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Kasvua ja komponenttien 
kaipuuta

TAAKSE JÄÄNYT VUOSI on ollut Konttoripisteellä kiireinen ja 
haasteellinen. Suurimmalta osin positiivisessa mielessä.

Pandemian jatkuminen ei ole suoranaisesti näkynyt tulok-
sessamme, mutta työn teolle se on asettanut haasteita. Tällä 
hetkellä meillä on myös globaali komponenttipula. ICT-asian-
tuntijalle se tarkoittaa kyllä pähkäiltävää päivittäiseen toimin-
taan. Meidän on tässä ti-
lanteessa ennakoitava ja 
mietittävä sitä, mitä tuotteita 
ja millaisia toimitusaikoja 
voimme asiakkaillemme 
tarjota ja luvata. 

Ihan heti komponent-
tipulaan ei ole näkyvissä 
helpotusta. Uskon, että vie-
lä seuraavat pari vuosinel-
jännestä mennään näiden 
haasteiden parissa. Kärsi-
vällisyyttä se vaatii meiltä 
kaikilta. Onneksi alueemme yrityksissä on edelleen kuitenkin 
aistittavissa positiivinen tekemisen vire ja ennen kaikkea intoa 
investointeihin.

Omassa toiminnassamme positiivista virettä on pitänyt 
yllä laajentumisemme Ouluun. Konica Minolta uudelleenor-
ganisoi jakeluaan ja luonteva askel oli yhteisymmärryksessä 
siirtää Konica Minoltan monitoimilaiteliiketoiminta Oulun osalta 
Konttoripisteelle. 

Näin pitkäaikainen ja luotettava kumppanuus konkretisoi-
tui yrityksemme kasvuksi ja selkeäksi win-win-win-tilanteeksi 
niin meille, Konica Minoltalle kuin myös yhteisille asiakkail-
lemmekin. Oulun alueen asiakkaamme hyötyvät varmasti kat-
tavasta ICT-osaamisestamme ja mahdollisuudesta keskittää 
hankintoja. 

Laajentuminen Ouluun on meille hieno tilaisuus. Olem-
me jo päässeet sujuvasti liikkeelle, mutta totta kai tiedämme 
sen, että uusi markkina-alue vaatii ankarasti töitä monella 
osa-alueella. Mutta siihen olemme valmiita, emmekä ole edes 
lähteneet hakemaan pikavoittoja. 

Lisää henkilöstöä on palkattu ja hihat on kää-
ritty. Tässä kohden on hyvä hetki kiittää henkilös-
töämme hienosta asenteesta haasteiden keskellä. 

 
Tuomo Lahti 
toimitusjohtaja

Omassa toiminnassamme 

positiivista virettä 

on pitänyt yllä 

laajentumisemme 

Ouluun_
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KPO:n laskentapäälikkö 
Jaakko Ojala toteaa, 
että koronan myötä 
aukesi tilaisuus laittaa 
KPO:n pääkonttorilla 
kaikki asiat kerralla 
kuntoon.
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Konttoripiste viritti 
KPO:N ESITYSTEKNIIKAN 

kuntoon

Lähes 700 miljoonan euron liikevaihdolla operoiva Osuuskauppa 
KPO totesi, että pääkonttorin esitystekniikka ei vastannut 
nykyajan vaatimuksia. Konttoripiste kutsuttiin paikalle – ja 
lopputulos jopa ylitti odotukset. 

S-RYHMÄÄN KUULUVAN KPO:N pääkont-
tori sijaitsee Kokkolan Prisman rautatien 
puoleisessa päädyssä. Kauppa on tuttu 
jokaiselle kokkolalaiselle, mutta harva 
tietää, että samassa rakennuksessa työs-
kentelee toimiston puolella yli 60 työnte-
kijää.

Pääkonttorin kokoustilat olivat re-
montin tarpeessa. Muun muassa esitys-
tekniikka oli parhaat päivänsä nähnyt.

– Kuvayhteydet pätkivät ja äänen-
toisto temppuili. Projekti lähti esitystek-
niikan suhteen siitä, että kokoustilojen 
AV-tekniikkaa piti uusia, KPO:n laskenta-
päällikkö Jaakko Ojala toteaa.

KPO:n pääkonttorin remonttityöt 
ajoittuivat samalle ajanjaksolle kuin maail-
maa ravistellut koronapandemia. Lasken-
tapäällikkö Ojala näkee, että pandemia 
saattoi osaltaan myös vaikuttaa positiivi-
sesti toteutettuun kokonaisuuteen.

– Nyt oli aikaa laittaa kaikki asiat 
kerralla kuntoon. Nykymaailmassa pitää 
olla yhteydet ja esitystekniikat huippuis-
kussa, kun yhä enemmän asioita hoide-
taan etänä, Ojala sanoo.

ESITYSTEKNIIKAN MERKITYS 
KASVAA

Konttoripisteen AV-asiantuntija 
Harri Nissilä otti projektista vastuun. 
Kun kaikki on nyt valmista, ei puhuta 
enää AV:n uudistamisesta, vaan esitys-
tekniikan tuomisesta kokonaisvaltaisesti 
2020-luvulle.

KPO:n toimiston ensimmäisessä 
kerroksessa on kokoustila, jonka kes-
kellä olevan noin 15 hengen pöydän 
äärelle KPO:n hallitus toimitusjohtaja Kim 
Biskopin johdolla kokoontuu säännölli-
sesti. Seinällä komeilee iso, neljästä 55 
tuuman näytöstä yhdistetty kokonaisuus, 
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joka takaa sen, että kuva näkyy selkeänä 
koko huoneeseen.

– Toiveena esitettiin, että jokaisel-
la hallituksen jäsenellä olisi oma kuva-
kaapeli, jonka kautta he saavat oman 
koneensa materiaalin näkyville isolle 
näytölle. Se toteutettiin ja nyt jokaisen 
henkilökohtainen pääte on yhdistetty 
isoon näyttöön HDMI-kaapeleilla. Kaa-
pelit ovat automaattisesti sähköisesti ke-
lautuvia eli ne eivät jää pöydälle käytön 
jälkeen sikin sokin, vaan paikat pysyvät 
siistinä, Konttoripisteen Nissilä toteaa.

KEHIKKOVALKOKANGAS 
MITTATILAUSTYÖNÄ

Pääkonttorin toisessa kerroksessa 
on iso auditoriotyyppinen kokoustila, 
jossa katseet kiinnittyvät heti Kontto-
ripisteen toimittamaan ja asentamaan 
mittatilaustyönä rakennettuun kehikko-

KPO:n talousjohdon 
assistentti Piia 

Vuorinen toteaa, että 
esitystekniikka on viety 

aivan uudelle tasolle.

Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen. 

Esitystekniikka on nyt viety aivan uudelle 

tasolle. Kaikki on toiminut niin kuin toivottiin 

– jopa paremmin, Vuorinen sanoo_

Talousjohdon assistentti Piia Vuorinen esittelee KPO:n johtokunnan 
kokoustiloja. Taustalla näkyy neljästä 55 tuuman näytöstä yhdistetty 
kokonaisuus.

nempään kokoustilaan. Pienempään ko-
koustilaan on rakennettu samat tekniset 
ratkaisut kuin isommassa tilassa, mutta 
vähän pienemmässä mittakaavassa.

– Langattomilla, helposti siirrettä-
villä mikrofoneilla, saadaan tehostettua 
ääntä saliin. Kokoustiloissa on myös 
suomalaisen perheyrityksen Genelecin 
kaiuttimet. Ääni kuuluu selkeästi niin 
salissa kuin videoyhteyksien kautta toi-
seen suuntaan, Nissilä kertoo.

Projektorin viereen on asennettu 

valkokankaaseen. Peräti kuusi metriä 
leveä ja lähes kolme metriä korkea val-
kokangas on yhdistetty kattoon asen-
nettuun projektoriin. 

– Projektorin kuvat tulevat vi-
deoprosessorin kautta. Sen avulla ke-
hikkovalkokankaalla voidaan näyttää 
joko yksi iso kuva tai kaksi pientä. Kah-
den eri PC:n kuvaa voidaan näyttää sa-
maan aikaan, Nissilä sanoo.

Toisen kerroksen ison kokoustilan 
voi liukuovia avaamalla yhdistää pie-



Helppokäyttöinen. 
Esitystekniikkaa 

hallitaan 
ohjauspaneelilla, 

joka on asennettu 
10 tuumaiseen 

tablettiin.

PTZ- eli kääntöpääkamera, joka on yh-
distetty ohjauspaneeliin. Ohjauspaneelin 
kautta hallitaan myös huoneen valaistus. 

Toisessa kerroksessa on myös oles-
kelutila, johon on asennettu kotimainen 
iDiD-infonäyttöjärjestelmä. Näyttöjä käy-
tetään esimerkiksi talon sisäiseen mark-
kinointiin tai tiedottamiseen. 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS 
LÄHTÖKOHTANA

Talousjohdon assistentti Piia Vuori-
nen esittelee KPO:n uusia tiloja, joissa 
on panostettu tekniikan lisäksi myös si-
sustukseen ja valaistukseen. 

– Olemme todella tyytyväisiä lop-
putulokseen. Esitystekniikka on nyt vie-
ty aivan uudelle tasolle. Kaikki on toimi-
nut niin kuin toivottiin – jopa paremmin, 
Vuorinen sanoo.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen 

kokoushuoneiden laitteistoja hallitsevat 
sihteeri ja kokouksen puheenjohtaja. 
Vastuuhenkilöillä on kymmenentuumai-
set kosketusnäytöt, joissa on ohjaus-
paneeli, jonka avulla hallitaan kokonai-
suutta.

– Kaikki ratkaisut on tehty käyttä-
jille mahdollisimman suoraviivaisiksi ja 
helppokäyttöisiksi. Ei tarvitse olla tek-
niikkaguru, että näitä osaa käyttää, Harri 
Nissilä kertoo. 
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Vuodet 2020 ja 2021 jäävät historiankirjoihin paitsi pandemia-
vuosina. Lisäksi verkkokauppa ja siten merkintäratkaisujen 
käyttö (etiketit, tarrat) on kiihtynyt, eikä tahti näytä hidastumisen 
merkkejä. 

Kantarin Postille toteuttaman selvityksen1 mukaan (vastaajia 
4917) verkko-ostosten määrä kasvoi Suomessa edellisvuoteen 
verrattuna 26 %. Vuonna 2021 kasvu oli jo 31 prosenttia. 

Sama trendi on havaittu koko Euroopassa: tutkimustulosten 
mukaan verkkokauppa kasvoi pandemian alun jälkeen 74 %, ja 
45 % aikuisista vastaanotti koronasulkujen aikana enemmän 
pakettitoimituksia kuin koskaan aikaisemmin2.
. 
Oikeat ratkaisut asiakkaiden käyttöön
Merkintäratkaisujen käytön ei tarvitse suinkaan rajautua ai-
noastaan vähittäiskaupan tai varastologistiikan alalle. Brother 
on jo vuosia tarjonnut asiakkailleen erilaisia asiakkaiden tar-
peisiin vastaavia räätälöityjä ratkaisuja. Esimerkkeinä rengas-
tarraratkaisut rengashotelleihin ja autoliikkeisiin, tuotetarrat 
elintarvikemerkintään, hyllytarrat, kollitarrat, laboratoriotarrat 
ja muut kohteet – merkintää tarvitaan aina!

Merkintäratkaisut ja 
verkkokauppa ovat kasvussa

”Brother pystyy vastaamaan teollisen merkinnän tarpeisiin. 
Yhteisenä nimittäjänä on aina asiakkaan tilanteen kartoitus 
ja siihen reagoiminen”, toteaa Mika Tyynelä, Key Account 
Manager, Brother Finlandilta.   

Lähteet:  
1 https://www.posti.fi/fi/yrityksille/vinkit-ja-caset/
 verkkokauppa/suuri-verkkokauppatutkimus-lataus-artikkeli
2 https://modernretail.co.uk/black-friday-2020-how-to-
 successfully-prepare-for-peak-in-the-face-of-uncertainty/ 
 - July 2020

Teksti: 
Heidi Rankala 
Digitaalisen markkinoinnin päällikkö, Brother Finland





TOIMITUSJOHTAJA HANNU SARJA ei 
ujostele puhuessaan Meriuksen tulevai-
suuden suunnitelmista. Eikä ujosteluun 
ole syytä – Sarjan vuonna 2003 yksin 
perustama yritys on vuonna 2021 ”täy-
si-ikäinen”. Merius työllistää 27 ihmistä ja 
liikevaihto on vajaa kaksi miljoonaa eu-
roa. 18 vuotta sitten Sarja oli Meriuksen 
ainoa työntekijä ja edessä oli hyppy tun-
temattomuuteen.

Muutaman vuoden aikaisemmin 
Sarja oli suorittanut yrittäjätutkinnon. Sil-
loin oman yrityksen perustaminen yksin 
tuntui epätodennäköiseltä.

– Vuonna 1999 päätin, että mitään 
Hannu Sarja Oy:ta ei ikinä tule olemaan. 
Mutta eri nimellä syntyi kuitenkin sitten 
lopulta oma yritys. Halusin, että yrityksen 
nimi ei tarkoittaisi yhtään mitään eli sillä 
voisi myydä vaikkapa villasukkia tai len-
tokoneita.

”JOKU SAATTOI HUOMATA, 
ETTÄ AJATTELEN ASIOITA ERI 
TAVALLA”

Merius aloitti kuitenkin toimintansa 
Sarjalle varsin tutulla alalla. Villasukka-
bisnestä ei tullut, sillä koneiden ja tek-
niikan maailmasta löytyi Sarjan oma ydi-
nosaaminen.

– Ehdin ennen Meriuksen perusta-
mista olla vajaa kymmenen vuotta ko-
nepajateollisuudessa. Joten tiesin mistä 
oli kysymys. Olin saanut olla näköalapai-
kalla. Verkostoa oli jo vähän syntynyt. Ja 

Merius kasvaa 
kyseenalaistamalla

Tehdassuunnittelua mullistavalla tavalla tekevälle 
Meriukselle uteliaisuus on elinehto – sen avulla 
yritys tavoittelee viidessä vuodessa liikevaihtonsa 
viisinkertaistamista.

joku asiakas saattoi huomata, että Han-
nu Sarja ajattelee asioita vähän eri taval-
la. Alkoi tulla kyselyitä, että milloin laitan 
oman yrityksen pystyyn.

2003 yritys oli pystyssä. Voisi aja-
tella, että vuonna 1990 Nivalasta Kokko-
laan opiskelemaan muuttanut Sarja olisi 
tyytyväinen Meriuksen saavuttamaan 
asemaan. Yrityksellä on komeat tilat Kok-
kolan suurteollisuusalueen välittämössä 
läheisyydessä Port Towerissa ja vakiintu-
nut asiakaskunta.

Tyytyväinen Sarja onkin, mutta se ei 
tarkoita, että hän tyytyisi lepäämään laa-

Pitää uskaltaa kyseenalaistaa vallalla olevia 

menetelmiä. Se, että joku asia on aina tehty 

jollain tietyllä tavalla, ei automaattisesti tarkoita, 

että se on enää tänä päivänä paras tapa tehdä 

asioita. Mutta ilman uteliaisuutta ei synny 

kyseenalaistamista_

kereilla. Suunta on edelleen sama, mutta 
vauhti kiihtyy.

Sarjan sanakirjassa on kolme U:lla 
alkavaa sanaa alleviivattuna – uteliai-
suus, uudistuminen ja uskallus. 

– Uteliaisuus. Se ajaa ihmistä oppi-
maan uusia asioita. Kun oppii uusia asioi-
ta, haluaa myös uudistua, Sarja sanoo.

Uudistuminen vaatii myös uskallus-
ta. Sanakirjasta löytyy myös k:lla alkava 
sana, joka on tärkeässä asemassa hänen 
ajatusmaailmassaan.

– Kyseenalaistaminen. Pitää uskal-
taa kyseenalaistaa vallalla olevia mene-
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Sarjan sanakirjassa on kolme U:lla alkavaa sanaa alleviivattuna – uteliaisuus, 
uudistuminen ja uskallus.

telmiä. Se, että joku asia on aina tehty 
jollain tietyllä tavalla, ei automaattisesti 
tarkoita, että se on enää tänä päivänä 
paras tapa tehdä asioita. Mutta ilman 
uteliaisuutta ei synny kyseenalaistamista.

”SUUNNITTELU ON AINOA 
TAHO, JOKA VOI VAIKUTTAA 
INVESTOINNIN KAIKKIIN 
SIDOSRYHMIIN”

Uteliaisuus ja kyseenalaistaminen 
ovat kuitenkin vain lähestymistapoja. 
Kun istutaan työpöydän taakse, tarvi-
taan kuitenkin toimintapa, jonka avulla 

uteliaalla asenteella ja oikeita kysymyk-
siä kysymällä saatuja ajatuksia saadaan 
muutettua konkretiaksi.

Sarja nostaa yhden asian ylitse mui-
den Meriuksen kilpaillessa vaativalla ja 
alati muuttuvilla markkinoilla.

– Suunnittelu. Huomasin varhaises-
sa vaiheessa, että suunnittelu on ainoa 
taho, joka voi vaikuttaa investoinnin kaik-
kiin sidosryhmiin. Se voi tuottaa kaikille 
informaatioita ihan ensimmäistä asiakas-
kontaktista siihen viimeiseen huoltoon. 
Kun suunnittelun tekee oikealla tavalla, 
voi saada monta kärpästä yhdellä iskulla.

Sarja sanoo oman suunnittelupro-
sessinsa olevan hyvin analyyttinen. 

– Tein vuonna 2010 Master of Bu-
siness Administration -työni aiheesta 
suunnitteluprosessin porttimalli. Käyn läpi 
asioita vaiheittain. Kun vaihe on lopussa, 
on hyväksyntämenettely, ennen kuin voi-
daan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

”SUUNNITELMA, JONKA VAIN 
TEKIJÄ ITSE YMMÄRTÄÄ, ON 
HYÖDYTÖN”

Vuonna 2021 Merius on asiantunti-
jaorganisaatio, joka tuottaa teollisuuden 
investointeihin asiantuntijapalveluita 
3D-virtuaaali- ja 3D-visualisointiteknii-
koiden avulla. 3D on Meriuksen liiketoi-
minnan ytimessä.

– Havainnollinen toimintatapa auttaa, 
kun asiat ovat monimutkaisia ja vaikeas-
ti hahmotettavia. Vaikka on kuinka hyvä 
suunnittelija, ei auta, jos ei pysty selkeyttä-
mään asioita ymmärrettävällä tavalla muu-
tamassa minuutissa. Suunnitelma, jonka 
vain tekijä itse ymmärtää, on hyödytön, 
Sarja sanoo ja jatkaa:

– Olen ollut 3D-maailmassa vuo-
desta 1996 – ensimmäisten joukossa. 
Oivalsin, että niissä työvälineissä on suuri 
mahdollisuus. Sieltä on tullut sellaisia me-
netelmiä, joita vielä tänä päivänä käytäm-
me ja haluamme tulevaisuudessa käyttää.

Havainnointiin liittyy vahvasti myös 
Meriuksen yksi sloganeista; ”Make the 
Big Picture Understandable.” Tarkoitus 
on tehdä isosta kuvasta ymmärrettävä. 
Kun puhutaan ja kirjoitetaan teknises-
ti monimutkaisista asioita, fokus voi olla 
pienissä yksityiskohdissa ja iso kuva jää 
monesti hämäräksi. Ensin pitää kuitenkin 
ymmärtää iso kuva, ennen kuin voi siirtyä 
detaljitasolle.

– Jos haluaa tiivistää koko meidän ta-
rinamme, niin tuosta on kyse. Teknologia 
pitää hyödyntää, mutta pitää ensin oival-
taa, mitä haluaa kertoa.

”ME KESKITYMME MATKAAN”
Meriuksen tulevaisuuden näkymis-

tä Sarja sanoo suoraan ja empimättä, 
että yrityksen tavoite on viisinkertaistaa 
liikevaihtonsa viidessä vuodessa. Miten 
Merius siirtyy sanoista tekoihin?
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– Korostan, että tässä on kyse vain 
tavoitteesta. Me keskitymme enemmän 
matkaan. Mutta olemme asettaneet kun-
nianhimoisen tavoitteen sen takia, että 
tekisimme matkan varrella oikeita pää-
töksiä. Vähän samalla tavalla kuin aset-
taisi maratonille kovan aikatavoitteen ja 
suunnittelee treeniohjelman haastavan 
tavoitteen mukaan, mutta ei silti harjoittele 
itseään henkihieveriin.

– On mahdollista, että kasvu ei ta-

pahdu ainoastaan orgaanisesti. Ennen 
epidemiaa puhuimme yritysostoista. 
Mutta epidemian takia tilanne muuttui. Ei 
meidän takia, mutta ostokohteiden tilan-
teet muuttuivat.

Koko maailmaa kurittanut korona-
virus on aiheuttanut monelle yritykselle 
taloudellisia haasteita. Se sai yrityksiä 
tekemään talouden shakkilaudalla puo-
lustavia siirtoja. Merius päätti kuitenkin 
nojata eteenpäin. 

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

– Kun muut alkoivat lomauttaa, me 
päätimme rekrytoida.

Meriuksella on tällä hetkellä toimi-
pisteitä Kokkolan lisäksi Oulussa ja Jy-
väskylässä. Tulevaisuudessa ehkä enem-
mänkin, varsinkin jos Sarjan mainitsemat 
yritysostot toteutuvat.

Se selviää vain tutkimalla mahdolli-
suuksia. Sanonnan mukaan uteliaisuus 
tiesi kissan tarun loppua. Liiketoiminnassa 
uteliaisuus on kuitenkin eteenpäin vievä 
polttoaine. Uteliaisuus ei tapa, vaan vah-
vistaa. Yritykselle se on sama asia kuin 
yhdeksän elämää.

KONTTORIPISTE MUKANA 
ALUSTA ASTI

Konttoripiste on kulkenut Meriuk-
sen kanssa käsi kädessä pitkän matkan. 
Huipputeknologiaa päivittäisessä työs-
sään käyttävä Merius tarvitsee parhaat 
mahdolliset toimistotuotteet ja -palvelut. 
Merius on ollut Konttoripisteen asiakas 
jo 16 vuoden ajan. 

Huipputeknologiaa päivittäisessä työssään 

käyttävä Merius tarvitsee parhaat mahdolliset 

toimistotuotteet ja -palvelut._



KUMPPANINA
KONICA MINOLTA
TUOTTAVUUS | LAATU | AUTOMAATIO

Korkealaatuiset ratkaisut painetun viestinnän
toteuttamiseen ja teolliseen painamiseen.
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KIRKOT SUOMEN MAASEUDULLA muistut-
tavat monesti toisiaan. Maaseutu- ja pien-
kaupunkiyhteisöt ovat yleensä nousseet 
kirkon lähistöön, ja kirkkojen värimaailma 
ja rakennusten muodot ovat monesti sa-
mankaltaisia.

Toholammilla asiat ovat kuitenkin toi-
sin. Kirkko on rakennettu kuntakeskustan 
ulkopuolelle Ketunkankaalle vuonna 1861, 
ja vahvassa asemassa olevan vaaleanpu-
naisen värin ansiosta satunnaisautoilijan 
katseet kääntyvät automaattisesti ko-
mean kirkon suuntaan.

Myös tekniikan suhteen on toimittu 
eri tavalla. Toholammin kirkossa on nimit-
täin ollut TV-lähetyksiä varten videoka-
mera asennettuna jo 1990-luvun loppu-
puolella. Niin sanottuja striimauspalveluita 
omalla kameralla on ollut jo pitkään Toho-
lammilla arkipäivää. Tänä keväänä oli vuo-
rossa esitystekniikan päivittäminen tämän 
ja tulevien vuosikymmenten vaatimuksia 
varten.

Toholammin seurakunnan kirkkoher-
ra Jorma Harju otti puhelimen käteen ja 
soitti Keskipohjanmaan Konttoripisteelle.

– Konttoripiste on minulle tuttu vuo-
sikymmenten takaa monen eri projektin 
tiimoilta. Valinta oli helppo, kun piti päät-
tää, kenen kanssa lähdetään päivitystä 
tekemään, Jorma Harju toteaa.

Nyt sana kuuluu 
selkeämmin

HAASTELLINEN 
TYÖYMPÄRISTÖ

Kuluneen reilun vuoden aikana 
Konttoripisteelle on tullut paljon vas-
taavanlaisia tehtäviä. Yritykset ovat ha-
lunneet päivittää kokoushuonetekniikat 
ajan tasalle, kun yhä useampi palaveri 
eri yritysten välillä järjestetään etänä 
niin, että oman yrityksen asiantuntijat 
kokoontuvat omiin tiloihinsa minimoi-
dakseen fyysiset kontaktit ulkopuolisten 
kanssa.

Kutsu Jorma Harjulta Toholammille 
oli kuitenkin Konttoripisteelle uudenlai-
nen haaste. Kirkko on ympäristönä aivan 
erilainen kuin kokoushuoneet. Akustiik-
ka toimii korkeissa ja avarissa rakennuk-
sissa aivan eri tavalla. Äänet kuulosta-
vat erilaisilta eri puolella kirkkoa. Myös 
museoviraston asettamat vaatimukset 
ulkonäön suhteen pitää ottaa huomioon 
kaapeli- ja johtotyötä tehdessä.

– Kaikki lähti siitä, että seurakunta 
tarvitsi uuden kameran striimauksia var-
ten. Asensimme ohjattavan PTZ-kame-
ran, jolla kuvaa saadaan suoraan verk-
koon. Ja kun se oli tehty, niin päätimme 
jalostaa tätä eteenpäin ja samalla var-
mistaa, että kirkkoon saadaan laaduk-
kaampaa ääntä, Konttoripisteen puoles-
ta projektia johtanut Harri Nissilä sanoo.

Toholammin seurakunta kääntyi Konttoripisteen puoleen, kun 
oli aika uudistaa kirkon äänentoistolaitteet. Nyt 160 vuotta 
vanhassa kirkossa on nykypäivän soundit ja sana kuuluu kaikille 
selvästi.

Nykypäivän 
teknologian 
ansiosta 
seurakunnan 
kanttori Iiris 
Rautiolan työn 
jälki pääsee 
paremmin 
oikeuksiinsa.
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Akustiikka toimii korkeissa ja avarissa 

rakennuksissa aivan eri tavalla. Äänet kuulostavat 

erilaisilta eri puolella kirkkoa. Myös museoviraston 

asettamat vaatimukset ulkonäön suhteen pitää 

ottaa huomioon kaapeli- ja johtotyötä tehdessä_

Toholammin puukirkon olosuhteissa 
oikean tasapainon löytäminen vaati huo-
lellista työtä. Neljän päivän jälkeen Nissilä 
ja kumppanit olivat tyytyväisiä.

– Me teimme uusia linjoja ja hyö-
dynsimme mahdollisuuksien mukaan 
olemassa olevia. Teimme kaiken paikan 
päällä. Sitten kun tämä maailmantilanne 
normalisoituu ja väki palaa kirkon penkil-

itse tautiin ovat harvat keskipohjalaiset 
sairastuneet kuluneen reilun vuoden ai-
kana, ihmisten liikkumista ja kokoontu-
mista koskevat rajoitukset ovat näkyneet 
myös Toholammin seurakunnan arjessa.

Toholammin seurakunnan striimaus-
palvelu ei ole koronan synnyttämä kysyn-
tä, vaan juuret ovat paljon syvemmällä.

– Hoivakotien tarpeista tämä on läh-
tenyt. Laadukkaiden lähetysten ansiosta 
olemme tuoneet kirkon heille kotiin jo 
monta vuotta, Jorma Harju sanoo.

– Tämän tekniikan ansiosta kirkko 
pysyy kaikkien tavoitettavissa, vaikka ei 
enää syystä tai toisesta pääsisi fyysisesti 
paikalle, diakoni Anniina Lintilä kiteyttää.

Toholammin seurakunnalla on kaksi 
kirkkoa, Toholammin lisäksi myös Lesti-
järvellä. Kirkossa striimattavat tapahtumat 
ovat seurakuntalaisille avoimia seurakun-
nan modernien kotisivujen kautta. Seura-
kunnan kanttori Iiris Rautiola korostaa, 

le, käymme vielä tarkistamassa miten ase-
tuksia pitää säätää. Myös kirkon ulkopuo-
lella, hautausmaalla, laitetaan seuraavaksi 
tekniikat kuntoon, Nissilä toteaa.

KIRKKO ON KAIKKIEN 
TAVOITETTAVISSA

Kuten kaikki tietävät, koronapande-
mia iski lujaa alkukeväällä 2020. Vaikka 
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Suntio Eero Laineen työ helpottuu, kun kaikki asetukset ovat 
säädettävissä tabletilla.

Kanttori Iiris Rautiola 
ja diakoni Anniina 
Lintilä toteavat, että 
tekniikan ansiosta 
kirkko on kaikkien 
tavoitettavissa.

Suntio Eero Laine on uuden järjestelmän pääkäyttäjä.

että nykypäivän teknologian ansiosta 
myös hänen työnsä jälki pääsee parem-
min oikeuksiinsa. 

– Ei striimaustekniikka periaatteessa 
vaikuta siihen, mitä minä henkilökohtai-
sesti teen, mutta on se kuitenkin tärkeäs-
sä asemassa. Kun se ääni, joka kirkosta 
ulospäin saadaan laadukkaammaksi, niin 
onhan sillä todella iso merkitys myös kant-
torille, Rautiola sanoo.

SUNTION SORMET SÄÄSTYVÄT
Uuden laitteiston pääkäyttäjä on seu-

rakunnan suntio Eero Laine. Ero entiseen 
on merkittävä. Ennen Laine istui kirkko-
tapahtumien aikana suuren, eri vipuja ja 
nappeja täynnä olevan miksauspöydän 
takana.

Laineella oli kova urakka ennen 
Konttoripisteen suorittamaa uudistusta, 
kun äänentoiston kanssa piti tehdä jat-
kuvasti tarkkaa työtä. Piti huolehtia siitä, 

että oikeat mikrofonit ovat auki ja äänen 
voimakkuudet oikealla tasolla. Eikä edes 
täydellinen suoritus Laineelta välttämät-
tä tarkoittanut, että kaikki paikallaolijat 
olisivat kuulleet hyvin kirkon kaltaisessa 
akustiikan kannalta erittäin haastavassa 
ympäristössä.

Nyt kaikki on kirjaimellisesti Laineen 
omissa käsissä ja samalla sormet säästy-
vät. Tabletti, jolla mies pystyy ohjaamaan 
millaista kuvaa ja ääntä striimauspalve-
lun käyttäjät vastaanottavat, on helppo 
käyttää, eikä mies ole sidottu mihinkään 
tiettyyn pisteeseen, vaan voi seurata tilan-
netta mistä vain.

– Ennen ääni lähti herkästi kiertä-
mään, jos oli kaksi mikkiä päällä ja toinen 
isolla. Nyt ei mikään enää vingu missään, 
Laine sanoo ja jatkaa:

– Minua hirveästi pelotti ja järkytti 
etukäteen tämä uudistus. Mutta tämä uusi 
tekniikka ja säädökset ovat niin hyvät, että 

mihinkään ei tarvitse koskaan koskea. 
Tämä on itse asiassa aivan käsittämättö-
män helppo käyttää.

Nykylaitteisto tallentaa myös toimi-
vaksi todetut säädökset vakioksi. Eli jos 
joku vahingossa käy jotain muuttamassa, 
yön aikana asetukset aina nollaantuvat ja 
vakiosäädökset palautuvat.

– Eikä suntion tarvitse edes välttä-
mättä enää olla aina paikalla, kun täällä on 
vaikka herätysliikkeellä jokin tapahtuma. 
Laitteisto on niin helppokäyttöinen, Jorma 
Harju sanoo.

Myös kohderyhmä eli seurakuntalai-
set, ovat antaneet uudistuksesta positii-
vista palautetta.

– Viimeksi tänä aamuna minulle soitti 
yksi ihminen ja sanoi, että kyllä kuuluu ja 
näkyy hyvin. Ennen saattoi tulla toisenlais-
ta palautetta; ei kuulunut eikä oikein näky-
nytkään, mutta me ei voitu tehdä asialle 
mitään. Nyt ei sitä ongelmaa enää ole.  
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MYÖS OPTIIKKA-ALALLA isot kansainvä-
liset yritykset omistavat nykyään suuren 
osan alan toimijoista. Paikallisuus ja it-
senäisyys ovat toisen polven Näkömes-
tari-yrittäjä Ville Koivukoskelle erittäin 
tärkeitä asioita.

– Niiden pitäisi olla tärkeitä jokai-
selle. Kun käytetään paikallista, palvelu 

NÄKÖMESTARI LUOTTAA 
PAIKALLISEEN OSAAMISEEN  

Isot kansainväliset ketjut valloittavat maaperää pieniltä 
paikallisilta yrityksiltä. Se ei ole mikään uutinen. Mutta vielä 
löytyy runsaasti yrityksiä, jotka jaksavat mennä eteenpäin omin 
avuin. Yksi niistä on Näkömestari – kokkolalainen optiikka-alan 
yritys, joka on säilyttänyt itsenäisyytensä jo 40 vuotta.

Yrittäjä Ville 
Koivukoski jatkaa 
isänsä jalan jälkiä 
Näkömestarissa.

on lähellä ja se on henkilökohtaista. Ja 
se käytetty raha jää tänne, se on meidän 
yhteistä hyvää. 

Ville Koivukosken isä Timo perusti 
Näkömestarin vuonna 1981. Yrityksen 
toimipiste oli 18 vuotta Isollakadulla, 
mutta vuonna 1999 oli edessä muutto 
nykyisiin tiloihin Ristirannankadun ja 

Tehtaankadun risteykseen. 1990-luvun 
lopussa kaupungin keskusta oli aivan 
erinäköinen kuin nyt ja moni ihmetteli, 
miksi Näkömestari muutti pois paraa-
tipaikalta Isoltakadulta entisen Kok-
ko-Marketin parkkipaikan viereen.

– Silloin moni kyllä kysyi, että miksi 
me tähän muutetaan, syrjään kaupungin 
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parhaalta kauppakadulta. Mutta enää ei 
kysellä. Jollain taisi silloin olla hyvä visio 
tulevaisuudesta. Oliko Näkömestarilla 
sitten niin suuri vetovoima, Koivukoski 
nauraa.

UNELMA-AMMATTI – ISÄN 
JALANJÄLJISSÄ

Näkömestarin yritystoiminnan joh-
taminen siirtyi isältä pojalle 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä.

– Se oli tarkoituksella pitkä prosessi, 
joka hoidettiin askel kerrallaan. Viisi–kuu-
si vuotta siinä kaiken kaikkiaan meni, Ville 
Koivukoski sanoo.

Isä Timo ei kuitenkaan ole vielä ko-
konaan malttanut jäädä toiminnasta pois.

– Timo on paikalla, jos ei nyt päivit-
täin, niin melkein. Ainoa ero on, että nyt 
ei ole kauluspaita päällä. Hän haluaa olla 
mukana auttamassa, ja mahtava niin.

Mikään itsestään selvyys ei ollut, 
että myös Ville Koivukoskesta tulisi op-
tiikka-alan ihminen. Nyt mies on kuitenkin 
toiminut alalla 31 vuotta, joista 22 optikko-
na.

– Oli nuorena teininä vaihe, kun piti 
miettiä mitä sitä isona tekisi. Mutta kun 
sisältäpäin pääsi näkemään, mikä se op-
tikon ammatti on, niin kyllä se jossain vai-
heessa jäsentyi. Tämä on se, mihin halu-
sin kouluttua, ja mitä olen halunnut tehdä. 
Tavallaan tämä on tekninen ala, tavallaan 
käsityöala – mutta ennen kaikkea tämä 
on asiakaspalvelua. Se on ollut itselle 
mieluisa kombinaatio, Koivukoski sanoo 
ja kiteyttää:

– Uskallan sanoa, että olen unel-
ma-ammatissani. 

Näkömestarilla on Koivukosken li-
säksi kuusi työntekijää. Sen lisäksi kolme 
silmälääkäriä toimivat yksityisinä ammatin-
harjoittajina Näkömestarin tiloissa.

 
”NÄKÖMESTARISSA 
VALITSEMME ITSE, MITÄ 
MYYMME”

Koivukoski korostaa myös, että pai-
kallisena ja yksityisenä jatkaminen on 
myös Näkömestarin asiakkaiden etu.

– Näkömestarissa valitsemme itse, 
mitä myymme, ei mikään meidän ylä-
puolella oleva instanssi. Kukaan ei voi 
painostaa meitä myymään jotain tiettyä 
merkkiä tai tuotetta. Me voimme tehdä 
asiat niin kuin me näemme oikeaksi. 

Konttoripisteen asiakkaana 
APU ON AINA LÄHELLÄ
Näkömestari luottaa paikallisuuteen myös 
ICT-ratkaisussa. Konttoripiste oli perinteikkäälle yritykselle 
luonnollinen valinta, kun järjestelmät täytyi päivittää 
nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi.

– KONTTORIPISTEEN ASIAKKAANA toteutuu kaikki ne asiat, jotka ovat yrit-
täjälle tärkeitä. Konttoripiste tekee ne asiat, jotka on sovittu ja aikatauluis-
ta pidetään kiinni. Ja jos jotain pitää kysellä, niin linjat sinne suuntaan ovat 
aina auki, Koivukoski sanoo.

Kokkolalaisuus oli ratkaisevassa asemassa, kun Näkömestari päätti, ke-
neltä hakee apua ICT-ratkaisuissa.

– Paikallisuuden kautta teimme ratkaisun. Olemme tehneet Konttori-
pisteen kanssa jo pitkään yhteistyötä. Kun lähdimme rakentamaan teknisen 
puolen infraa uusiksi, ohjelmistotoimittaja suositteli paikallista toimittajaa lait-
teille. Minä kävelin Konttoripisteen Tuomo Lahden ovesta sisään, ja sanoin, 
että auta minua Tuomo, laita meille kaikki kuntoon, kun en ymmärrä näistä 
mitään, Koivukoski sanoo ja jatkaa:

– Ja Konttoripiste laittoi kaiken kuntoon. Kysyin, että pitääkö meidän hin-
nasta keskustella. Ei tarvinnut, sekin oli heti kunnossa. Tehtiin kaikki rauhassa, 
Konttoripisteen työntekijät katsoivat ensin mitä meillä on, ja sitten selviteltiin, 
mikä toimii ja mikä ei. Sen jälkeen Konttoripisteen ammattilaiset sanoivat mitä 
pitää tehdä ja minä sain juoda kahvia.

Yhteistyö ei loppunut itse laitteiden asentamiseen.
– Kynnys kysellä on niin matala, ettei sitä edes ole. Apu on aina lähellä, ei 

jossain etänä. Se on minulle tärkeää, kun olen omalla tavallani vanhan polven 
yrittäjä. Haluan, että toisella osapuolella on kasvot eikä vain pelkkä puhelin-
numero, johon voi soittaa.

Meidän tuotevalikoimamme näyttää sil-
tä, miltä meidän asiakkaamme näyttävät, 
Koivukoski paaluttaa ja jatkaa: 

– Painotan meidän omalle porukalle 
aina, ettei saa olla kiire. Joillakin toimijoil-
la voi olla sellainen pyrkimys, että pitää 
saada asiakas mahdollisimman nopeasti 
näöntutkimukseen, pokat valittua, rahat 
pois ja ulos kaupasta. Me emme toimi niin, 
pikemminkin haluamme hidastaa asioita. 
Pitää löytää molemminpuolinen luottamus 
asiakkaan ja asiantuntijan välillä.

PÄÄTETYÖSKENTELY TUONUT 
UUSIA HAASTEITA

Myös optiikka-ala on muuttunut 
paljon vuosien varrella. Ville Koivukoski 
on seurannut kehitystä näköalapaikalta 
jo usean vuosikymmenen ajan ja tahti 

kiihtyy koko ajan. Tavallisten ihmisten 
arjessa – niin työssä kuin vapaa-ajalla, 
päätetyöskentely on lisääntynyt tällä 
vuosituhannella dramaattisesti.

– Työnäkeminen on iso asia. Pääte-
työskentely ja sen tuomat haasteet näky-
vät meidän alalla. Myös työsuojalasit ovat 
sellainen asia, joiden parissa on paljon 
työtä.

Näkömestari toimittaa vahvuuksilla 
tehtyjä työsuojalaseja Kokkola Industrial 
Parkin (KIP) lähes kaikille pienemmille yri-
tyksille. 

Myös itse optiikka kehittyy koko ajan.
– Teknisesti tuotteiden osalta on tapah-
tunut valtava kehitys. Oli sitten kyseessä 
laitekanta, tietoa tutkimuksen puolelta, 
linssinhiontajärjestelmät tai tilausjärjestel-
mät – kehitys on jatkuvaa. 
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Virtuaalilasit 
– enemmän kuin viihdettä

TÄNÄ PÄIVÄNÄ virtuaalitodellisuuden 
laitteisto – virtuaalilasit – liitetään yleises-
ti viihdekäyttöön, pääasiassa pelaami-
seen. Japanilainen laitevalmistaja Epson 
on kehittänyt virtuaalilaseja jo kymmeni-
sen vuotta. Mutta Epson keskittyy virtu-
aalilasilaitteiston osalta ammattikäyttöön, 
viihde ja pelaaminen eivät ole yrityksen 
pääpainopisteitä.

– Panostamme vahvasti näyttöihin 
liittyvään LCD-teknologiaan. Virtuaalilasit 
ovat yksi sen tärkeimmistä alueista. Ja 
valmistamme virtuaalilasit nimenomaan 
ammattikäyttöön, ei pelaamiseen. Meil-
tä on nyt tulossa viidennen sukupolven 

Virtuaalilasit yhdistetään yleensä viihdekäyttöön. Mutta lasien 
käyttöpotentiaali on valtava myös liiketoimintaa edistävissä asioissa 
– ja etulinjan yritykset ovat jo tähän reagoineet.

Virtuaalilasien 
avulla voi saada 
enemmän irti 
työmatkoilta. 
Käytännölliset 
virtuaalilasit vievät 
vähän tilaa ja ovat 
helppokäyttöisiä.

virtuaalilasit, Epsonin Key Account Mana-
ger Sami Korpinen vahvistaa.

KÄYTTÄMÄTÖN POTENTIAALI
Virtuaalilasit vaativat toimiakseen 

kovan kapasiteetin laitteistoa. Epson ei 
ole mukana ohjelmiston (softan) kehittä-
misessä – fokus on laitteistossa (raudas-
sa).

– Virtuaalilasien kohdalla voi kui-
tenkin vielä puhua suhteellisen uudesta 
innovaatiosta, markkinat ovat vasta ke-
hittymässä. Voi sanoa, että olemme vielä 
aamuvaiheessa. Oikeastaan vasta viime 
vuonna nähtiin ensimmäinen kunnon 

ryöpsähdys näillä markkinoilla. Uskon, 
että jatkossa nähdään noin kymmenen 
prosentin vuosittaista kasvua, Sami Kor-
pinen toteaa.

Monet yritykset ovat jo nähneet 
virtuaalilasien potentiaalin liiketoimin-
taa edistävänä teknologiana. Korpinen 
mainitsee esimerkkinä italialaisen huo-
nekaluliikkeen, jonka asiakkaat voivat 
virtuaalilasien avulla nähdä esimerkiksi 
miltä uusi sohva tai keittiön pöytä näyt-
täisi omassa asunnossa. Barcelonassa 
turisteille annetaan virtuaalilasit, joiden 
näytölle tulee tietoa erilaisten historiallis-
ten kohteiden taustoista.
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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

– Käyttötarkoituksia on rajattomas-
ti. Me keskitymme rautaan, eli teemme 
mahdollisimman hyvät lasit. Olemme 
saaneet muutaman merkittävän kan-
sainvälisen päänavauksen. Softafirmat 
tekevät sitten ohjelmistot, jotka hyödyn-
tävät teknologian. Voi sanoa, että tässä 
on potentiaalisia asiakkaita autoteolli-
suudesta hammaslääkäreihin, ja kaikki 
siltä väliltä, Korpinen toteaa.

Suomi oli 1990-luvulla eturintamas-
sa, kun puhelinteollisuus mullistui. No-
kian johdolla maamme talous kukoisti. 
Virtuaalimaailma voisi olla se alue, jossa 
Suomella on mahdollisuus olla edellä-
kävijä tällä vuosikymmenellä.

– Kyllä Suomi on hyvin mukana ke-
hityksessä. Ehkä jotkut Euroopan maat 
ovat vielä pidemmällä, lähinnä suurten 
teollisuusalojen ansiosta. Mutta esimer-
kiksi softapuolella meillä on kansainväli-
sesti marinoitu yritys, joka on etulinjassa 
tällä rintamalla, ja varmasti tulee ole-
maan iso nimi jatkossa, Korpinen sanoo.

KONTTORIPISTE ETSII 
YHTEISTYÖKUMPPANIA

Virtuaalilasien tuomat mahdolli-
suudet ovat myös Keski-Pohjanmaan 
Konttoripisteen tiedossa. Yrityksen toi-
mitusjohtaja Tuomo Lahti on eri aloja 
seuratessaan todennut, että virtuaalila-
seja on jo joillakin aloilla alettu hyödyn-
tämään, mutta käyttämätöntä potentiaa-
lia on edelleen erittäin paljon.

– Lasit ovat tietyllä tapaa vasta tu-
lossa laajempaan käyttöön. Mutta var-

Voi sanoa, että tässä on potentiaalisia 

asiakkaita autoteollisuudesta 

hammaslääkäreihin, ja kaikki siltä väliltä, 

Korpinen toteaa_

sinkin teollisuusyrityksiin tutustuessa on 
käynyt ilmi, että monilta osin ne ovat jo 
aktiivisessa käytössä, Lahti sanoo.

Konttoripiste hakee nyt virtuaalilasi-
en ohjelmistokumppania, jonka tehtävä 
on luoda ohjelmistoja, joilla saa virtuaa-
lilasien potentiaalin jalostettua. 

– Konttoripisteellä on laaja verkos-
to ja kosketuspintaa erityyppisille toimi-
aloille. Tässä on paikka tarjolla asiansa 
osaavalle ammattilaiselle. 
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KESKI-POHJANMAALLA Suomen aktiivisin 
työpaikka -kartoituksesta vastaa Kepli, 
joka on tehnyt Konttoripisteen kanssa tii-
vistä yhteistyötä jo reilun kymmenen vuo-
den ajan. Kartoitus oli luonteva yhteistyön 
jatkumo liikuntaan ja työhyvinvointiin pa-
nostavalle Konttoripisteelle. Keplin puo-
lelta kartoitusta oli toteuttamassa aikuislii-
kunnan asiantuntija Satu Heinoja.

Kartoituksessa liikunnan toteutumista 
arvioidaan yhdeksällä eri osa-alueella. Yri-
tykselle myönnetään sertifikaatti, jos yh-
teispistemäärä ylittää 50 % kartoituksen 
kokonaispistemäärästä. Konttoripiste ylsi 
arvioinnissa arvoon 77 % Suomen keski-
arvon ollessa 65 %.

– Tänä vuonna kymmenen nopeinta 
yritystä pääsee tekemään kartoituksen 
maksutta ja tällä hetkellä kartoitus on teh-
ty kolmen yrityksen kanssa, Satu Heinoja 
kertoo.

Keski-Pohjanmaan alueen yrityksistä 
yksi palkitaan tammikuussa Keplin urhei-

Suomen aktiivisin 
työpaikka 
-sertifikaatti 
Konttoripisteelle

Konttoripisteellä on reilut kannustimet työntekijöiden 
liikunnan tukemiseen. Suomen aktiivisin työpaikka 
-kartoituksessa arvioidaan yhdeksän eri osa-aluetta, 
joissa Konttoripiste ylsi täysiin pisteisiin muun muassa 
liikuntaan aktivoinnissa. Rahallisesti työntekijöitä 
tuetaan reilusti yli valtakunnan keskiarvon. 

Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin Konttoripisteen henkilökunnalle kävi luovuttamassa Keplin toimesta Satu Heinoja. 
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lugaalassa. Kepli asettaa ehdolle yhden 
yrityksen kisailemaan Suomen Aktiivisin 
Työpaikka -tittelistä, joka myönnetään val-
takunnallisessa urheilugaalassa.

LIIKUNTAKAMPANJALLA LISÄÄ 
TYÖVIRETTÄ

Ensimmäisen liikuntakampanjan 
Konttoripiste aloitti jo vuonna 2008 
yhteistyössä Keplin kanssa. Konttori-
pisteen toimitusjohtaja Tuomo Lahden 
mukaan tavoitteena oli saada liikunnal-
liset elämäntavat pysyväksi osaksi työn-
tekijöiden arkipäivää. Vuoden pituisen 
kampanjan motivaattorina toimi rahapal-
kinto ja tavoitteena oli aktivoida työnte-
kijöitä pisteytysjärjestelmän avulla.

Pidemmän tähtäimen liikuntakam-
panja alkoi tuottaa tuloksia ja kampanja 
vaikutti positiivisesti koko työyhteisön 
ilmapiiriin parantaen myös stressinsieto-
kykyä.

– Työvireessä ei ennenkään ollut 
moitittavaa, mutta liikuntakampanja toi 
selkeästi uutta puhtia ja poissaolot pie-
nenivät entisestään. Parhainta antia oli 
kuitenkin, että kokonaiset perheet lähtivät 
liikkeelle. Puolisot lähtivät mukaan lenkki-
polulle ja liikunta tuli osaksi koko perheen 
arkea, Lahti iloitsee.

TYÖNTEKIJÖILLE ETUJA 
RETKEILYAUTOSTA 
KULTTUURIELÄMYKSIIN

Tällä hetkellä Konttoripiste työllistää 
20 työntekijää. Työntekijöiden hyvinvoin-
tia tuetaan muun muassa ePassilla, joka 
antaa mahdollisuuden käyttää rahat kult-
tuurielämyksiin tai itselle mielekkääseen 
liikuntamuotoon. Lisäksi Konttoripisteellä 
on työntekijöiden käyttöön hankittu ret-
keilyauto, paritalo Rukalla, kaksi Trekin 
fatbikea ja työntekijöitä tuetaan urheilu-
tekstiilien osalta. Kokkola City Runiin työn-
tekijät voivat myös halutessaan osallistua. 

Konttoripiste tarjoaa mahdollisuuden 
myös oman terveyden seurantaan Firs-
tbeat-mittauksen avulla.

– Mittauksen tulokset ovat herättä-
neet työntekijöiden keskuudessa ajatuk-
sia, kuinka tottumuksia muuttamalla on 
mahdollisuus ottaa askel parempaan ar-
keen, Tuomo Lahti kertoo. 

Konttoripiste kannustaa työntekijöitään aktiivisempaan elämäntapaan. 
Vastikään työntekijöiden käyttöön on hankittu retkeilyauto, johon saa 
vaikkapa pyörät mukaan matkaan. Kuvassa vasemmalta toimitusjohtaja 
Tuomo Lahti, Satu Heinoja Keplistä, Arja Keränen, Timo Kuivanto, Tiina 
Möttönen ja Tuija Varila.

Nelisen vuotta yritys on tarjonnut 
myös viikoittaisen spinningin työntekijöil-
le. Mukaan on kutsuttu myös yhteistyö-
kumppaneita.

– Meillä on ollut ajatuksena, että asi-
akkaita ei viedä oluelle, vaan tarjotaan 
mahdollisuus kuntoiluun. Usealle asiak-
kaalle spinningiin osallistuminen onkin 
ollut sysäys aktiivisemman liikunnan aloit-
tamiseen, Lahti iloitsee.

ENERGIAA MYÖS VAPAA-
AIKAAN

Konttoripisteellä työntekijä nähdään 
kokonaisuutena. Liikkuminen ja liikunta 
tukevat kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja 
jaksamista.

– Silloin kun sekä fyysinen että 
psyykkinen puoli on kunnossa, työntekijä 
jaksaa sekä töissä että kotona, Lahti pai-
nottaa.

Toimitusjohtaja jakaa vuorokauden 
kolmeen kahdeksan tunnin osioon, joista 
jokaisen tulee olla kunnossa.

– Työpaikalla täytyy olla mukavaa ja 
vireystilan kunnossa. Sen jälkeen elin-
voimaisuutta pitää kuitenkin olla vielä 
illalla työpäivän jälkeenkin. Lisäksi pitää 
huolehtia riittävästä yön unesta ja pa-
lautumisesta. Kun nämä elementit ovat 
kunnossa ja normaali viikonvaihde riit-
tää palautumiseen, työmotivaatio säilyy 
ja hyväkuntoisesta henkilökunnasta on 
iloa myös työpaikalla.

Lahti ajattelee työntekijöiden elä-
mää myös työuran jälkeen toivoen, että 
liikunnallinen kyky säilyisi vielä eläke-
vuosinakin.

Konttoripisteellä liikunnallinen ajat-
telutapa lähtee toimitusjohtajan arvoista 
ja toiminnasta. Aktiivinen elämäntapa on 
istutettu Tuomo Lahteen jo lapsena jal-
kapallon parissa. Lisäksi tärkeitä asioita 
ovat perheen kanssa retkeily ja liikkumi-
nen, hiihto sekä laskettelu. Vanhemmal-
la iällä mies opetteli myös uimaan ja on 
kisaillut triathlonin puolimatkoilla. 

23Konttoripiste 1 | 2022



Oulusta 
Konttoripisteen 
kuudes 
paikkakunta

Konttoripisteelle avautui uusi markkina-alue, kun Konica 
Minoltan monitoimilaiteliiketoiminta siirtyi kesän aikana 
Oulun osalta Konttoripisteelle. Konttoripisteen Oulun 
toimipiste avasi ovensa elokuussa.

OULUN TOIMISTOLLA Kiila Business Par-
kissa asiakkaita palvelee kokenut alan 
ammattilainen. Hannu Vanhala on ollut 
Konttoripisteen toiminnassa mukana 
vuodesta 2014 alkaen. Silloin toimialu-
eena oli Raahe ja Konttoripisteelle ko-
konaan uusi markkina-alue. Vanhala on 
jatkossakin Raahen Konttoripisteen toi-
minnassa mukana, mutta pääpaino on 
nyt Oulun verkoston luomisessa.

– Muutin Oulusta vuonna 2007. Nyt 
voi sanoa, että 14 vuoden tauon jälkeen 
palaan taas kotiin, Vanhala toteaa.

Vaikka Oulu on Konttoripisteelle 
uusi markkina-alue, kyse ei ole hypystä 
tuntemattomaan. Vanhalalla on jo ole-
massa laaja kontaktiverkosto ja syvä 
tuntemus alueen yritysten tarpeista.

– Konttoripisteellä ymmärrämme, 
minkälaista yritysten liiketoiminta on. 
Vastavuoroisesti yrittäjät tietävät, että 
meidän kautta he saavat oikeat vasta-
ukset kysymyksiin, Vanhala toteaa.

Oulun toimistolla työskentelee myös 
uutena työntekijänä Luukas Parkkila. 
Parkkila toimii ICT-asiantuntijana.

”ISO, KASVAVA JA KEHITTYVÄ 
MARKKINA”

Konttoripisteen toimitusjohtaja Tuo-
mo Lahden mukaan Oulun toimistolle 
tulee lisäävoimaa 2022 vuoden alussa. 
Avoimilla rekrytoinneilla Konttoripiste 
hakee B2B-yritysmyyjää sekä AV-myyn-
tiin erikoistunutta henkilöä.

– Tämä oli meille hyvin luonnolli-
nen seuraava askel kohti pohjoista toi-
mialueen laajentamisen suhteen. Ensin 
avasimme Raaheen ja nyt Oulu ja koko 
Pohjois-Pohjanmaa tulee myös mukaan. 
Oulu ympäristökuntineen on iso, kasva-
va ja kehittyvä markkina ja antaa myös 
meille mahdollisuuden kasvuun, Kont-
toripisteen toimitusjohtaja Tuomo Lahti 
toteaa.

Konttoripisteen toimintaa Raahessa 
vuodesta 2014 alkaen kehittänyt Hannu 
Vanhala on nyt luomassa Konttoripisteelle 
perustaa Oulussa.
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RAAHE MARKKINA-ALUEENA ja kaupunkina ovat Karjalaisel-
le enemmän kuin tuttuja. Mies on asunut kaupungissa yli 20 
vuotta ja viimeiset 15 vuotta Karjalainen on toiminut paikallisen 
Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkönä.

– Vastuullani oli myös saman yrityksen liikkeet Oulun Val-
keassa ja Kempeleen Zeppelinissä ja tuli ajeltua lähes päivittäin 
sinne suuntaan. Nyt on mukava todeta, että oma työpiste sijaitsee 
kotikaupungissa, Karjalainen sanoo.

”HUMPAN JUONESTA KIINNI”
Konttoripisteen toiminta oli Karjalaiselle tuttua entuudes-

taan. Karjalainen tunsi myös Raahen toimipisteen Hannu Van-
halan. Sen takia oli helppo tarttua uuteen haasteeseen, vaikka 
mies oli viihtynyt hyvin edellisessä työssään.

–15 vuotta on pitkä aika. Elämässä pitää välillä tehdä uusia 
ratkaisuja. Viikon verran olen nyt ollut Konttoripisteen toiminnas-
sa mukana Hannun opissa, ja hyvältä tuntuu. Alkaa saada hum-
pan juonesta kiinni.

Karjalaisen uuteen työnkuvaan kuuluu julkiset asiakasryhmät 
ja B2B-myynti Raahessa ja Oulussa sekä lähialueilla; nykyisille ja 
uusille asiakkaille.   

Vaikka ala on uusi, Karjalainen ei ole hyppäämässä suoraan 
syvään päähän – miehellä on vankka kokemus myynnistä ja ver-
kostot ovat kunnossa.

– 20 vuotta on tullut täällä asuttua, niin kaupunki ja sen ihmi-
set, yritykset ja yrittäjät, ovat tulleet kirjakaupan, harrastusten ja 
ylipäänsä elämisen kautta hyvin tutuksi, Karjalainen toteaa.

JALKAPALLOA VAPAA-AJALLA
Karjalainen viettää suuren osan vapaa-ajastaan peliken-

tällä. Kolmen lapsen isä valmentaa sekä 14-vuotiaan poikaansa 
ja neljä vuotta nuoremman tyttönsä joukkueita FC Raahessa. 
Aiemmin pesäpallo tuli tutuksi vanhimman tytön harrastamisen 
kautta.

– Perheisän oma vapaa-aikahan alkaa vastaa kello 22 jäl-
keen illalla. Lasten harrastusten parissa tulee siten vietettyä mon-
ta iltaa viikossa ja jalkapallokentällä pääasiassa. Talvisin tulee 
myös toimittua joukkueenjohtajana pojan jääkiekkojoukkueessa. 
Normaalia perheenisän elämää, kiire tahtoo olla koko ajan. 

Konttoripiste vahvistaa taas rivejään. Mikko 
Karjalainen, 44, on aloittanut Raahen toimipisteellä 
ja lisää Konttoripisteen myyntivoimaa kaupungissa 
entisestään. Hannu Vanhala on jatkossakin Raahen 
toiminnassa mukana, mutta miehen työkuva laajenee 
enemmän myös Oulun suuntaan.

Mikko Karjalainen 
liittyy Konttoripisteen 
myyntitiimiin

Konttoripiste on perustettu Kok-
kolassa vuonna 1985.  Elokuussa 2021 
avattu Oulun toimipiste on yrityksen 
kuudes Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Konttoripisteellä on Kokkolan ja Oulun 
lisäksi toimipisteet myös Pietarsaaressa, 
Kannuksessa, Ylivieskassa ja Raahessa.

– Luottavaisin mielin lähdemme 
tarjoamaan myös oululaisille Konttori-
pisteen palveluita. Olemme saaneet 
etukäteen kyselyitä niin asiakaskunnan 
puolesta kuin päämiestasolta. Konsepti, 
jolla toimimme muilla paikkakunnilla, on 
päämiesten osalta nähty toimivaksi.

Lahti korostaa, että Konttoripiste 
tekee Oulussakin työtä pitkäjänteisesti.

– Laajentuminen Ouluun on meille 
hieno tilaisuus. Olemme jo päässeet su-
juvasti liikkeelle, mutta totta kai tiedäm-
me sen, että uusi markkina-alue vaatii 
ankarasti töitä monella osa-alueella. 
Mutta siihen olemme valmiita, emmekä 
ole edes lähteneet hakemaan pikavoit-
toja.

MAANLAAJUINEN 
PALVELUVERKOSTO

Konica Minoltan asiakkaille Kontto-
ripiste pystyy Oulussa tarjoamaan entis-
tä parempaa palvelua.

– Liiketoiminta-alue laajenee ole-
massa oleville asiakkaille kokonaisval-
taisemmaksi. Pystymme tuottamaan 
monipuolisempaa palvelua, kun lisääm-
me ICT-palvelut sisältäen niin raudan 
kuin ylläpidon ja suunnittelun. ICT-rat-
kaisujemme yksi vahvasti kasvava osa 
on esitystekniikka, jossa palvelemme 
asiakkaitamme asiantuntevasti ja katta-
vasti, Lahti sanoo ja jatkaa:

– Tämä tarkoittaa, että asiakkaat 
pystyvät keskittämään hankintojaan ja 
palveluitaan yhteen paikkaan.

Konttoripiste toimii osana Data 
Group -ketjua.

– Data Groupin kautta meillä on 
maanlaajuinen palveluverkosto, Lahti 
toteaa.

Konttoripisteen, Data Groupin ja 
Konica Minoltan yhteinen tavoite on olla 
lähellä asiakkaita ja tarjota moderneja 
ratkaisuja digitaalisiin työympäristöihin. 

25Konttoripiste 1 | 2022



Tuomo Lahti 
Koko Keski-Pohjanmaa
Toimitusjohtaja/myynti 
Puh. 0400 667 593 
tuomo@kpkp.fi

Timo Kuivanto
Koko Keski-Pohjanmaa 
Myynti 
Puh. 040 550 5793
timo@kpkp.fi

Mikko Karjalainen
Raahe
Myynti
Puh. 050 311 5560
mikko@kpkp.fi

Hannu Vanhala
Raahe 
Myynti
Puh. 050 582 8718
hannu@kpkp.fi

Tomas Öst
Pietarsaari/Jakobstad 
Myynti
Puh. 040 527 7315 
tomas@kpkp.fi

Tiina Möttönen
Koko Keski-Pohjanmaa
Myyntisihteeri 
Puh. 040 867 6220
tiina@kpkp.fi

Arja Keränen
Koko Keski-Pohjanmaa
Myyntiassistentti 
Puh. 044 311 4990
arja@kpkp.fi

Tuija Varila
Kokkola 
Myyntiassistentti
Puh. 040 837 2018
tuija@kpkp.fi

Jarkko Pelto-Arvo
Kokkola
Järjestelmäasiantuntija, Team Leader 
Puh. 0400 973 290
jarkko@kpkp.fi

Pertti Joki
Kokkola 
Järjestelmäasiantuntija
Puh. 0400 301 957
pertti@kpkp.fi

Jani Määttänen
Ylivieska 
Järjestelmäasiantuntija
Puh. 040 736 2099 
jani@kpkp.fi
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Elias Holmström
Kokkola, Pietarsaari
IT-asiantuntija 
Puh. 0400 350 147 
elias@kpkp.fi

Mika Pentinmikko
Kannus, Ylivieska 
Tekninen asiantuntija 
Puh. 044 729 1540
mika@kpkp.fi

Juha Hietala
Kokkola 
IT-asiantuntija
Puh. 040 610 6103
juha@kpkp.fi

Tuomas Autio
Kokkola 
IT-asiantuntija 
Puh. 040 687 9730
tuomas@kpkp.fi

Markus Nikkanen
Kokkola 
IT-asiantuntija 
Puh. 040 723 1360
markus@kpkp.fi

Harri Nissilä
Kokkola
AV-asiantuntija
Puh. 0400 854 095
harri@kpkp.fi

Janne Keski-Korpela
Kokkola
AV-asiantuntija 
Puh. 040 120 4884
janne@kpkp.fi

Ville Märsylä
Kokkola 
IT-asiantuntija 
Puh. 0400 550 099 
ville@kpkp.fi

Luukas Parkkila
Oulu 
IT-asiantuntija 
Puh. 040 355 3454
luukas@kpkp.fi

Varmistamme, että 
toimistossasi on kaikki hyvin_
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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

Oulu

Kiilakiventie 1
90250 Oulu
puh. 040 653 4747

Kannus

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

www.kp-konttoripiste.fi


