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PÄÄKIRJOITUS

Katsaus tulevaan 
ja menneeseen
Euroopan Unionin tietosuoja-asetus tulee täysimääräisesti voimaan 25.5.2018 
alkaen. Se yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä EU:ssa. Tavoit-
teena on parantaa kansalaisten yksityisyyden suojaa ja luoda edellytyksiä EU:n sisäi-
sille digitaalisille markkinoille helpottamalla markkinoilla toimivien yritysten toimintaa.

Uudistukselle on selkeä tarve. Kuluttaminen ja kansalaisten arki digitalisoituu 
vauhdilla ja riskit yksityisyyden loukkauksille kasvavat samaa tahtia.

Mikä muuttuu? Asetuksen myötä henkilötietoja täytyy käsitellä yrityksissä  
aiempaa suunnitellummin ja huolellisemmin ja yrityksellä on velvollisuus osoittaa, 
että tietosuojaa koskevissa asioissa on toimittu riittävän tarkasti.

Miten asia pitäisi ratkaista juuri sinun yrityksessäsi? Yrityksiä pelotellaan 
asetuksen aiheuttamilla sanktioilla. Sen varjolla myydään usein tarpeettomiakin pal-
veluita tai laitteistoja. Konttoripiste tarjoaa palvelua, jossa yrityksen käytäntöjen ja 
teknisten ratkaisujen analysoinnin ja arvioinnin perusteella suunnittelemme 
asiakkaallemme räätälöidyn kokonaisuuden.

Tässä lehdessä juhlistamme myös 100-vuotiasta Suomea ja katsomme 
menneeseen asiakkaamme Wikar Oy:n tarjoamasta näkökulmasta. Kruu-
nupyyläinen Wikar Oy on perustettu jo vuonna 1914 eli ennen Suomen 
itsenäistymistä.

 Wikar Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Michael Johansson peilaa 
haastattelussa johtamansa yhtiön menneisyyttä ja tulevaa suhteessa 
Suomen historiaan. Johtopäätös on, että oikealla asenteella ja ennen 
kaikkea avoimella, rehellisellä, joskus kipeääkin tekevällä totuuden 
silmään katsomisella on kyetty uudistumaan ja luomaan strategia 
uudelleen. Se on ollut niin Wikar Oy:n kuin Suomenkin menestyksen 
salaisuus menneisyydessä ja on sitä tulevaisuudessakin.

Teollisuuden yritykset voivat pitää omalta osaltaan huolta 
suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta panostamalla korkeaan 
osaamiseen ja jalostusasteeseen. Samalla maassamme on luotava 
edellytykset sille. Siitä vastuu on tietysti valtiolla, mutta myös yksi-
löinä meillä kaikilla. Kova työ palkitaan. Siihen Suomessa on perin-
teisesti ja vahvasti uskottu. ★ 
 
 
Tuomo Lahti 
toimitusjohtaja

"Oikealla asenteella ja ennen kaikkea avoimella, 
rehellisellä, joskus kipeääkin tekevällä totuuden 
silmään katsomisella on kyetty uudistumaan ja 
luomaan strategia uudelleen."
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SUOMI 100

Jalostaminen ja osaaminen ovat

oikea suunta 
Wikarille ja 
Suomelle

Vuonna 1914 Uno Wikar osti pienen pajan, jossa hän korjasi maatilojen työvälineitä  

ja kengitti hevosia. Pian hän alkoi valmistaa hevosvetoisia lapiorullaäkeitä, joiden terät  

oli taottu raudasta. Tänään, yli 100 vuotta myöhemmin, Wikar Oy Kruunupyyssä valmistaa 

Kronos-tuotemerkillä huippuunsa tuotekehitellyt ja asiakkaalle räätälöidyt metsäkoneet, 

vesakkomurskaimet ja äkeet. Siinä välissä on ehtinyt tapahtua paljon. Kuten esimerkiksi 

 se, että Suomi itsenäistyi ja viettää nyt 100-vuotisjuhlaansa. Mutta mikä on  

Wikar Oy:n pitkän iän salaisuus?
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- Vanha tunnettu brändi ja pitkään 

 olemassa ollut perheyritys ovat 

 Kronosin kilpailuvaltit, sanoo 

 toimitusjohtaja Michael Johansson.
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J oku minua suurempi ja viisaam-
pi johtaja sanoi aikoinaan, että 
kyllä salaisuus on siinä, että te-
kee enemmän hyviä päätöksiä 

kuin huonoja. Se on suurin syy onnistumi-
seemme. Lisäksi meillä on ollut loistava 
henkilökunta läpi aikojen toteuttamassa 
niitä hyviä strategisia päätöksiä, Wikar 
Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Michael 
Johansson tiivistää.

– Omistajasuku ei ole halunnut ottaa 
älyttömiä riskejä. Investointeja ei ole kos-
kaan rahoitettu älyttömillä lainoilla. Sen 
ymmärtää hyvin jos ajattelee, että nykyi-
sen omistajan isoisä on perustanut yrityk-
sen. On nähty, että pitää olla yritys, joka 
siirtyy sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi 
90-luvun lamasta selvisimme sillä, että 
meillä ei ollut valuuttalainaa. Sadan vuo-
den aikana maailmalla on tuullut, mutta 
lamoista ja sodista on aina selvitty ja tämä 
on edelleen perheyritys jo kolmannessa 
sukupolvessa.

– Tärkeää on ollut myös ymmärtää, 
että maailma ympärillämme muuttuu. Mei-
dän on muututtava sen mukana tai kuih-
dumme pois. Hyvä esimerkki on äkeet, 
joita myimme parhaimmillaan 2 500 kap-
paletta vuodessa. Mutta sitten se bisnes 
muuttui. Tuli isompia valmistajia, jotka 
tekivät isompia äkeitä ja painoivat hin-
nat alas. Siksi me siirryimme isompien 
ja asiakasräätälöityjen metsäkoneiden 
valmistukseen, Johansson kertoo.

MITEN TEOLLISUUS  
PÄRJÄÄ KILPAILUSSA?
 
Kronos-tuotteet eivät ole omalla moottoril-
la varustettuja metsäkoneita, vaan ideana 
on kytkeä maataloustraktoriin erilaisia 
lisävarusteita, jotka Wikar Oy tekee pe-
rinteisenä valmistavana teollisuutena tai 
palvelumyyntinä. Jos asiakas ostaa uuden 
traktorin, se voidaan toimittaa Kronosin 
tehtaalle, jossa se puretaan ensin osiin. 
Sitten traktoriin lisätään Kronoksen tai 
muiden valmistajien osia, jotta asiakas 
saa varmasti käyttöönsä metsätöihin so-
veltuvan traktorin.

Johanssonin mukaan myös metsä-
koneiden valmistus on muuttumassa ja 
Wikarilla ymmärretään, että nahka pitää 
luoda aina uudestaan ja uudestaan.

– Esimerkiksi Virosta ja Sloveniasta 
tulee yrityksiä, jotka pystyvät painamaan 
tuotteidemme hintaa alas, koska heillä 

on aivan erilaiset kilpailuvaltit kuin meil-
lä. Mutta se on vain ymmärrettävä ja hy-
väksyttävä. Ei voi jäädä kiinni siihen, että 
näin on aina tehty ja tehdään jatkossakin, 
Johansson sanoo. 

Kronosin omat kilpailuvaltit ovat van-
ha ja tunnettu brändi, iso panostus tuo-
tekehitykseen ja aito asiakasräätälöinti.

– Vanha tunnettu brändi ja pitkään 
olemassa ollut perheyritys tekee meistä 
erittäin luotettavan asiakkaiden silmissä. 
Sen lisäksi panostamme paljon tuoteke-
hitykseen. Keskitymme tulevaisuudessa 
siihen, että valmistamme entistä suurem-
pia, pitemmälle jalostettuja tuotteita. Kun 
teemme isompia ammattikäyttöön tar-
koitettuja metsäkoneita, asiakkaamme 
vaativat myös räätälöintiä. Metsätyömies 
Suomessa tai Itävallassa tietää itse par-
haiten millaisen koneen hän tarvitsee ja 
me voimme aidosti sanoa, että meiltä hän 
sellaisen saa, Johansson iloitsee.

– Korkeampi jalostusaste on välttä-
mätöntä, jotta meillä voi olla tuotantoa 
Suomessa. On päivänselvää, että Kronos 
ei voi muulla tavoin kilpailla esimerkiksi 
virolaisten tai slovenialaisten kanssa.

Johansson puhuu sekä Suomen että 
Wikarin historiasta, nykytilanteesta ja tu-
levaisuudesta innostuneen positiivisesti. 
Luonnollisesti suomalaisen teollisuuden 
historia on aina kytkeytynyt myös maam-
me historiaan. Kun yrityksellä ja maalla on 
taivalta takana ensimmäiset sata vuotta, 
kohtalot ovat monta kertaa myös kietou-
tuneet yhteen.

– Korkeamman jalostusasteen tuot-
teet ovat oikea suunta meille ja se on 
oikea suunta myös Suomelle, mutta se 
vaatii myös sitä, että meidän osaamisen 
pitää olla parempaa kuin halpatuotannon 
maissa. 

– Meidän on pakko olla nopeampia 
kuin kilpailijamme. Globaalissa maailmas-
sa patentitkaan eivät päde vaan niiden 
kiertämiseen löytyy aina keino tavalla tai 
toisella. On pakko juosta kovempaa, jotta 
muut joutuvat juosta perässä. Korkeam-
paan jalostusasteeseen voidaan siirtyä 
vain, jos on tuotekehitykseen kykenevää 
porukkaa. Me olemme onneksi onnis-
tuneet rekrytoinneissa ja meillä on nyt 
kasassa aikaansaava porukka.

– Mutta kuinka moni Suomessa val-
mistuva insinööri todella kykenee tuo-
tekehitykseen? Kansainväliset vertailut 
osoittavat, että Suomessa koulutus on 

ollut aina laadukasta, mutta lähinnä lasten 
ja nuorten kohdalla. Meidän pitää saada 
enemmän huipputason koulutusta ammat-
tikorkeakouluihin ja yliopistoihin ja huip-
putason osaajia valmistumaan sieltä sekä 
perustamaan yrityksiä, Johansson visioi. 
 
HYVINVOINTIYHTEISKUNTA  
VAATII OIKEAA ASENNETTA

Johanssonin mukaan suomalainen metal-
liteollisuus on aina ollut kilpailukykyistä. 
Isolta osin senkin ansiosta, että Suomi 
on vakaa yhteiskunta. Suomalainen hy-
vinvointiyhteiskunta on hieno saavutus, 
mutta haasteena on se tosiasia, että hy-
vinvointia rahoittavat yritykset kilpailevat 
samoilla markkinoilla kuin ne maat, joissa 
hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole.

– Suomi tippui kelkasta globalisaa-
tiossa eikä meillä vieläkään täysin ym-
märretä sitä, että on yhtä helppo ostaa 
hitsattu palikka Kiinasta kuin Kruunupyys-
tä. Olemme kuvitelleet, että elämme suo-

"Meidän on pakko olla 
nopeampia kuin kilpailijamme. 
Globaalissa maailmassa 
patentitkaan eivät päde."
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jatussa ympäristössä, jossa voimme tehdä mitä haluamme 
riippumatta siitä, mitä maailmalla tapahtuu.

– Mutta tämä on ollut ongelma vain viimeiset 15 vuotta ja 
nyt näyttäisi, että kuluneista vuosista on otettu opiksi. Tärkein il-
mentymä tässä on mielestäni asennemuutos. Olemme tajunneet, 
että kyllä meillä jokaisella on vastuu huolehtia itse itsestämme.

Johansson peräänkuuluttaa nimenomaan yksilön ahke-
ruutta ja myös yhteisön edun ajattelemista.

– Uskon että perinteinen, jopa myyttinen, suomalainen 
asenne ahkeruudesta ja työnteon ilosta on palaamassa. Van-
hempi sukupolvi oivalsi, että kova työnteko itsessään voi tuottaa 
onnellisuutta ja samalla se hyödytti yhteisöäkin.

– Vastuu on meillä kaikilla, ei vain yrityksillä. Wikarillakin on 
ollut aika, jolloin emme käytännössä saaneet ollenkaan tuot-
teita tehtaasta ulos. Silloin työntekijämme olivat sodan aikana 
rintamalla ja puolustusvoimat otti tehtaan haltuunsa lentoko-
nekorjaamoksi. Yrityksen perustajan Uno Wikarin vanhin poika 
kaatui rintamalla 17-vuotiaana vapaaehtoisena.

– Kyllä perheyrityksessä elää perintönä se, että halutaan 
antaa myös jotain takaisin yhteiskunnalle. Edelleen tämä yritys 
on sellainen. Täällä Kruunupyyssä me aiomme olla, emmekä 
aio täältä pois lähteä. Täällä ollaan, tänne investoidaan ja tänne 
työpaikkoja luomme. Se on seuraavan sadan vuoden suunni-
telma, Johansson vakuuttaa. ★

It-ratkaisut 
Konttoripisteeltä 
 

Wikar Oy on tehnyt monta vuotta yhteistyötä Kes-
ki-Pohjanmaan Konttoripisteen kanssa. Hiljattain 
Konttoripisteestä tuli kokonaisvaltainen kumppani, 
joka vastaa käytännössä Wikarin kaikista IT-ratkai-
suista. Konttoripiste huolehtii esimerkiksi Wikarin 
servereiden huollosta ja ylläpidosta.

– Suurin syy valita Konttoripiste oli heidän asen-
teensa. Palvelutaso on hyvä, yrityksen arvot peilaa-
vat meidän arvoja ja yritys kasvaa järkevästi ja hal-
litusti. Konttoripiste on menestynyt hyvillä arvoilla 
ja onnistunut rekrytoinneissaan. Siellä on pätevää 
henkilökuntaa, josta yritys pitää hyvää huolta. Meillä 
on samat ajatukset täällä Wikarilla, toimitusjohtaja 
Michael Johansson perustelee yhteistyötä.

Wikarilla yrityksenä ja Suomella valtiona on nyt taivalta takana ensimmäiset sata vuotta.
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SKM Service panostaa jatkossa myös  

teolliseen internetiin, toimitusjohtaja 

Marko Junttila kertoo. Kuva: Suvi Marjala

DIGITALISAATIO
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Laaja osaaminen ja sähköiset palvelut  

kilpailuvaltit 
teollisuuden 
kunnossapidossa
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– Vahvuutemme on laaja osaaminen, 
teemme kunnossapitoa laajalla skaalalla 
muoviputkista teräsputkiin ja keraamisista 
materiaaleista haponkestäviin erikoislujiin 
panssariputkiin, SKM Servicen toimitus-
johtaja Marko Junttila kertoo.
– Muita kilpailuvalttejamme ovat matala 
organisaatio, korkea laatu ja nopeat toi-
mitusajat sekä todella hyvät sähköistetyt 
palvelut.

Teollisuuden kunnossapito on sa-
malla sekä fyysistä että teknistä työtä. 
Fyysistä, suorittavaa työtä ovat putkilin-
jojen vaihdot ja materiaaliparannukset. 
Toisaalta käytössä on myös kehittynyttä 
lasertekniikkaa, jolla linjataan esimerkiksi 

pumppujen ja moottorien välinen kytken-
tä. Palvelujen sähköistäminen korostaa 
luonnollisesti myös informaatioteknolo-
gian merkitystä.

– Kyllä informaatioteknologia on 
meillä isossa roolissa. Kaikki mahdollinen 
tehdään nykyään sähköisessä muodossa 
ja papereita emme enää pyörittele muuta 
kuin piirustusten osalta. Sähköisesti meillä 
hoituu esimerkiksi reskontra, tuntiseu-
ranta ja projektinhallinta, Junttila sanoo.

– Vuoden alussa otimme käyttöön 
toiminnanohjausjärjestelmän. Etsimme 
sopivaa ratkaisua melkein vuoden ajan 
ja nyt meillä on käytössä työkalu, joka 
säästää sekä meidän omaa että asiak-

kaamme aikaa ja rahaa ja varmistaa toi-
minnan tehokkuuden.

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on 
ollut SKM Servicen toimistoratkaisujen 
luottotoimittaja alusta saakka. Konttori-
piste toimittaa SKM Servicelle kaikki toi-
mistotarvikkeet, kopiokoneet huolto- ja 
ylläpitopalvelulla sekä tarvittavan tietotek-
niikan kuten tietokoneet ja älypuhelimet 
käyttövalmiiksi asennettuna.

– Valitsimme Konttoripisteen alun 
perin siksi, että kyseessä on paikallinen, 
Raahessa toimiva yritys. Myös palvelun 
joustavuus merkitsee meille paljon. Kont-
toripisteen henkilökunta on auttanut meitä 
monessa asiassa matkan varrella. Paikalli-

Service Oy on teollisuuspalveluun erikoistunut yritys, jonka pääosaamista 

ovat erilaiset laitosten kunnossapitotyöt, putkistojen rakentaminen ja 

uusiminen, laite- ja koneasennukset sekä erilaisten investointi- ja kunnossapitoprojektien valvonta. 

Yrityksen asiakkaat ovat pääosin metalli-, kaivos-, paperi- ja kemianteollisuuden isoja pörssiyhtiöitä.
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suuden ja joustavuuden ansiosta voimme 
luottaa siihen, että saamme esimerkiksi 
huoltoapua laitteisiin nopeasti, jos sitä 
tarvitsemme, Junttila perustelee.

– Toki yrityksen alkuvaiheessa myös 
 kilpailutimme palveluntarjoajat ja otim- 
me useamman tarjouksen. Konttoripis- 
te veti siinä pisimmän korren.

DIGITALISAATIO 
ON TULEVAISUUTTA

SKM Service on kasvanut yrityksenä ta-
saisesti ja menestynyt varsin hyvin kai-
killa mittareilla. Kunnianhimoa kuitenkin 
riittää. Tämän vuoden aikana yritys tekee 
uuden aluevaltauksen, joka vie yrityksen 
sähköiset palvelut aivan uudelle tasolle 
ja asettaa kovemman haasteen myös in-
formaatioteknologialle.

– Loppukesällä laajennamme toimin-
taamme teollisen internetin puolelle. Se 
lisää informaatioteknologian merkitystä 
yrityksellemme entisestään. Kyseessä 
on täysin uusi teknologia teollisuuden 
käytössä. Idea on meidän ja ratkaisun 

" Jokainen osaa varmasti arvioida, mikä taloudellinen 

merkitys tällä on tehtaan toimintaan. Kun pystymme 

optimoimaan sen, että osia ei vaihdeta turhaan, silloin 

myöskään tehdas ei seiso turhaan."

siihen on kehittänyt kanssamme eräs asi-
aan erikoistunut ohjelmistoyritys, Junttila 
valottaa.

– Teollinen internet tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että tehtaan käyntiastetta, 
huoltoväliä ja huollontarvetta pystytään 
katsomaan verkon yli.

– Iät ja ajat tehtaiden huolto on tehty 
niin, että tehdas ajetaan seisokkiin sään-
nöllisin sovituin väliajoin ja sitten korjataan 
paikat. Me olemme työssämme huoman-
neet, että teollisuudessa vuodet eivät ole 
veljiä keskenään. Yhtenä vuonna teh-
taalla on tuotantoa enemmän ja toisena 
vähemmän, jolloin myös tuotantolinjan 

osat kuluvat enemmän tai vähemmän.
– Teollisen internetin avulla tehtaan 

huolto toimii samalla tavalla kuin autoissa 
huollontarpeen ilmaisin. Huollontarvetta 
ei katsota kalenterista, vaan se arvioidaan 
osien kulumisen perusteella. Osia ei ajeta 
puhki, mutta toisaalta niitä ei myöskään 

vaihdeta liian aikaisin.
– Jokainen osaa varmasti arvioida, 

mikä taloudellinen merkitys tällä on teh-
taan toimintaan. Kun pystymme optimoi-
maan sen, että osia ei vaihdeta turhaan, 
silloin myöskään tehdas ei seiso turhaan, 
Junttila herättelee oivaltamaan. ★

Teollisen internetin avulla tehtaan huollontarvetta ei katsota kalenterista, vaan se arvioidaan osien kulumisen perusteella.  

Kuvat: SKM Servicen arkisto.
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Laatukäsikirja ja

toimiva ICT
pitävät Relino Pipen paketin kasassa

Pietarsaarelainen Relino Pipe aloitti liiketoimintansa vuonna 2010 kolmen työntekijän

voimin. Yritys on kasvanut nopeasti ja työllistää tänä päivänä 35 henkilöä. Hallittu,

nopea kasvu on ollut mahdollista heti alussa luodun laatujärjestelmän avulla.

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on ollut mukana Relino Pipen taipaleella alusta asti

toimittamalla yritykselle elintärkeät ICT-palvelut ja tulostuksenhallinnan ratkaisut.

R elino Pipe uudistaa pääosin 
betonisia tai valurautaisia vie-
märeitä uusin menetelmin eli 
sukittamalla tai ruiskuvalamal-

la. Omien sanojensa mukaan yritys tekee 
uusia viemäreitä vanhojen sisään.

– Halusimme perustaa tämän yrityk-
sen, koska tiesimme, että viemäriputkien 
saneerauksen uudet nykyaikaiset me-
netelmät eivät olleet vielä lyöneet läpi 
Suomessa. Mietimme ja mietimme, mistä 
saisimme hankittua tarvittavaa tietotaitoa. 
Lähetin sähköposteja ympäri maailmaa ja 
lopulta sain yhden vastauksen Ruotsis-
ta. Sinne lähdimme tutustumaan ja sieltä 
myös päätimme tarvittavan tietotaidon 
ostaa, Relino Pipen toimitusjohtaja Peter 
Strömberg muistelee yrityksen alkutaival-
ta vuonna 2010.

– Kun aloitimme toimintamme, alle 
20 % taloista saneerattiin näillä mene-
telmillä. Tänä päivänä luku on noin 80 %, 
Strömberg kertoo.

Relino Pipe aloitti toimintansa ruot-

salaisen toimijan franchising-yrityksenä, 
mutta kolmen vuoden jälkeen yritys päätti 
ostaa itsensä irti sopimuksesta ja jatkaa 
itsenäisesti. Kasvu on ollut yrityksen tavoit-
teena alusta asti. Neljän toimintavuo-den 
jälkeen yrityksellä oli töissä 30 työntekijää.

– Laatusertifiointi oli meille tärkeä 
asia, joka päätettiin hoitaa kuntoon heti 
aluksi ja päädyimme ISO-laatusertifiointiin. 
Halusimme toimia tehokkaasti. Sanoin 
sertifioinnissa auttaneelle konsultille, että 
jos toukokuussa aloitetaan, niin jouluna 
meidän pitää olla valmiita. Ja niin me olim-
mekin, viikko ennen joulua, Strömberg 
naurahtaa.

– Ilman laatusertifiointia meillä olisi 
ollut isoja ongelmia alussa. Kun kaikki 
laatuun liittyvä oli dokumentoitua ja hal-
littua, pystyimme kasvamaan yrityksenä 
kohtuullisen hallitusti ja pitämään paketin 
kasassa. Laatukäsikirjaan perustuva toi-
minta oli meille todella tärkeä työkalu ja 
on sitä koko ajan edelleen, Relino Pipen 
myyntijohtaja Jorma Koivuniemi kertoo.

TOIMIVA ICT ON LIIKKUVAN 
TYÖN EDELLYTYS

Pääosa Relino Pipen työstä tehdään ken- 
tällä asiakkaiden kiinteistöissä ympäri 
Suomen. Yrityksellä on toimistotilat ja 
varasto- ja huoltotilat Pietarsaaressa ja 
Helsingissä sekä lisäksi varastotilat Ou-
lussa. Maantieteellisesti laaja toiminta 
pysyy hallussa laatukäsikirjan lisäksi tie-
tysti ICT:n avulla.

– Jokaisella projektiryhmällämme on 
kentällä mukana kannettava tietokone 
ja pieni tulostin, jotka ovat yhteydessä 
pilvipalveluun, jossa on tarvittava tieto 
projektia varten. Projektiryhmät tekevät ja 
tarvitsevat työssään myös paljon erilaisia 
dokumentteja kuten asiakasinfoja, lomak-
keita, huoneistokortteja ja viemäreiden 
piirustuksia. Lisäksi kannettavaa tarvitaan 
viemäreiden kuvauksien läpikäyntiin ja 
asiakkaiden kopioiden tekemiseen, Koi-
vuniemi selventää.

– Toimistojen puolella otimme vuo-

ICT
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den vaihteessa käyttöön Applen laitteet 
ja tukipalvelun. Laitteet ovat käytössä to-
della nopeita ja ne ovat selkeästi tehos-
taneet toimintaamme, Strömberg sanoo.

– Me tulostamme aivan valtavan 
määrän paperia. Rakennuspiirustukset 
ovat isoja papereita ja niitä me käsitte-
lemme tietysti pal-
jon. Ja kun urakka 
aloitetaan, kiin-
teistön asukkaille 
pitää tulostaa asu-
kasinfo. Isossa ker-
rostalossa saattaa 
olla 100 asuntoa, 
johon jokaiseen 
pitää tulostaa 4-si-
vuinen asiakasinfo, 
Koivuniemi kertoo.

– Tulostuksenhallinta on elintärkeää 
toiminnallemme. Edellytämme, että kump-
panimme Keski-Pohjanmaan Konttoripiste 
pystyy reagoimaan nopeasti huoltokutsui-
himme. Ja kyllä he pystyvätkin. Yleensä jo 

samana päivänä joku Konttoripisteeltä on 
paikalla, jos laitteissa on ongelma. Huol-
totyöntekijät – Kenneth täällä Pietarsaa-
ressa ja muut Kokkolassa – ovat myös 
antaneet varsin pätevän kuvan itsestään, 
Strömberg kehuu.

– Tulostusmääriin nähden meillä on 

tosi vähän ongelmia. Ja voi olla, että sil-
loinkin vika on useimmiten käyttäjissä 
eikä laitteissa, Koivuniemi nauraa.

– Keski-Pohjanmaan Konttoripiste 
on ollut toimistotekniikan kumppanimme 

yrityksen perustamisesta lähtien. Me ker-
romme mitä tarvitsemme ja Konttoripiste 
antaa meille ratkaisuehdotuksen. Ja kaik-
ki tulee valmiina asennettuna.

Strömbergin ja Koivuniemen mu-
kaan Relino Pipe on menestynyt hyvän 
vision, kovan työnteon ja suunnitelmalli-

suuden ansiosta. 
Näkemys yrityksen 
tulevaisuudesta on 
myös selvä.

– Alan kilpai-
lu on kovaa. Siksi 
meidän täytyy olla 
laadukas ja kus-
tannustehokas 
jatkossakin. Jat-
kuva kehitystyö 
on myös tärkeää ja 

kehitämme työmenetelmiämme ja laittei-
tamme koko ajan. Parhaat materiaalit ja 
parhaat työntekijät, se on tulevaisuuden 
suunnitelmamme. Niillä me pärjäämme, 
Strömberg ja Koivuniemi tiivistävät. ★

Relino Pipen Jorma Koivuniemi (vas.)

ja Peter Strömberg tutkimassa

remontointikohteen piirustuksia.

"Jokaisella projektiryhmällämme on kentällä mukana 

kannettava tietokone ja pieni tulostin, jotka ovat 

yhteydessä pilvipalveluun, jossa on tarvittava tieto 

projektia varten. Projektiryhmät tekevät ja tarvitsevat 

työssään myös paljon erilaisia dokumentteja."
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Bisnes 
ei ole aina 
mustavalkoista

Asiakkaan monimuotoiset ja sirpaloituneet haasteet kuor-
mittavat hyvin usein yritystä ja pieniin mutta tärkeisiin asioi-
hin ei aina paneuduta riittävällä vakavuudella. Kuinka moni 
on saanut esimerkiksi yrityksen käyntikortin, tietyn dokumen-
tin, joka on aivan kamalan näköinen? Joko se on tulostettu 
halvimmalle paperille tai pahimmillaan jälki on sen näköistä, 
että on jopa haasteita saada selvää mitä dokumentissa on. 
Luotatko yritykseen, jonka tarjoukseen jätetyt dokumentit 
ovat lukukelvotonta sotkua? Ainakin minä mietin minkälaisen 
työn laadun tämä yritys antaa ja mikä on niiden maksuval-
mius.

Monitoimilaitteet ovat tänä päivänä kuin älypuhelimet ja 
-tabletit. Ne saa muokattua yksilöllisiksi kokonaisuuksiksi 
ja niissä on kaikki tarvittavat ominaisuudet. Suora skannaus 
pilveen oikeaan kansioon käyttämättä tietokonetta. Muo-
kattava kosketusnäyttö, johon saadaan kaikkein tärkeimmät 
ominaisuudet laitettua. Etkö tarvitse toimistolla enää faksio-
minaisuuksia? Ominaisuus piiloon ja laitteen käyttö helpot-
tuu entisestään. Tämän kaiken asennuspalvelun saat suoraan 
paikalliselta kumppaniltasi, jolloin yrityksesi tärkein tehtävä 
palvella sinun asiakastasi säilyy ydintehtävänä. Tuloste on 
hyvin usein lisäarvo sinun asiakkaallesi. Paperin sähköinen 
arkistoinnin tulee myös olla tänä päivänä tehokasta. 

Haluamme tarjota lisäarvoa tiukkojen budjettien aikakau-
tena. Tulostamisen ja sähköisen arkistoinnin pitää pystyä 
säästämään rahaa. Hyvin usein ihmiset vieraantuvat ajatte-
lemaan kuinka paljon yksi värikasetti maksaa, kun huomioon 
tulisi ottaa myös värin riittoisuus. 9000 sivun värikasetti voi 

olla hieman kalliimpi kuin 3000 sivun kasetti, mutta tulos-
temäärä onkin kolminkertainen. 

Olipa tulostaminen tai skannaaminen vähäistä, yrityksen tu-
lisi kiinnittää huomioita tietoturvaan. Jäävätkö tärkeät paperit 
näkyville, voiko joku napata tiedon matkalta? Kuinka hyvin 
laite on suojattu ja kuinka käyttöä voidaan valvoa? Tähän 
löytyy hyvin yksinkertaisia ja jopa ilmaisia ominaisuuksia, 
jotka voidaan ottaa käyttöön Brotherin monitoimilaitteilla. 
Yrityksessä voidaan määritellä millaisia asiakirjoja työntekijä 
voi tulostaa, saavatko ne olla värillisiä ja kuinka paljon hän 
saa tulostaa.
 
TARVITSETKO TULOSTUKSENHALLINTAA? 
Käytättekö NFC-tunnistusta? Haluatteko kokonaisvaltaisen 
hallinnan tulostusympäristöstänne? Tai kenties et tiedä ko-
konaiskuvaa kuinka paljon teillä menee aikaa ja rahaa asia-
kirjahallintaan? Paikallinen kumppani on tehokkain, edullisin 
ja nopein ratkaisu. Ota yhteyttä.

Sami Kivelä 
tuotepäällikkö 
Brother Finland

Tuomo Lahti, Brother-jälleenmyyjäsi Keski-Pohjanmaalla 
puh. 0400 667 593, tuomo.lahti@kp-konttoripiste.fi 
 



HUOLTO JA YLLÄPITO

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste tarjoaa kattavasti kaikki nykyaikaisen toimiston IT-ratkaisut kuten

tietokoneet, palvelimet, pilvipalvelut, kopiointi- ja tulostusratkaisut, esitystekniikat ja kassajärjestelmät. 

Digiloikka on päivän ihmesana. Informaatioteknologian tarkoitus on vauhdittaa yrityksen liiketoi-

mintaa eikä jarruttaa sitä. Mutta joskus laitteet ja erityisesti ohjelmistot temppuilevat. Silloin mitataan 

huolto- ja ylläpitopalveluiden laatu sekä usein myös asiakassuhteen kestävyys.

Sujuva huolto ja ylläpito ovat  

laadukkaan 
IT-palvelun elinehto

T yömme on monipuolista, jos ajatellaan kuinka paljon 
se sisältää erilaisia laitteistoja ja ohjelmistoja. Toisaalta 
pyrimme siihen, että huolto ja ylläpito käydään aina 
tekemässä asiakkaan luona, joten siinä mielessä mei-

dän työmme koostuu 90 % asiakaskäynneistä, Konttoripisteen 
tekninen asiantuntija Jarkko Pelto-Arvo sanoo.

– Itse laitteet eivät tarvitse enää niin paljon huoltoa ja ne 
ovat menneet selkeästi parempaan suuntaan. Mutta ohjelmis-
tot työllistävät meitä. Työn ennakoiva luonne ja ylläpitotyö on 
lisääntynyt paljon ja tarkistuksia pitää tehdä oikeastaan päi-
vittäin. Käymme kerran kuussa läpi kaikki asiakkaamme niin, 
että tarkistamme onko ohjelmistoihin tullut päivityksiä, jotka 
vaikuttavat laitteiden toimintaan.  järjestelmäasiantuntija Pertti 
Joki täydentää.

– Tällä hetkellä meitä työllistävät eniten ohjelmistot ja ser-
verit. Ohjelmistot vaativat usein käyntiä asiakkaan luona. Serve-
reihin teemme päivityksiä käytännössä joka päivä. Siitä työstä 
ison osan pystyy hoitamaan etäyhteydellä, Joki jatkaa.

SERVERIT PITÄVÄT PINTANSA

Vaikka tällä hetkellä puhutaan paljon pilvipalveluista, perinteinen 
palvelin on pitänyt pintansa ja jopa kasvattanut suosiotaan. Pal-
velin tarkoittaa tietokoneessa suoritettavaa palvelinohjelmistoa 
sekä tällaista ohjelmistoa suorittavaa tietokonetta.

Monella yrityksellä käytettävät ohjelmistot ja tallennusrat-

kaisut toimivat riittävän ripeästi vain silloin, kun yrityksellä on 
oma palvelin nopeassa lähiverkossa. Yrityksen oma palvelin 
voi tulla pidemmällä ajalla myös edullisemmaksi kuin vastaava 
pilvipalvelu.

– Pilvipalveluiden kysyntä on hiukan rauhoittunut ja yritykset 
satsaavat enemmän omaan rautaan. Oma palvelin höystettynä 
pilvipalvelulla ja palomuurilla on käytännössä yhtä turvallinen 
ratkaisu kuin pilvipalvelu. Ja jos esimerkiksi viiden henkilön 
yritys ostaa oman palvelimen, ohjelmiston ja palomuurin, se on 
maksanut itsensä takaisin noin kahden vuoden aikana verrattuna 
pilvipalveluun, Pertti Joki sanoo.

Yritykset käyttävät omaa palvelinta esimerkiksi taloushallin-
toon, etäyhteyksiin, tiedostonhallintaan ja sähköposteihin. Kun 
laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus on yrityksen liiketoiminnalle 
elintärkeää, palveluntarjoajalla on suuri vastuu.

– Meille on entistä tärkeämpää ymmärtää asiakkaan lii-
ketoiminta. Käymme asioita kokonaisvaltaisesti läpi yhdessä 
asiakkaamme kanssa, jotta ymmärrämme mitä asiakkaamme 
tekee ja mitä siellä ylipäätään tapahtuu, Pelto-Arvo sanoo.

– Työssä tulee paljon tilanteita, joissa kehitämme asiakkaan 
liiketoimintaa. Nopeasti tulee mieleen esimerkiksi tapaus, jossa 
asensimme asiakkaalle Office365-ratkaisun, jolla saatiin yrityksen 
sisällä kaikille yhteiset käytännöt kuten esimerkiksi synkronoidut 
kalenterit ja varmistukset sähköposteihin. Se tehosti asiakkaan 
toimintaa huomattavasti.

– Konttoripisteen huoltotiimi toimii myös myyntitiimimme 
tukena. Me näemme tilanteet ja asiakkaan tarpeet paikan päällä. 
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"Oma palvelin höystettynä 

pilvipalvelulla ja palomuurilla 

on käytännössä yhtä

turvallinen ratkaisu

kuin pilvipalvelu."

Usein menemmekin asiakkaan 
luo yhdessä myyntihenkilön 
kanssa, jotta voimme asiakkaan, 
teknisen asiantuntijan ja myy-
jän kanssa kartoittaa tarvittavat 
ratkaisut yhdessä kaikki näkö-
kulmat huomioiden. Kattavalla 
huolto- ja ylläpitopalvelulla on 
iso osuus siinä, että Konttoripiste 
pystyy tarjoamaan kokonaisval-
taisia ratkaisuja asiakkaan on-
gelmiin, Pelto-Arvo sanoo.

– Se luo myös pitkäaikai-
sia asiakassuhteita. Moni asiak-
kaamme on ollut asiakkaamme 
niin kauan kuin olen itse ollut 
töissä Konttoripisteellä eli 23 vuotta, Joki mainitsee.

Yrityksen informaatioteknologia on monimutkainen koko-
naisuus, joka vaatii asiantuntijuutta. Mutta tosiasia on myös se, 
että IT tehostaa toimintaa.

– Asiakkaidemme puolella näemme sen päivittäin niin, että 
yksi ihminen pystyy pyörittämään esimerkiksi isonkin organi-
saation taloushallintoa, kunhan me pidämme raudat kunnossa 
ja tehokkaina, Joki sanoo.

– Ja toisaalta me pystymme omassa työssämme tällä huol-
totiimillä hoitamaan nykyään paljon isomman määrän asiakkaita 
niin, että palvelun laatu säilyy, Pelto-Arvo täydentää. ★

Pertti Joki (vas.) ja Jarkko Pelto-

Arvo suosittelevat omaa palvelinta 

vaihtoehtona pilvipalvelulle.

Konttoripisteen tekniset asiantuntijat tiimikuvassa.
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Atte Juuri-Ojan vahvuudet sulkapallossa ovat voimapeli ja hyvä pelisilmä. Elias Vuollet 

puolestaan on tekninen, nopea jaloistaan ja hyvä liikkumaan kentällä. Sport Club Kokkolaa 

edustavat sulkapalloilijat ovat löytäneet kentällä yhteisen, menestyksekkään sävelen. He 

ovat voittaneet nelinpelin Suomen mestaruuden nyt kahtena vuonna peräkkäin.

Myös kaksinlissä ja sekanelinpelissä on tullut mestaruuksia.

Konttoripiste tukee  

lahjakkaita sulkapalloilijoita 
alkutaipaleelta asti

SPONSOROINTI

T ällä hetkellä parasta sulkapallossa 
ovat kaverit, turnausmatkat ulko-
maille ja uusien vastustajien koh-

taaminen, Atte ja Elias luettelevat.
12-vuotiaat sulkapalloilijat uskaltavat 

myös unelmoida isosti.
– Tavoitteena on Euroopan mesta-

ruus. Ja Juha, minkäs vuoden olympialai-
set ne olivat, kaksikko kysyy kuin yhdestä 
suusta valmentajaltaan.

Valmentaja Juha Vuollet hymyilee 
kysymykselle leveästi. Hän on toiminut 
poikansa Eliaksen valmentajana kuusi 
vuotta ja Atten valmentajana kolme vuotta. 
Aihe ja poikien unelmat ovat valmentajalle 
selvästi tuttuja. Juniorivalmentajalla on kui-
tenkin vastuullisempi näkökulma asiaan.

– Tosiasiahan on se, että pojat ovat 
12-vuotiaita ja kuudennella luokalla kou-
lussa. Siksi tässä vaiheessa on turha 
puhua sen isommista tavoitteista kuin 
se, että he kehittyvät pelaajina. Tärkeintä 
on se, että toiminta on hauskaa. Harjoi-
tukset eivät aina ole pelkästään hauskoja, 
mutta silloin kun toiminta on keskimää-

rin kivaa, se vie myös eteenpäin, Juha 
Vuollet sanoo.

– Mutta kyllähän pojat ovat sen ver-
ran hyvin pärjänneet, että menestys kas-
vattaa menestyksen nälkää myös jatkoa 
ajatellen. Homma ei vaan saa mennä liian 
vakavaksi tässä vaiheessa.

 Hauskaa tuntuu olevan. Atte ja Elias 
harrastavat sulkapalloa aktiivisesti ja mää-
rätietoisesti jopa 20 tuntia viikoittain. Kan-
sallisella tasolla pojat pelaavat yleisesti 
1-2 vuotta vanhempien ikäluokassa, jossa 
viime keväänä tuli Suomen mestaruus 
nelinpelissä ja Atte raivasi tiensä finaa-
liin myös kaksinpelissä. Myös ulkomailla 
Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Belgiassa 
on käyty turnauksissa ja sieltäkin on usein 
tultu mitalit kaulassa kotiin.

– Parin vuoden sisällä kun murros-
ikä alkaa, näemme onko pojilla oikeasti 
sisäistä paloa harjoitteluun. Ainakin tällä 
hetkellä saan valmentaa todella motivoi-
tuneita poikia. Välillä minun pitää enem-
mänkin toppuuttaa heitä ja muistuttaa 
levon tärkeydestä, Juha Vuollet kiittelee.

MAHDOLLISUUKSIA 
VAIKKA MIHIN

Valmentaja Vuollet tietää, että tulevai-
suuden ennustaminen on vaikeaa ja vää-
ränlaisia paineita ei saa luoda. Silti usko 
omiin suojatteihin on vahva.

– Molemmilla pojilla on omat vahvuu-
tensa, joiden perusteella nyt voisi sanoa, 
että mahdollisuuksia on vaikka mihin, esi-
merkiksi Euroopan huipputasolle, mutta 
hirvittävää työmäärää ja sitoutumista se 
vaatii. Jos uskaltaa vähän itsekin haaveilla 
oikein pitkälle tulevaisuuteen, niin olisihan 
se hienoa nähdä molemmat pojat aikui-
sina edustamassa Suomea arvokisoissa, 
Juha Vuollet pohtii.

Pikavoittoja ei kuitenkaan haeta. 
Pojat ovat iässä, jossa fyysinen kehitys 
menee pelaajilla eri tahtiin ja vaikuttaa 
valtavasti tuloksiin. Harjoittelumotivaa-
tiota ja tasoa pidetään yllä käymällä läpi 
turnauksista ja leireiltä saatua palautet-
ta, kehittämällä siellä esiin tulleita asioita 
sekä marssittamalla poikien vastustajiksi 
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Elias Vuollet (vas.), valmentaja Juha Vuollet ja Atte Juuri-Oja nauttivat sulkapalloharrastuksesta.

Elias Vuollet syöttää ja  

Atte Juuri-Oja palauttaa.

"Tärkeintä on se, että 

toiminta on hauskaa. 

Harjoitukset eivät aina 

ole pelkästään hauskoja, 

mutta silloin kun toiminta 

on keskimäärin kivaa, se 

vie myös eteenpäin."

välillä aikuisia pelaajia. Isompia päätöksiä 
on edessä vasta yläkoulun päättymisen 
jälkeen.

Pitkäjänteisessä toiminnassa aut-
taa myös sitoutunut yhteistyökumppani. 
Maajoukkuejuniorit Atte Juuri-Oja ja Elias 
Vuollet ovat solmineet monivuotisen yh-
teistyösopimuksen Keski-Pohjanmaan 
Konttoripisteen kanssa. Toimitusjohtaja 
Tuomo Lahti on seurannut poikien teke-
misiä jo pidemmän aikaa.

– Arvoihimme kuuluu tukea nuoriso-
liikuntaa yleisesti, mutta myöskin erityisen 
lahjakkaita nuoria. Haluamme olla mukana 
tukemassa poikien urheilu-uraa jo sen al-
kutaipaleelta lähtien, mutta myös kannus-

taa sellaiseen ajatteluun, että alueeltam-
me voi tulla maajoukkuetason urheilijoita, 
kun olosuhteet, tahtotila ja valmennus 
ovat kohdillaan, Tuomo Lahti summaa.

– Yhteistyökumppanit ovat aina ar-
vokkaita, mutta meille erityisen arvokasta 
on yhteistyö joka tähtää pitkälle tulevai-
suuteen. Tällä tasolla laji vaatii jo aika pal-
jon taloudellisestikin, kun matkapäiviä 
tulee paljon vuoden aikana. Toivottavasti 
luomme yhdessä mielenkiintoisen tarinan 
tulevina vuosina. Ja vahvistamme samal-
la Konttoripisteen imagoa alueelliseen 
menestykseen panostavana toimijana, 
Vuollet sanoo. ★
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SPONSOROINTI

K eski-Pohjanmaan Konttoripisteen sponsoroima triath-
lonisti Joona Tuikka saavutti uransa tähänastisen pääta-
voitteen. Tuikka ansaitsi osallistumisoikeuden Havaijin 

Ironman-kilpailuun, joka käydään lokakuussa vuonna 2017. Osal-
listumisoikeus Havaijille irtosi, kun Tuikka saavutti ikäluokassaan 
kolmannen sijan Ironman-kiertueen Afrikan mestaruuskisoissa 
Etelä-Afrikassa huhtikuussa 2017.

– Päätin osallistua Etelä-Afrikan osakilpailuun, koska ajan-
kohta oli sopiva. Olin saanut harjoitella viisi kuukautta kovaa, 
kun olin saanut polveni kuntoon. Toiseksi laskin, että jos osal-
listumisoikeus Havaijille irtoaa, saan harjoitella sen jälkeen 
puoli vuotta täysillä ja valmistautua kisaan Havaijilla, Tuikka 
perustelee pitkää kisamatkaa Afrikan eteläkärkeen.

Miltä nyt tuntuu kun tavoite on saavutettu?
– Klassiseen kysymykseen klassinen vastaus eli kyllä se 

aika hyvältä tuntuu. Mutta kyllä siinä kesti aika pitkään, että asia 
itsellenikin realisoitui. Itse kisassa maaliintulon jälkeen tuskat 
olivat niin kovat, että en osannut heti välittömästi asiasta iloita. 
Myös tulosten varmistumista piti odotella aika pitkään. Kisa 
sinänsä ei ollut itseltäni nappisuoritus, mutta onneksi se riitti 
minimitavoitteeseen.

Miten itse kisa sujui?
– Uinti meni tavoiteaikaan eli hiukan alle tuntiin. Pyöräilyssä 

saavutin heti ne tavoitetehot, joilla olin ajatellut kisan ajaa. Kisan 
aikana tuuli kääntyi kesken pyöräilyn. Ensimmäisen kierroksen 
ensimmäinen 45 kilometriä kääntöpaikalle oli myötätuuleen ja 

Teräsmies Tuikka saavutti paikan 
triathlonin MM-kisoihin Havaijille

seuraava 90 kilometriä tuulen kääntymisen takia vastatuuleen. 
– Mutta kokonaisuutena pyöräily meni hyvin ja maltilla. Lopulta 
laskin pyöräilyn tehot jopa hiukan tavoitteen alle, että jaksan 
varmasti juosta. Tuikka kertaa.

– En tiedä mitä sitten tapahtui, vaikuttiko kisapäivän 30 
asteen lämpö. Heti kun lähdin juoksemaan, huomasin että 
nesteet hölskyvät vatsassa. Ensimmäisellä juomapisteellä yritin 
juoda, mutta puklauttelin kaiken pihalle.

– Neljä kilometriä ennen maalia viilensin itseäni pesu-
sienellä. Silloin kramppasi hauiskin. Mutta mietin että mikään 
ei enää pilaa tätä kisaa muuta kuin se, että menen sellaiseen 
kokovartalokramppiin, että en pysty enää liikkua ollenkaan. 
Sillä ajatuksella jaksoin maaliin. Jalat menivät alta heti kun yli-
tin maaliviivan ja kaikki paikat kramppasivat. Mutta muutaman 
minuutin päästä olin jo aika hyvissä voimissa.

Millaiset ovat tavoitteesi Havaijille?
– Tavoite on olla Havaijilla elämäni kunnossa. Minulla on 

puoli vuotta aikaa harjoitella ja se mahdollistaa taas tason nos-
ton pykälällä. En usko, että tämä on viimeinen kisani Havaijilla, 
mutta varmasti ensimmäinen. Siksi haluan tehdä siellä ehjän 
kisan, kun sinne on kerrankin päässyt. 

– Uskon, että minulla on mahdollisuuksia kymmenen par-
haan joukkoon. Ja silloin on enää kyse minuuteista mitalisijaan, 
koska tasoerot ovat niin pienet. Itse kisassa päivän onnistu-
minen, kuumuuden hallinta ja sen sellaiset asiat näyttelevät 
isompaa roolia, Tuikka selventää uutta tavoitettaan. ★
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Tuomo Lahti 
Kokkola 
Toimitusjohtaja/myynti 
Yrittäjä 
Puh. 0400 667 593 
tuomo (at) kpkp.fi 
Harrastukset: monipuolinen liikunta 
Motto: Positiivisuus kantaa

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

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

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

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

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

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

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

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

Mika Pentinmikko
Kannus, Ylivieska, Tekninen palvelu 
Talossa 3 vuotta
Puh. 044 729 1540
mika (at) kpkp.fi
Harrastukset: moottoripyöräily
Motto: hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty
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Kokkola

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

Pietarsaari

Kauppiaankatu 2
68600 Pietarsaari
puh. (06) 781 0002

Raahe

Rantakatu 8 A
92100 Raahe (Softpolis)
puh. 050 582 8718

Ylivieska

Riihikatu 8 A 0
84100 Ylivieska
puh. 040 736 2099

Kannus

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

Toimistosi ratkaiseva tekijä
www.kp-konttoripiste.fi


