemme monesti törmänneet sii-
hen, että asiakkaat tekevät ammattikäyt-
töön vääränlaisia konehankintoja. Usein 

– Fujitsun vastuulla on se, että jäl-
leenmyyjämme voi tarjota asiakkaalleen 
oikeat ja toimivat ratkaisut, jotka eivät ai-
heuta harmaita hiuksia itse tuotannossa. 
Sertifioituun pakettiin kuuluvat myös ta-
kuu- ja huoltopalvelut, jotka ovat ammat-
tilaisille usein kriittisiä tekijöitä, Vitikainen 
alleviivaa ISV-sertifikaatin merkitystä.

Ammattikäyttöön tarkoitetuissa te-
hotyöasemissa myös elinkaariajattelu on 
tärkeä osa Fujitsun toimintaa.

– Kun tuomme laitteen markkinoille, 

päädytään hankkimaan esimerkiksi pe-
likäyttöön tarkoitettu tietokone. Ne ovat 
usein huomattavasti tehottomampia am-
mattikäytössä kuin tehotyöasemat.

KATSE TULEVAAN 
ASIAKKAAN SILMIN

Fujitsulla kiinnostus virtuaalitodellisuuteen 
syntyy sekä asiakkaiden tarpeista että 
omasta halusta näyttää suuntaa.

– Ajattelemme niin, että 
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yritämme katsoa tulevaisuuteen asiak-
kaan kanssa ja asiakkaan silmin. Näke-
myksemme on, että virtuaalitodellisuus 
on tulossa hyvin vahvasti bisnespuo-
lelle. Ennusteet sanovat, että vuonna 
2025 markkina on sellainen, että toi-
minnasta 50 % on bisnespuolella ja 50 
% viihdepuolella. 

Viihdeteollisuuden tarpeet ja sen 
tuottamat ratkaisut kulkevat kaikissa 
uusissa teknologioissa aina edellä, 
mutta yhtä varmasti bisnessovellukset 
seuraavat aina perässä. Vuoden 2020 
alkupuoli ja koronaepidemia muuttivat 
maailmaa.

– Tässä tilanteessa nousee koros-
tetusti mieleen se, miten erilaisia työs-
kentelytapamme voivat olla kymmenen 
vuoden päästä. Nytkin teemme etä-
työtä, mutta moni kaipaa etätyössä ai-
dompaa läsnäoloa. Kymmenen vuoden 
päästä voimme istua kokouksessa, jos-
sa kaikki ovat paikalla hologrammeina, 
Vitikainen visioi. 

Vitikainen on selvästi innostunut 
virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksis-
ta ja puhuu jopa omasta henkilökohtai-
sesta missiostaan.

– Meillä on pitkä historia Konttori-
pisteen kanssa ja melkein joka vuosi 
olemme yhdessä pitäneet Konttoripis-
teen asiakkaille tehotyöasemaklinikan. 
Kutsumme paikalle asiakkaita, käymme 
yhdessä läpi heidän haasteitaan ja yri-

tämme nähdä liiketoiminnan tulevai-
suuteen. Itselleni on henkilökohtaisesti 
todella tärkeää se, että jälleenmyyjälle 
tarjoamamme ratkaisut palvelevat lop-
puasiakkaan tarvetta mahdollisimman 
hyvin.

– Meillä on todella paljon CEL-
SIUS-asiakkaita, jotka ovat saaneet juuri 
heidän liiketoimintaansa sopivat laitteet. 
Tällä Fujitsun kanssa yhteisellä toiminta-
mallilla olemme onnistuneet tehostamaan 
asiakkaidemme toimintaa ja vääriltä in-
vestoinneilta on vältytty, Konttoripisteen 
yrittäjä Tuomo Lahti komppaa.

– Valotamme mielellämme asiak-
kaillemme uutta teknologiaa, jotta he 
voivat huomioida sen investoinneissaan 
ja suunnitteluympäristöjen kehittämi-
sessä. Heti kun tilanne koronapande-
mian jälkeen normalisoituu, pidämme 
tehotyöasemaklinikoita taas useammalla 
paikkakunnalla, Lahti jatkaa.

VIRTUAALITODELLISUUDEN 
POTENTIAALI 
ELÄVÖITTÄMISESSÄ, 
TEHOSTAMISESSA JA 
ASIAKASPALVELUSSA

Ja viimein itse asiaan. Mitä liiketoiminnan 
mahdollisuuksia Vitikainen näkee virtuaa-
litodellisuuden hyödyntämisessä?

– Lääketieteessä ja rakennusalalla 
tämä on jo arkipäivää. Onhan aivan eri 
asia liikkua mallissa virtuaalisesti eri tilois-
sa kuin yrittää mielessään hahmottaa esi-
merkiksi talon sisätilat ja niiden mittasuh-
teet rakennuspiirustuksista.

Nykyisin suunnitteluohjelmistoval-
mistajilla on tarjolla ohjelmistoihinsa li-
säosioita, joilla nykyiset mallinnukset 
voidaan helposti siirtää virtuaalitodellisuu-
teen. Myös erillisiä tähän tarkoitukseen 
tehtyjä ohjelmistoja on tarjolla reilusti. 
Oman liiketoiminnan tehostaminen virtu-
aalitodellisuudella ei siis ole kovinkaan 
vaikeaa, Vitikainen vinkkaa.   

Yrityspuolella suuri potentiaali virtu-
aalimaailmaan voisi löytyä erilaisten työ-
tehtävien ohjeistamisessa tai laitteiden 
käyttöönotossa.

– Esimerkiksi ydinvoimaloissa virtu-
aalitodellisuutta käytetään jo koulutus-
tehtävissä. Miten toimitaan, jos ydinvoi-
malassa syttyy tulipalo? Miten tehdään 
tarvittavat huoltotoimet, jos tilanne vaatii 
ripeää puuttumista?

Pertti Vitikainen työskentelee 
Fujitsulla tehotyöasemiin 
liittyvissä ratkaisuissa. 
Kuva: Fujitsu

Virtuaalitodellisuus ei ole pelkkää viihdettä. Kuva: Fujitsu
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– Rutiinitilanteissa huoltomies voi-
daan lähettää paikalle huoltamaan lait-
teita hyödyntäen lisättyä todellisuutta. Eli 
huoltomies saa virtuaalilaseihinsa heijas-
tettuna esimerkiksi jonkin laitteen kytken-
täkaavion. Tämä mahdollistaa etäohjeista-
misen eikä huoltomiehen tarvitse tuntea 
entuudestaan joka ikistä laitetta. Tätä voi 
soveltaa monella toimialalla.

Koulutuksessa potentiaali on rajaton, 
vaikka reaalimaailma asettaakin vielä ra-
joitteita.

– Kuvittele kuinka paljon mielen-
kiintoisempi hissan tunti olisi, jos pääsisi 
Colosseumille katsomaan gladiaattorien 
taistelua. Suurin jarru on tietysti rahoitus 
ja se, kuka tuottaa koulutuksen sisällöt. 
Mutta siinäkin on hyvä liikeidea jollekin, 
Vitikainen nauraa.

– Loppujen lopuksi kyse on vain riittä-
västä tehosta ja tarkoitukseen soveltuvas-
ta virtuaalitodellisuuden käyttöliittymästä 
ja ohjaimista. Esimerkiksi metsäkoneen 

kuljettamiseen voisi antaa ammattikoulu-
tusta virtuaalitodellisuudessa.

Lopuksi Vitikainen nostaa esiin arki-
sempia käyttömahdollisuuksia.

– Jos olet ostamassa uutta keittiötä, 
olisi aika kivaa nähdä valmis keittiö oikealla 
paikallaan ja vaihtaa kaapin ovien kuvioita 
ja värejä. Jos olet ostamassa uusia vaattei-
ta verkkokaupasta, olisi aika kiva nähdä, 
miltä ne näyttävät juuri sinun päällä eikä 
valokuvamallin päällä. Jos olet ostamassa 
autoa, olisi aika kivaa saada kiertää autoa, 
avata ovia ja kokeilla eri lisävarusteita. Uu-
det autot tilataan nykyään asiakkaan toi-
vomilla varusteilla suoraan tehtaalta eikä 
varusteluun ole mahdollista tutustua etu-
käteen myyjän näyttelytiloissa.

Herää siis kysymys, johon yrittäjän 
itse kannattaa pohtia vastausta: jos jokin 
asia on asiakkaalle havainnollistavaa ja se 
helpottaa ostopäätöstä, millaista asiakas-
palvelua kannattaisi tarjota? 

VIRTUAALITODELLISUUDEN 
TERMISTÖÄ

Pelkän virtuaalitodellisuuden sijaan 
tulisi ehkä puhua ennemmin 
sekoitetusta todellisuudesta. Mixed 
Reality (MR) on nimitys, jolla voi sisällyttää 
keskusteluun virtuaalitodellisuuden 
(VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja lisätyn 
virtuaalisuuden (AV).

TODELLISUUS 
– aito ympäristömme kuten sen 
ihmisaistein koemme

LISÄTTY TODELLISUUS 
(AR, Augmented Reality) 
– Todellisuus johon on lisätty 
digitaalista informaatiota ja 
päällekkäistä dataa

LISÄTTY VIRTUAALISUUS 
(AV, Augmented Virtuality) 
– Todellisen maailman objektien 
upotus virtuaalimaailmaan

VIRTUAALITODELLISUUS (VR) 
– Tietokoneella digitaalisesti 
luotu ympäristö

Ammattilaiskäyttöön 
pitää hankkia oikeanlaiset 
tietokoneet. Kuva: Fujitsu
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Data Group tekee 
paikallisista ICT-yrityksistä 
valtakunnallisesti vahvoja
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– PERUSIDEA ON SE, että jäsenliikkeen 
loppuasiakas saa valtakunnallisen tason 
palvelua, paikallisesti ja paikallisilla ar-
voilla. Parhaimmillaan loppuasiakas saa 
käyttöönsä 5 henkilön osaamisresurssin 
sijasta 370 ihmisen osaamisportfolion, 
Data Group -ketjun toimitusjohtaja Timo 
Vilenius vahvistaa.

Yrittäjien itsenäisyys on ketjulle tär-
keä arvo. Pyrkimyksenä on se, että jä-
senliikkeet toimivat keskeisissä asioissa 
riittävän samalla tavalla, jotta yhteisöllistä 
hyötyä syntyy. Mutta ketju ei rajoita mil-
lään tavalla jäsenliikkeidensä tekemistä. 

– Yhteisö tuo mukanaan joukkovoi-
maa, mutta jäsenliikkeille on tärkeää säi-
lyttää oma identiteetti. Jos haluamme olla 
aidosti paikallinen ketju, meidän on ym-
märrettävä paikallisten yritysten tarpeet, 
toimintaympäristö ja kulttuuri sekä puhut-
tu kieli oli se sitten savo, turku tai ruotsi. 
Paikallinen jäsenliike tuntee toimintaym-
päristön ja sen on helpompi ymmärtää 
asiakkaansa jokapäiväistä tekemistä.

Konttoripisteen yrittäjä Tuomo Lahti 
perustelee oman yrityksensä jäsenyyttä 
pitkälti samoilla seikoilla.

– Voisin nostaa esiin myös koulutuk-
sen merkityksen. Verkosto mahdollistaa 
laadukkaan kouluttautumisen henkilös-
töllemme ja laajan asiantuntijuuden hyö-
dyntämisen. Ja tietysti verkosto auttaa 
yritystämme kasvamaan ja siirtymään suu-
rempiin asiakkuuksiin. Data Group -jäsen-
liikkeenä voimme toimia paikallisesti ja 
samalla tarjota esimerkiksi ICT-ylläpitopal-
veluita koko maan kattavasti, Lahti sanoo.   

Data Group on perustettu vuonna 
1992. Tänä päivänä ketjuun kuuluu kaik-
kiaan 57 toimipistettä, joissa työskentelee 

noin 370 ICT-ammattilaista.
– Vuonna 1992 ketjun toiminta oli 

hyvin tuoteorientoitunutta eli yhteisiä tuo-
teostoja ja yhtenäistä tuotemarkkinointia. 
Tänäkin päivänä tuotteet ovat toki keskei-
nen osa toimintaa. Mutta alan kehityksen 
myötä jäsenliikkeiden menestys nojaa 
vahvasti osaamiseen ja tietotaitoon. Siksi 
ketjun toimintaan kuuluu todella paljon 
liiketoiminnan kehitysprojekteja kuten 
myyntiprosessien kehittämistä, teknisen 
osaamisen kehittämistä ja koulutuksia. Vi-
lenius sanoo.

 
TIEDOSTA MENESTYKSEN 
KAAVA

Kehitys- ja strategiatyö ovat olennai-
nen osa koko ketjuorganisaation ja toimi-
tusjohtaja Vileniuksen omaa tekemistä. 
Tietotyössä tiedon merkitys korostuu.

– Meillä on paljon selvityksillä ja ky-
selyillä kerättyä tietoa siitä, millä tavalla 
jäsenliikkeet ja heidän asiakkaansa toi-
mivat. Tätä tietoa pyrimme rikastamaan 
ja hyödyntämään, jotta pystymme autta-
maan kaikkia jäsenliikkeitä paikallisessa 
tekemisessä, Vilenius kertoo.

Esimerkiksi kahden edellisen vuo-
den aikana kerättyä tietoa jalostettiin vii-
me vuoden lopussa myyntikonseptiksi, 
jolle annettiin tyhjentävästi nimi Palvelu-
paketti.

– Selvitimme jäsenliikkeiden, pää-
miesten ja asiakkaiden kanssa sitä, miten 
jäsenliikkeet ja asiakkaat käytännössä 
toimivat ja miten voimme luoda sellaisia 
myyntitapoja, jotka tässä ajassa tuottavat 
hyötyä asiakkaille.

– Korostan sanoja tässä ajassa, 

Konttoripiste on osa Data Group -ketjua. Data 
Group on valtakunnallisesti toimiva, Suomen suurin 
itsenäisten ICT-jälleenmyyjien ketju. Ketjun tehtävä 
on edistää jäsenliikkeidensä paikallista tekemistä ja 
menestystä niin, että suurimman hyödyn toiminnasta 
saavat jäsenliikkeiden loppuasiakkaat.

Data Group tarjoaa 
valtakunnallisen tason 

ICT-palvelua paikallisesti 
ja paikallisilla mausteilla. 

Kuva: Data Group
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koska tällä alalla se mitä tehdään, on 
nopeasti vanhaa. Asiakkaiden ostokäyt-
täytymisen muutos on niin nopeaa, että 
oikeastaan meillä on menossa jatkuva 
kehitysprosessi keskeisten asiakkuuk-
sien hoitamisessa, Vilenius jatkaa.

Tietoa on kerätty myös kartoittamalla, 
mitä yhteisiä nimittäjiä on parhaiten me-
nestyvillä jäsenliikkeillä. Tällaisia selkeitä 
yhdistäviä osa-alueita löytyi yhdeksän 
kappaletta.

– Olemme mallintaneet menestyvän 
jäsenliikkeen kaavan.  Sitä voi hyödyntää 
yksittäisen jäsenliikkeen tekemisessä. 
Mitä enemmän tekijöitä löytyy omasta toi-
minnasta, sitä todennäköisemmin menes-
tyy. Tai jäsenliike voi löytää kaavan avulla 
konkreettisia kehityskohteita ja päästä 

paremmin kohti tavoitteita. Mutta tässäkin 
kunnioitamme jäsenliikkeiden itsenäisyyt-
tä. Liikkeet hyödyntävät tietoa haluamal-
laan tavalla.

Yrittäjien toisiltaan saama vertaistuki 
on myös yksi ketjun vahvuus.

– Monet tehdyt ratkaisut tai kehitetyt 
palvelut perustuvat siihen, että eri liikkei-
den yrittäjät ovat tapaamisissa pohtineet 
keskenään asioita, joihin kaipaavat apua 
ja oivaltaneet, että projektiin ei kannata 
lähteä yksin. Kun otamme ketjun mukaan, 
saamme ketjun resurssit käyttöön. Voim-
me tehdä yhdessä ja jakaa tulokset yhdel-
lä kustannuksella kaikkien jäsenliikkeiden 
käyttöön, Vilenius summaa.

Konttoripisteen Tuomo Lahti konkre-
tisoi vertaistuen merkityksen.

– Yrittäjän näkökulmasta on tärkeää, 
että saan sparrausta omaa tekemiseen 
muilta alan yrittäjiltä. Se kasvattaa omaa 
henkistä pääomaa, Lahti vahvistaa.  

VAHVA JÄSENLIIKE ON 
ASIAKKAAN ETU

Kun uusi jäsenliike on liittynyt Data Group 
-ketjuun, poikkeuksetta sen toiminta on 
vahvistunut omalla alueellaan.

– Tämän perusteella suurin lisäar-
vo asiakkaallemme on se, että jäsenliik-
keemme ovat omalla alallaan turvallisia ja 
luotettavia yhteistyökumppaneita, Vileni-
us aloittaa.

– Asiakas voi luottaa siihen, että pai-
kallinen ICT-yritys on olemassa huomen-
na ja ylihuomenna. Suomessa ICT-jälleen-
myyjien määrä on laskenut rajusti. Mutta 
meidän jäsenliikkeidemme keskuudessa 
tätä ei ole tapahtunut. Jäsenliikkeemme 
ovat jopa avanneet uusia toimipisteitä, 
ostaneet kilpailevia liikkeitä tai joissain ta-
pauksissa jäsenliikkeet ovat sulautuneet 
keskenään, Vilenius jatkaa.

ICT-asiantuntijaa valitessa paikalli-
suus on vahva arvo, mutta sen rinnalle on 
tullut osaamisen vaade.

– Aikaisemmin palveluntarjoaja valit-
tiin etäisyyden mukaan, mutta nyt valitaan 
lähin osaava. Pelkistä tuotteista on siirrytty 
enemmän siihen, että asiakkaan kanssa 
keskustellaan liiketoimintaa edistävistä 
ratkaisuista. Siihen liittyy paljon kehitys-
työtä, ylläpitoa, huoltoa, liiketoiminnan 
tehostamista.

Olemme mallintaneet menestyvän 

jäsenliikkeen kaavan. Sitä voi hyödyntää 

yksittäisen jäsenliikkeen tekemisessä. Mitä 

enemmän tekijöitä löytyy omasta toiminnasta, 

sitä todennäköisemmin menestyy_
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VARILAN TYÖNKUVAAN kuuluvat erilaiset sihteerin työt, tilauksien 
vastaanottaminen, ostojen suorittaminen sekä asiakaspalvelutyö 
niin kasvotusten, puhelimitse kuin sähköpostitse. Myymälän puo-
lella hän huolehtii perinteisestä myyntityöstä.

– Olen aikaisemmalta ammatiltani hieroja. Olin 15 vuotta 
yrittäjänä, kunnes terveysongelmien takia aloin harkitsemaan 
alan vaihdosta. Jouluna 2019 valmistuin tradenomiksi Centrian 
ammattikorkeakoulusta. Konttoripiste on ollut hyvin joustava, kun 
olen voinut opiskella ja käydä tekemässä yksittäisiä lähipäiviä 
koulussa, Tuija kertoo.

Juha Hietalan päätoimenkuva on toimia Umicoren Kokkolan 
toimipisteen ICT-lähitukena. Juha huolehtii tietokoneiden, printte-
reiden, ohjelmien ja nettiyhteyksien asentamisesta sekä auttaa 
ongelmatilanteissa. 

– Olen ihan pienestä asti ollut kiinnostunut tietokoneista. 
Kaikenlaista on tullut värkättyä tähän mennessä, mutta nykyinen 
työni tuntuu eniten omalta jutulta. Parasta on saada auttaa ihmi-
siä. Varsinkin kun onnistuu työssään ja näkee heidän positiivisen 
reaktionsa, Juha hymyilee.

Timo Vuolteenahon työnkuvaan kuuluu järjestelmien ylläpito 
ja kehittäminen sekä laitteistojen ja ohjelmistojen asentaminen, 
huoltaminen ja ongelmatilanteissa tuen antaminen. Asiakkaasta 
huolehditaan joka tilanteessa ja seurataan, että kaikki toimii kuten 
pitää.

Vaikka Timo on tehnyt alan töitä jo vuosia ja moni työtehtävä 
on tuttu ennestään, erilaisten asiakasympäristöjen kohtaaminen 
vaatii kouluttautumista ja perehtymistä. Asiakkaalle pyritään löy-
tämään aina se paras ja sopivin ratkaisu ongelmaan. 

- IT-alalla saa harvoin palautetta tehdystä työstä. Yleensä 
soitetaan, jos jokin laite tai ohjelmisto ei toimi. Silloin tällöin tulee 
kuitenkin puheluja, joissa halutaan vain kiittää hyvästä palvelus-
ta. Otan aina sellaiset puhelut ilolla vastaan, Timo sanoo hymyä 
äänessään.

Otto Salosen esittely ei ehtinyt tämän vuoden lehteemme 
ennen painoon menoa. 

Vuonna 2020 

Konttoripisteen porukka

Konttoripisteellä on aloittanut vuoden 2020 
aikana neljä uutta kasvoa. Kokkolan toimipisteessä 
Tuija Varila on aloittanut työt myyntiassistenttina. 
Juha Hietala ja Timo Vuolteenaho ovat uudet 
ICT-asiantuntijat. Otto Salonen puolestaan on 
uusi AV-asentajamme.

KASVOI NELJÄLLÄ 
ASIANTUNTIJALLA

Kun ketjun liikkeet toimivat yhteis-
työssä, paikallinen jäsenliike pystyy tar-
joamaan minkä tahansa ICT-palvelun, 
koska tarjonta ei perustu yksittäiseen 
toimipisteeseen vaan siihen mitä kaikki 
liikkeet yhdessä osaavat. 

– Ensimmäisenä konkreettisena 
esimerkkinä se, että ketjun teknisillä 
asiantuntijoilla on erittäin tiivis keskuste-
luryhmä. Asiakkaan kohdatessa ongel-
mia, ryhmä osallistuu keskusteluun ja on 
todennäköistä, että joku jäsenistä on on-
gelmaan aiemminkin törmännyt. 150 tek-
nisen asiantuntijan tietotaito on enemmän 
kuin viiden. Asiakkaiden vaikeampiakin 
haasteita on näin ratkottu tunneissa, Vile-
nius sanoo.

ICT-alalla on syystäkin paljon palvelu-
ja, joiden tarjoaminen vaatii sertifikaatteja. 
Data Group on sopinut tärkeimpien pää-
miestensä kanssa siitä, että ketjuyhteisö 
katsotaan yhdeksi yhtenäiseksi toimijaksi.

– Yksittäisen jäsenliikkeen tarjonta 
on laajempi, kun ketjulla on useita alan 
sertifikaatteja korkeimmiltakin tasoilta. 
Asiakkaalle voidaan paikallisesti tuottaa 
kaivattu ratkaisu yhdistämällä ketjun jä-
senliikkeiden osaaminen ja hyödyntämäl-
lä sertifikaatit. ICT-ala vaatii tänä päivänä 
niin paljon erikoisosaamista, että yksittäi-
sellä liikkeellä ei voi riittää raha ja resurssit 
kaikkeen.

Maanlaajuinen ketju ja etenevä digi-
talisaatio ratkovat myös maantieteellisiä 
haasteita. 

– Yksittäisen toimipisteen henki-
löstön ei tarvitse liikkua toiselle puolelle 
maata asiakkaan toimipisteelle. Lähim-
män jäsenliikkeen tekninen henkilökunta 
voi huolehtia esimerkiksi asennuksesta, 
käyttöönotosta ja huollosta vieraalla paik-
kakunnalla, Vilenius sanoo.

– Loppuasiakas saa lisäarvoa ket-
justamme myös siksi, että tavoitteemme 
on jatkuvasti parantaa jäsenliikkeiden 
osaamista. Digitalisaatio lyhentää maan-
tieteellisiä etäisyyksiä. Osaaminen on 
tulevaisuudessa yhä tärkeämpi asia pai-
kallisuuden rinnalla ja näin jäsenliikkeiden 
muodostaman yhteisön merkitys kasvaa 
entisestään. Ketjuorganisaation haaste on 
jalostaa tietoa, muokata se jäsenliikkei-
den osaamiseksi ja varmistaa, että hyöty 
menee sitä kautta asiakkaille, Vilenius tii-
vistää. 
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Tuomo Lahti 
Kokkola 
Toimitusjohtaja/myynti 
Yrittäjänä vuodesta 1985 
Puh. 0400 667 593 
tuomo@kpkp.fi 
Harrastukset: monipuolinen liikunta 
Motto: Positiivisuus kantaa

Timo Kuivanto
Kokkola, Myynti 
Talossa 29 vuotta
Puh. 040 550 5793
timo@kpkp.fi
Harrastukset: liikuntaa monipuolisesti, 
erityisesti laskettelu
Motto: Ajattele positiivisesti

Hannu Vanhala
Raahe, Myynti
Talossa 6 vuotta
Puh. 050 582 8718
hannu@kpkp.fi
Harrastukset: jääkiekko, jalkapallo, 
metsästys
Motto: Periksi ei anneta

Pertti Joki
Kokkola, Järjestelmäasiantuntija
Talossa 26 vuotta
Puh. 0400 301 957
pertti@kpkp.fi
Harrastukset: jousiammunta
lukeminen, tiede, golf, keilailu
Motto: Tarpeeksi kun yrittää niin osuu

Tuija Varila
Kokkola, Myyntiassistentti
Talossa vuodesta 2020
Puh. 040 837 2018
tuija@kpkp.fi
Harrastukset: golf, koirien kanssa 
luonnossa liikkuminen ja lenkkeily
Motto: Elämä on <3

Harri Nissilä
Kokkola, AV-asiantuntija
Talossa keväästä 2019
Puh. 0400 854 095
harri@kpkp.fi
Harrastukset: ulkoilu
Motto: Kerralla kuntoon!

Jarkko Pelto-Arvo
Kokkola
Tekninen asiantuntija 
Talossa 13 vuotta
Puh. 0400 973 290
jarkko@kpkp.fi
Harrastukset: liikunta
Motto: Tekemällä oppii

Elias Holström
Kokkola, Pietarsaari
Tekninen palvelu 
Talossa 3 vuotta
Puh. 0400 350 147, elias@kpkp.fi
Harrastukset: jääkiekko, frisbeegolf
Motto: Tee tänään mitä muut eivät, niin 
huomenna teet mitä muut eivät osaa.

Ville Märsylä
Kokkola, IT-asiantuntija 
Talossa keväästä 2019
Puh. 0400 550 099, ville@kpkp.fi
Harrastukset: hiihto, ongelmien 
selvittely
Motto: Ilon kautta.
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Tomas Öst
Pietarsaari/Jakobstad, Myynti
Talossa syksystä 2018
Puh. 040 527 7315, tomas@kpkp.fi
Harrastukset: musiikki,  
jalkapallon katselu
Motto: Palvele niin hyvin, että 
asiakas tulee takaisin.

Tiina Möttönen
Kokkola-Pietarsaari
Myyntisihteeri 
Talossa 18 vuotta
Puh. 040 867 6220
tiina@kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Asioilla on tapana järjestyä

Arja Keränen
Kokkola
Myyntiassistentti 
Talossa 9 vuotta
Puh. 044 311 4990
arja@kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Pysy aina omana itsenä

Juha Hietala
Kokkola, IT-asiantuntija
Talossa vuodesta 2020
Puh. 040 610 6103
juha@kpkp.fi
Harrastukset: videopelit
Motto: Olet selviytynyt elämäsi 
jokaisesta vaikeasta päivästä 
niin selviät tästäkin

Jani Määttänen
Ylivieska, IT-asiantuntija
Talossa 6 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.

Mika Pentinmikko
Kannus, Ylivieska, Tekninen palvelu 
Talossa 6 vuotta
Puh. 044 729 1540
mika@kpkp.fi
Harrastukset: moottoripyöräily
Motto: Hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty

Timo Vuolteenaho
Kokkola, IT-Asiantuntija 
Talossa vuodesta 2020
Puh. 040 687 9730
timov@kpkp.fi
Harrastukset: uinti, kokkailu, 
musiikki, valmentaminen
Motto: Jaa hyvä oppi. Mitä 
enemmän jaat, sitä enemmän saat.
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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

www.kp-konttoripiste.fi


