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PÄÄKIRJOITUS

Syitä iloiseen juhlaan 
ja sujuvaan arkeen

 Yrityksemme viettää ensi vuonna 35-vuotisjuhlavuottaan. Joku voisi 
sanoa, että olemme toimialallamme jo kokenut konkari. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että olemme sammaloitumassa.

Jos haluaa pysyä pelissä mukana näin pitkään, täytyy joustaa, 
sopeutua ja jopa muuttua. Ketterä pärjää. 

Kehitämme ja sopeutamme jatkuvasti palvelu- ja tuotevalikoi-
maamme vastaamaan ajan henkeä. Näin olemme toimineet yrityksen 
alkutaipaleelta asti.

Tänä päivänä Konttoripisteen palveluiden pääpaino on nykyai-
kaisissa ICT-ratkaisuissa. Nämä ratkaisut myös toimitamme kattavalla 
ylläpito- ja huoltopalvelulla. Ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa 
lähtökohtanamme on aina aito halu kehittää asiakkaan liiketoimintaa ja 
tehostaa toimiston arkea.

Yhtenä esimerkkinä mainittakoon se, että kuluneen vuoden aika-
na olemme panostaneet vahvasti siihen, että voimme tarjota asiakkail-
lemme jatkossa entistä parempia, nykyaikaisia esitystekniikan ratkaisu-
ja. Nämä panostukset näkyvät suunnittelemissamme palvelukonsepteis-
sa, valitsemissamme yhteistyökumppaneissa ja myös tekemissämme 
rekrytoinneissa.

Esitystekniikka liiketoimintasektorinamme kasvaa ja vahvistuu. 
Tämä sanoma on tavoittanut kivasti jo asiakkaamme ja tehdyt panos-
tukset kantavat hedelmää. Asiakkuutemme syvenevät ja esitystekniikka 
työllistää meitä ratkaisujen konsultoinnissa, suunnittelussa, asennukses-
sa, ylläpidossa- ja huollossa.

Tiedostamme myös sen, että viestiä voi vielä terävöittää. Meidän 
täytyy näkyä ja näyttäytyä asiakkaillemme sellaisena kuin olemme. Siksi 
tämän asiakaslehden kantavana teemana ovat erilaiset esitystekniikan 
ratkaisut.    

Ja siksi uudistamme ensi vuoden aikana myös brändimme ja yri-
tyksemme visuaalisen ilmeen. Ilmeen uudistus näyttää suuntaa tulevai-
suuteen ja vie sekin osaltaan selkeästi eteenpäin seuraavaa viestiä:

Me varmistamme, että toimistossasi on kaikki hyvin. Saat kaikki 
tarvitsemasi ICT-ratkaisut, toimistokalusteet ja toimistotarvikkeet yhdes-
tä paikasta. Avullamme arki sujuu ja liiketoiminta tehostuu.

 
 
 
Tuomo Lahti 
toimitusjohtaja

"Meidän täytyy 

näkyä ja näyttäytyä 

asiakkaillemme 

sellaisena kuin  

olemme."
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Videoneuvottelu  
säästää työaikaa ja parantaa etäkokousten laatua

SUJUVA ARKI

4



Työplus tarjoaa työterveyspalveluita ja myös muita terveys- ja hyvinvointipalveluita  
kattavasti Keski-Pohjanmaan alueella palvellen noin 1600 yritystä, 1 000 yrittäjää ja  
27 000 henkilöasiakasta kaikilta toimialoilta. Laajalla maantieteellisellä alueella toimiva 
yritys hyödyntää ahkerasti videoneuvotteluja oman sisäisen työn laadun parantamiseen  
ja ajan säästämiseen.

eillä on yhteensä yhdeksän toimipistettä, 
jotka sijaitsevat Kokkolassa, Kokkolan 

suurteollisuusalueen Port Towerissa, Pietarsaa-
ressa, Uusikaarlepyyssä, Kannuksessa, Toholam-
milla, Kruunupyyssä, Teerijärvellä ja Tunkkarissa. 
Vahvuutemme on todella asiantunteva ja osaava 
henkilöstö ja voimme olla ylpeitä palvelumme 
laadusta, kertoo Työplussan palvelujohtaja Heidi 
Rintala.

Rintala vastaa Työplussan palvelujen ke-
hittämis- ja laatutyöstä. Yksi sisäisen toiminnan 
laatua parantava ratkaisu on ollut videoneuvot-
telujen hyödyntäminen viikoittaisessa työssä. 
Keski-Pohjanmaan Konttoripiste toimitti Työp-
lussalle luotettavan kokonaisratkaisun video-
neuvotteluja varten. 

Työplussan palvelu-

johtaja Heidi Rintala 

on videoneuvotte-

lussa Kannuksen ja 

Pietarsaaren toimi-

pisteiden kanssa.
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"Leasingin avulla laittei-
den elinkaari on määritelty. 
Palvelusopimuksella var-

mistetaan laitteiden tuki ja 
toiminta."
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saammeko yhteyden. Toinen videoyh-
teyden merkittävä hyöty on se, että kun 
puhumme kasvotusten, kommunikaation 
laatu paranee ja saamme paremman yh-
teyden keskustelukumppaniin muutenkin 
kuin tekniikan puolesta.

Konttoripiste toimitti Työplussalle 
päämiehensä Praecomin videoneuvot-
teluratkaisun LifeSizen liisatuilla video-
neuvottelulaitteilla.

– Leasingin avulla laitteiden elin-
kaari on määritelty. Palvelusopimuksella 
varmistetaan laitteiden tuki ja toiminta. 
Se helpottaa, että Konttoripisteen tuki-
henkilöt ovat tässä lähellä Kokkolassa, 
Pietarsaaressa ja Kannuksessa. Ja toki 
voimme soittaa myös suoraan laitetoimit-
tajalle, yhteys sinnekin on aina toiminut 
nopeasti, Rintala kiittää.

Rintalan mukaan ratkaisussa kuun-
neltiin herkällä korvalla Työplussan tar-
peita.  

– Tarvitsimme esimerkiksi sellaiset 
näytöt, joilla saadaan yhteys useammas-
ta paikasta yhteen luentotilaisuuteen ja 
samalla esitysnäkymä pitää saada hyvin 
esille kaikille, jotka ovat läsnä vain video-
yhteyden kautta. 

Konttoripisteen Tuomo Lahti koros-
taa nimenomaan räätälöidyn ratkaisun 
merkitystä. 

– Kun lähdemme rakentamaan asi-
akkaalle ratkaisua videoneuvotteluun, 
kyseessä ei ole koskaan niin sanottu pa-
kettikauppa, vaan ensin teemme aina 
asiakaslähtöisen kartoituksen tarpeesta 
ja vasta sitten annamme räätälöidyn rat-
kaisuehdotuksen, Lahti valottaa. 

– Me ymmärrämme päämiehemme 

– Meillä on seitsemän Konttoripis-
teen toimittamaa videoneuvottelulaitteis-
toa neljässä eri yksikössä. Kokkolassa on 
kolme laitteistoa, Pietarsaaressa kaksi, 
Kannuksessa yksi ja Tunkkarissa yksi. 
Pidämme viikoittain esimerkiksi johto-
ryhmäpalaverit videoneuvotteluina niin, 
että eri toimipisteiden palvelupäälliköt 
voivat osallistua niihin videoyhteydellä, 
Rintala kertoo.

– Pääasiallinen käyttötarkoitus on 
nimenomaan sisäiset palaverit, mutta 
sen lisäksi videoneuvottelua hyödyn-
netään esimerkiksi koulutuksissa. Juuri 
äsken eräs lääkärimme aloitti etäluennon 
Tunkkarin yksikköön Avokuntoutukseen 
osallistuville.

Tarve videoneuvotteluratkaisulle oli 
ilmiselvä. Ensimmäinen ratkaisu ei toimi-
nut, joten Työplussalla päätettiin turvautua 
uuden ratkaisun hankinnassa Konttoripis-
teen apuun.

– Aiemmassa ratkaisussa oli todella 
paljon ongelmia joko laitteistossa tai yhte-
yksissä. Toimipisteidemme välillä on kui-
tenkin etäisyyttä ja emme halua käyttää 
henkilökuntamme työaikaa tien päällä. 
Tällä tavalla tehostamme työajan käyttöä. 
Onneksi nyt voimme todeta, että nämä 
uudet laitteet ovat todella toimintavarmat 
ja helppokäyttöiset, Rintala kehuu. 

Videoneuvottelujärjestelmän  
luotettavuus on kaikki kaikessa

Kun tavoitteena on työajan säästö ja toi-
minnan tehostaminen, silloin järjestelmän 
toimintavarmuus on erittäin tärkeää.

– Meidän ei tarvitse jännittää sitä, 

Praecomin järjestelmän vaatimukset ja 
voimme toteuttaa asennuksen ja ylläpi-
don. Videoneuvotteluratkaisuissa pai-
nottuu myös se, että asiakkaasta huo-
lehditaan vielä asennuksen jälkeenkin. 
Työplussankin kohdalla järjestelmän 
asennuksen jälkeen pidetyt seuranta-
palaverit osoittautuivat erittäin hyödyl-
lisiksi. Niillä varmistettiin ensinnäkin se, 
että laitteet toimivat kuten pitää. Toisaal-
ta käytön myötä asiakkaalla nousi esiin 
kysymyksiä, joissa me pystyimme sitten 
olemaan avuksi.

Lahti kertoo, että Konttoripiste toimit-
taa videoneuvotteluratkaisuja useille asi-
akkaille vuoden aikana. Uusimpia asiak-
kaita ovat esimerkiksi Keski-Pohjanmaan 
Kirjapaino, Feelia ja Pept. Lahti vahvistaa 
Rintalan näkemykset säästöistä ja laadun 
paranemisesta.  

– Videoneuvottelulla haetaan kustan-
nussäästöjä. Palaverin takia ei ole välttä-
mättä pakko lähteä Helsinkiin. Sen myötä 
tässä huomioidaan myös hiilijalanjälki.

– Mutta ennen kaikkea kyse on ajan 
säästöstä. Yleensä työmatka palaveriin 
tehdään aamulla tai illalla työajan ulko-
puolella. Nyt sen ajan voi käyttää oikeasti 
vapaa-aikaansa. 

– Tänä päivänä ihmisten arvostus 
omaa aikaa kohtaa on kasvanut merkittä-
västi. Ja nykyaikaisessa tietotyössä myös 
ihmisten välinen kommunikaatio on li-
sääntynyt valtavasti. Kun yhteydenpito 
on helppoa ja vaivatonta, on havaittu, että 
palaverit pysyvät lyhempinä ja laaduk-
kaampina, Lahti summaa. ★

Vasemmalla: 

Heidi Rintala uskoo. 

että kommunikaation 

laatu paranee, kun 

puhuu kasvotusten. 

 

 

 

 

Oikealla: 

Konttoripisteen AV-

asiantuntija Harri 

Nissilä auttaa 

 yrityksiä erilaisissa 

esitystekniikan 

 ratkaisuissa.
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ICT-RATKAISUT

KW-Component hyödyntää 
infonäyttöjärjestelmää
teollisen tuotannon sisäisessä viestinnässä
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eski-Pohjanmaan Konttoripiste to-
teutti yhteistyössä iDiDin kanssa 

infonäyttöjärjestelmän KW-Componentin 
kahteen toimipisteeseen Raahessa. KW-
Component on Woodcomp konserniin 
kuuluva, teolliseen puurakentamiseen 
keskittynyt raahelainen perheyritys. iDiD 
toimitti infonäyttöjärjestelmän, Konttoripis-
te toimitti näytöt ja vastasi asennuksesta.

– Infonäytöillä tehtävän viestinnän 
käyttömahdollisuuksissa vain mielikuvi-
tus on rajana. Järjestelmämme taipuu 
hyvin esimerkiksi sisäiseen viestintään, 
aulatilojen asiakasviestintään ja myymä-
läviestintään. On hienoa huomata kuinka 
sisäisen viestinnän rooli kasvaa kaiken 
aikaa osana näyttösisältöjä, iDiDin myynti- 
ja markkinointikoordinaattori Jenni Han-
tula kertoo.

Konttoripiste tarjoaa iDiD-järjestel-
mää asiakkailleen monestakin syystä, 
mutta pääasiassa siksi, että järjestelmä 
kasvaa asiakasyrityksen mukana.

– Tämä on meidän asiakaskuntaam-
me skaalautuva järjestelmä. Lisäksi täytyy 
mainita iDiDin vahvat referenssit, kotimai-
suus ja erittäin asiakaslähtöinen toiminta. 
Siinä on kaikki ne elementit, jotka hyvään 
yhteistyöhön tarvitaan. iDiD on vertaansa 
vailla, jos ajattelemme laiteriippumatto-
muutta, skaalautuvuutta ja hierarkiaa. Nii-
den ansiosta esimerkiksi julkishallinnossa 
voi toteuttaa todella joustavia ratkaisuja, 
Konttoripisteen toimitusjohtaja Tuomo 
Lahti kehuu.

Joustava järjestelmä ratkaisi 
toimitilojen haasteet

KW-Componentilla kaivattiin toimivaa rat-
kaisua sisäiseen viestintään. Yrityksellä on 
Raahessa kaksi toimipistettä Kiiluntiellä ja 

Lapaluodossa. Molemmissa toimipisteissä 
on yläkerta ja alakerta. Tuotantotilat ja 
taukotilat sijaitsevat alakerrassa, toimis-
totilat yläkerrassa. 

Haasteena oli se, miten tällaisissa 
toimitiloissa voisi tehdä sisäistä viestin-
tää toimivasti, reaaliaikaisesti ja helposti. 
iDiD vakuutti KW-Componentin helppou-
dellaan ja Konttoripiste sai tehdä tarjo-
uksen kokonaisratkaisusta. Järjestelmä 
on ahkerassa käytössä kummassakin 
toimipisteessä.

– Hyödynnämme näyttöjä tuotannon 
ohjauksessa, tiedottamisessa ja tiedonja-
kamisessa koko ajan. Teen sisältöä näy-
töille viikoittain, kertoo KW-Componentilla 
määränlaskijana ja sisällöntuottajana toi-
miva Päivi Klaavo.

Näytöillä jaetaan perustietoa esimer-
kiksi taloushallinnon asioista kuten loma-
päivistä ja palkka-asioista sekä yrityksen 
urheiluvuoroista. KW-Component valmis-
taa rakennusteollisuuden puuelementtejä, 
valmisosia ja valmiita tilaelementtiratkai-
suja. Infonäytöistä on ollut hyötyä myös 
tuotannon ohjauksessa, työtehoseuran-
nassa ja tuotannon työntekijöille myös 
kokonaisuuden hahmottamisessa.

– Kiiluntiellä valmistamme teollisia 
tilaelementtejä. Jaamme näytöillä aika-
taulut, joista näkee mikä moduuli pitäisi 
olla työn alla parhaillaan. Näin tuotannon 
työntekijät saavat tietoa siitä, missä pitäisi 
olla menossa, Klaavo sanoo.

Lapaluodon toimipisteessä työsken-
televä tuotantoinsinööri Jouni Pajukoski 
hyödyntää näyttöjä tuotannon ohjauksen 
lisäksi työtehoseurantaan.

– Päivitän näytöille työtehoseuran-
nan raportit joka viikko. Lisäksi teen tuo-
tantoraportin nähtäväksi tulevalle parille 
kuukaudelle. Tällainen pitkän ajan tuotan-

Suomalainen iDiD on selainpohjainen, skaalautuva ja 
monipuolinen infonäyttöjen hallintajärjestelmä. Sen 
avulla on helppo luoda, yhdistellä, päivittää ja ajastaa 
visuaalisesti kiinnostavaa sisältöä erilaisiin  
viestinnän tarpeisiin.

Infonäytöt saa asen-

nettua kätevästi 

myös teollisen 

tuotannon tiloihin 

Kuva: Samuel van 

Dijk, iDiD Digital 

Signage
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tosuunnitelma kertoo tulevan kuorman ja 
kapasiteettimme myös tuotannon työnte-
kijöille, Pajukoski kertoo.  

Sekä Klaavo että Pajukoski hyödyn-
tävät infonäyttöjä myös isomman kuvan 
selkiyttämisessä. Kumpikin pitää tärkeänä 
sitä, että elementtejä valmistavat tuotan-
non työntekijät saavat nähdä työnsä mer-
kityksen valmiissa tuotteissa.

– Tuotannossa elementti valmistuu 
vaiheittain, eikä valmista kokonaisuut-
ta näe tuotannossa. Isompi projekti voi 
olla tuotannossa usean kuukauden ajan. 
Käytän näyttöjärjestelmää työmaakuvi-
en jakamiseen, jotta kaikki saavat nähdä 
tuotteemme valmiina käyttökohteissaan. 
Samasta syystä jaan näytölle myös arkki-
tehtikuvia ennen kuin joku iso osa lähtee 
tuotantoon, Pajukoski perustelee.

Sisältö pääsee parrasvaloihin, koska 
järjestelmää on helppo käyttää sisällön 
luomiseen ja näyttämiseen.

– Viestien aikatauluttaminen ja koh- 

distaminen eri näytöille on todella help-
poa. Viestien julkaisun voi ajastaa ja ne 
voi laittaa poistumaan ajastetusti, jolloin 
ylläpito on vaivatonta. Sisältöjä voi koh-
distaa yksittäisille näytöille kohderyh-
män mukaan tai kaikille näytöille. Kaik-
kia viestejä ei tarvitse näyttää kaikille, 
Klaavo kehuu.

Helppoa
käytettävyyttä

Klaavo kiittelee myös sitä, että järjestel-
män käytön oppiminen ei paljoa vaati-
nut. Koulutus oli lyhyt ja yksinkertainen. 
Tarvittaessa apua saa Konttoripisteeltä 
ja iDiDiltä, joka panostaa koulutukseen 
ja tukeen.

– Tarjoamme viikoittain maksutto-
mia peruskäyttökoulutuksia joko toimiti-
loissamme Tampereella tai etäkoulutuk-
sena. Kerran kuukaudessa järjestämme 
teemakoulutuksia, joissa sukelletaan sy-

"Hienosta  

järjestelmästä ei 

 ole mitään hyötyä, 

 jos sisältö jää  

tekemättä huonon 

käytettävyyden takia."

vemmälle kullakin kerralla käsiteltävään 
aiheeseen, Jenni Hantula kertoo.

– Mutta erotumme kilpailijoistamme 
juuri sillä, että käyttö ei vaadi laajamittai-
sia koulutuksia. Mielestämme hienosta 
järjestelmästä ei ole mitään hyötyä, jos 
sisältö jää tekemättä huonon käytettä-
vyyden takia. Tunnin käyttökoulutuksella 
kuka tahansa on jo taitava iDiDin käyttäjä, 
Hantula jatkaa.

– Seuraamme myös näyttöjen toimin-
taa ja tukemme päivystää koko ajan, joten 
voimme tarvittaessa reagoida nopeasti 
eri tilanteisiin, Hantula lupaa.

Sitten seuraa se kiinnostavin kysy-
mys. Onko viesti mennyt perille?

– Olemme huomanneet, että jos vies- 
ti on näytöllä, niin kyllä se luetaan. Visu-
aalisesti kiinnostava näyttö kahvitauko-
tilassa herättää huomion paremmin kuin 
oviin tai seiniin teipattu paperinen lappu, 
Jouni Pajukoski päättää. ★

Konttoripisteen 

AV-asiantuntija 

Harri Nissilä näyt-

tää, kuinka helppoa 

iDiD järjestelmää on 

käyttää.  
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hutlevymekaniikan sopimus-
valmistaja tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että teemme asiak-

kaan toimittamien suunnitelmien mukaisia 
ohutlevytuotteita sisältäen laserleikkausta, 
särmäystä, hitsausta ja myös kokoonpa-
noa, KJH-Compin yrittäjä ja toimitusjohtaja 
Hannu Lahtinen kertoo. 

Yrityksen kasvuvauhti on ollut hui-
maa. Kymmenen vuoden aikana toimin-
ta on luonnollisesti muuttunut paljonkin, 
mutta perusidea on pysynyt samana ja 
yksi ajatus kirkastunut koko ajan.

– Haluamme olla asiakkaamme 
kumppani eikä vain ohutlevyosien toi-
mittaja, Lahtinen linjaa.

– Kilpailuetumme on joustavuus ja 
halumme parantaa myös asiakkaamme 
kilpailukykyä. Otamme voimakkaastikin 
kantaa asiakkaamme tuotteiden valmistet-
tavuuteen. Tai itse asiassa keskitymme ni-
menomaan valmistettavuuteen. Kun tuote 
on edullisempi valmistaa, asiakkaamme 
saa siitä hintaetua.

Lahtisen mukaan tämä kilpailuvaltti 
ei synny yhden yksittäisen asian avulla 
vaan kyseessä on monen asian summa, 

kilpailukyvystä 
huolehtimalla

KJH-Comp on kasvanut kumppanin

KJH-Comp on Härmässä toimiva ohutlevymekaniikan 
sopimusvalmistaja. Yritys on toiminut pian kymmenen 
vuotta ja on siinä ajassa kasvanut viisi henkilöä 
työllistävästä yrityksestä noin 50 henkilön yritykseksi. 
Kunnioitettava kasvuvauhti on saavutettu asiakkaan 
kilpailukyvystä huolehtimalla.

KUMPPANUUS
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joihin yritys kiinnittää huomiota. Sopimus-
valmistajuus kuvastaa Lahtiselle myös 
kumppanuutta ja vastuun kantoa.

– Sopimusvalmistajuus on sitä, että 
haemme pitkäaikaisia kumppaneita. Se 
taas tarkoittaa sitä, että haluamme olla 
asiakkaamme mukana jo suunnitteluvai-
heessa ottamassa kantaa valmistetta-
vuuteen. Emme ole mukana pelkästään 
tuotantovaiheessa. 

– Kumppanuus asiakkaidemme kans-
sa on hyvinkin avointa. Pisimmälle viedyt 
kumppanuudet toimivat avoimella hinnoit-
telulla ja sillä, että me kerromme mistä 
hinta muodostuu.

Miten sellainen kumppanuus syntyy?
– Siihen on vain yksi tie. Se ei synny 

millään muulla kuin sillä, että teet sen 
minkä lupaat, Lahtinen vakuuttaa.

Yhteistyö syventynyt 
myös Konttoripisteen kanssa

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste toimittaa 
KJH-Compille toimistotarvikkeet, tulostus-
ratkaisut ja ylläpidon sekä viimeisimpänä 
yhteistyöprojektina toimistokalusterat-

kaisut KJH-Compin toimitilojen laajen-
nukseen.

– Toimitilojen kalustus oli isoin pro-
jekti jonka olemme yhdessä tehneet. Se 
toimi hienosti. Tavarat tulivat silloin kuin 
piti ja olivat sellaiset kuin oli sovittu, Lah-
tinen kertoo. 

Yhteistyö Konttoripisteen kanssa 
on kehittynyt samaan tapaan kuin KJH-
Compin yhteistyö omien asiakkaidenkin 
kanssa.

– Usein se lähtee hyvinkin pienes-
tä, mutta kasvaa sitten, kun luottamus 
kasvaa. Ja alkaa sitten muuttua kump-
panuudeksi.

Lahtinen arvostaa Konttoripisteen 
kanssa tehtävässä yhteistyössä muun 
muassa vaivattomuutta.

– Konttoripisteen vahvuus on henki-
lökohtainen yhteyshenkilö, joka käy täällä 
meillä paikan päällä. Tänä päivänä samat 
tavarat ja laitteet saa tilattua netistäkin. 
Mutta jatkuvasti samana pysynyt yhteys-
henkilö osaa jo puolikkaasta sanastam-
me sanoa, millaisen kokonaisratkaisun 
me tarvitsemme. Se on hyvin vaivatonta 
asiointia, Lahtinen kiittelee. ★

Edellisellä sivulla: 

Härmässä toimiva 

KJH-Comp on kas-

vanut kiitettävää 

vauhtia. 

 

Tällä sivulla: 

KJH-Comp ei halua 

olla asiakkailleen 

pelkkä ohutlevyosi-

en toimittaja vaan 

aito kumppani. 

 

Kuvat: KJH-Comp 

 

Hannu Lahtinen luotsaa KJH-Compia.

"Se ei synny millään 

muulla kuin sillä, että 

teet sen minkä lupaat."
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Matkahappirikastin 
helpottaa  
hengityssairaiden elämää ja liikkumista

LIIKUNTA JA TERVEYS
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dea hyväntekeväisyystempaukselle 
syntyi spinning-tunnilla, jota Konttori-

piste on jo noin neljä vuotta järjestänyt 
henkilöstölleen, asiakkailleen ja yhteis-
työkumppaneilleen. Parin tuhannen euron 
arvoisen matkahappirikastimen hankinnan 
ehdoksi asetettiin se, että kuntoiluporuk-
ka kuluttaa yhdessä yhteensä 75 000 ki-
lokaloria kevään spinning-tuntien aikana.

– Poljemme spinningissä oman kun-
tomme ja hyvinvointimme parantamiseksi 
ja pidämme liikkumista helposti itsestään 
selvyytenä. Siitä alkoi syntyä ajatus, että 
voisimmeko jotenkin omalla hikoilullam-
me helpottaa sellaisten ihmisten elämän-
laatua, joille liikkuminen ei ole itsestään 
selvyys, Konttoripisteen Tuomo Lahti 
selvittää tempauksen taustaa.

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on 
lahjoittanut matkahappirikastimen 
Kokkolanseudun Hengitys- 
yhdistykselle. Yhdistys puolestaan 
luovutti laitteen eteenpäin 
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiten 
apuvälinekeskukselle. Sieltä laitetta 
saavat lainata kaikki asiakkaat, joilla 
on diagnosoitu happihoidon tarve. 
Soiten apuvälinekeskus myös vastaa 
laitteen hallinnoinnista ja huollosta.

Konttoripisteen asiakkaat ja työntekijät 

spinnaavat porukalla joka keskiviikko, vä-

lillä myös hyväntekeväisyyden nimissä.  
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Kun Tuomo Lahti kuuli Kokkolanseudun 
Hengitysyhdistys Ry:n toiminnasta yhdis-
tyksen puheenjohtaja Satu Heinojalta, 
ajatus hyväntekeväisyydestä alkoi kitey-
tyä matkahappirikastimen hankinnaksi.

Kokkolanseudun Hengitysyhdistys 
edistää hengityssairaiden ja heidän lä-
heistensä elämänlaatua ja terveyttä sekä 
toimii edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Jä-
seniä aktiivisessa yhdistyksessä ovat esi-
merkiksi astmaatikot, keuhkoahtauma-, 
uniapnea, homealtistus- ja pölykeuhkopo-
tilaat ja heidän omaisensa. Jäseniä Kok-
kolanseudun yhdistyksessä on noin 400. 

– Ensimmäiseksi täytyy sanoa ääret-
tömän suuret kiitokset. Aika monta kiloa 
voita on polkemalla kulutettu tämän to-
teutumiseksi. Liikunta edesauttaa meidän 
kaikkien omaa hyvinvointia, Satu Heinoja 
sanoo.

– Matkahappirikastin osuu tähän tee-
maan oikein hyvin, sillä hengityssairaille 
se tarjoaa mahdollisuuden parantaa elä-
mänlaatua niin henkisesti kuin fyysisesti-
kin. Laitteen avulla hengityssairas pääsee 
liikkumaan ja se lisää yleistä hyvinvointia 
fyysisesti. Henkisesti taas on todella tär-
keää kokemus siitä, että ei ole kotinsa 
vanki, Satu Heinoja jatkaa.

Kokkolanseudun Hengitysyhdistys 
lahjoitti matkahappirikastimen eteenpäin 
Soiten apuvälinekeskukselle. Soitella hen-
gityssairaiden kuntoutusohjaajana työs-

kentelevä Hannu Ypyä otti lahjoituksen 
ilahtuneena vastaan.

– Matkahappirikastimen käyttöä ei 
ole sidottu tiettyyn diagnosoituun sai-
rauteen. Siksi siitä on hyötyä todella mo-
nelle potilasryhmälle kuten uniapneasta, 
keuhkoahtaumasta, keuhkofibroosista 
tai sydämen vajaatoiminnasta kärsiville, 
Ypyä kertoo.

Veloituksetta käyttöön,  
jos hyöty on todettu

Laitetta saa vuokrata Keski-Pohjanmaan 
Keskussairaalan apuvälinekeskuksesta 
veloituksetta enintään kahdeksi viikoksi 
kerrallaan. Ainoa rajoite on se, että lainaa-
jalla pitää olla lääkärin antama arvio siitä, 
että potilas hyötyy lisähapesta. Esimerkik-
si valtimoverinäytteestä voidaan todeta, 
että normaalin hengitysilmamme 21 % 
happipitoisuus ei riitä pitämään henkilöl-
lä yllä riittävää veren happisaturaatiota. 

– Rajoite tulee siitä, että laitteen tuot-
tama happi on erittäin rikasta, noin 93–95 
% happea, jolloin kyseessä on lääke. Jos 
näin rikasta happea annetaan henkilölle, 
joka sitä ei oikeasti tarvitse, happi muut-
tuu hänelle myrkyksi, Ypyä selventää. 

Myös Ypyä allekirjoittaa sen, että 
matkahappirikastin parantaa oleellisesti 
hengityssairaiden elämänlaatua.

– Tämän avulla veren happipitoi-

"Valitettavasti tätä 

menetelmää ei Kela-

korvauksien osalta 

tulkita lääkkeeksi eikä 

sitä saa reseptille. 

Huolimatta siitä, että 

matkahappirikastin 

tuottaa 95 % happea."

Tuomo Lahti (vas.), 

Satu Heinoja, Auvo 

Heinoja ja Hannu 

Ypyä iloitsevat uudes-

ta matkahappirikasti-

mesta. 
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suus saadaan sille tasolle, että ihminen 
voi tehdä arkipäivän asioita, käydä kau-
passa, kävelyllä tai automatkalla lapsen-
lapsia tapaamassa. Henkilön ei tarvitse 
olla sidottu kotinsa sisälle. 

– Matkahappirikastinta ei tarvitse 
täyttää. Laitteessa on molekyylisäiliö, 
joka imee huoneilmaa sisäänsä, erottaa 
typpi- ja happimolekyylit toisistaan ja pus-
kee suuttimesta ulos jopa 95 % happea. 
Tästä laitteesta tulee happea niin kauan 
kuin porukka ympärillä hengittää huo-
neilmaa. Toki laitteella on tietty elinkaari, 
Ypyä kertoo laitteen tekniikasta. 
– Matkahappirikastimessa on kaksi eri-
kokoista akkua ja niillä laitetta voi käyt-
tää ilman muita virtalähteitä toistakym-
mentä tuntia riippuen happivirtauksen 
voimakkuudesta. Laitteeseen voi ottaa 
virtaa myös esimerkiksi auton tupakan-
sytyttimestä, Ypyä jatkaa. 
 
Liikuntakyky on yksilön 
ja yhteiskunnan etu 

Tavallisesti lisähappea tarvitsevat potilaat 
käyttävät verkkovirtakäyttöistä happiri-
kastinta tai pullossa olevaa nestemäistä 
lääkehappea. Matkahappirikastin on näitä 
kalliimpi kertainvestointi. Mutta verkko-
virtalaite on riippuvainen verkkovirrasta 
ja nestemäinen happi taas käytännössä 
hankalampaa.

– Nestemäinen lääkehappi toimite-
taan 36 litran kotisäiliössä, jonka brutto-
hinta on noin 500 euroa. Nestemäisestä 
lääkkeellisestä hapesta saa Kelalta 40 % 
korvauksen, joka haetaan takautuvasti. 
Korvauskatto on noin 500 euroa, Ypyä 
sanoo.

Yli kymmenen vuotta keuhkopotilaita 
kuntouttanutta Ypyää harmittaa järjestel-
män kankeus ja se, että matkahappiri-
kastimen tuottama happi ei kuulu Kela-
korvauksen piiriin.

– Valitettavasti tätä menetelmää ei 
Kela-korvauksien osalta tulkita lääkkeeksi 
eikä sitä saa reseptille. Huolimatta siitä, 
että matkahappirikastin tuottaa 95 % 
happea, joka luokitellaan lääkkeellisek-
si hapeksi.

Satu Heinojan aviomies, keuhko-
sairautta itsekin poteva Auvo Heinoja 
näkee tässä suoranaisen yhteiskunnal-
lisen epäkohdan. 

– Yhteiskunnan kannalta olisi edul-
lisempaa, että kaikilla meillä, jotka pär-
jäisimme sairautemme kanssa tällaisella 
matkahappirikastimella, olisi käytössä ni-
menomaan tällainen laite ja oikeus Kela-
korvaukseen sen käytöstä.

– Pidemmälle matkalle en halua 
ottaa mukaan 36 litran pulloa, se on vai-
valloinen ja jopa riskikin auton takakon-
tissa, Auvo Heinoja kertoo.

Huoneenlämmössä nestemäinen 

happi muuttuu luonnollisesti kaasuksi ja 
haihtuu pullosta pois. Noin 6-7 viikossa 
pullo on tyhjentynyt itsestään. Pullosta 
on myös matkaversio, joka riittää kym-
meneksi tunniksi, kunnes siitäkin happi 
on haihtunut pois. Matkahappirikastimen 
kanssa näin ei käy vaan se ottaa hapen 
ympäröivästä ilmasta. 

– Nestemäisen hapen pulloa ei voi 
täyttää kuin sairaaloissa, koska kysees-
sä on reseptilääke. Pullon täyttö maksaa 
80–100 euroa kerta eikä edes onnistu 
joka sairaalassa. Matkahappirikastin olisi 
meille äärimmäisen helppo ja kaikkein 
järkeenkäyvin vaihtoehto, Auvo Heinoja 
perustelee.

Satu Heinoja palaa vielä kerran liik-
kumisen mahdollistamaan elämänlaatuun. 

– Yksilön ja yhteiskunnankin etu on 
se, että keuhkosairaan ihmisen elämän-
laatu pysyy mahdollisimman pitkään mah-
dollisimman samanlaisena kuin ennen 
sairastumista. Mahdollisuus liikkua on 
tässä aivan ydinasia. Jos liikunta muut-
tuisi Kela-korvattavaksi, ihmiset suurella 
todennäköisyydellä alkaisivat liikkumaan 
enemmän, Satu Heinoja pohtii hymy suu-
pielessä. 

– Melkeinpä mihin tahansa sairau-
teen, myös moniin hengityssairauksiin, 
liikunta on kaikkein edullisin hoitokeino, 
Heinoja vakavoituu ★

Matkahappirikastin 

on nimensä mukai-

sesti varsin näppärän 

kokoinen. 
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Käsi sydämelle, kuinka moni meistä tietää, kuinka paljon 
yrityksessä tulostetaan? Ja keitä se loppujen lopuksi kiinnos-
taa? No, aika monia meistä, varsinkin jos värit sattuisivat loppu-
maan kesken tulostamisen tai vähintäänkin paperi on lopussa. 
Puhumattakaan värikaseteista, kenen vastuulla niiden tilaa-
minen nyt olikaan mihinkin laitteeseen. Ja kuinkas paljon sitä 
aikaa taas menikään värikasettien tilaamiseen ja osastokohtai-
seen tulostuskulujen manuaaliseen laskemiseen.

Huoli pois, ystävät. Asiat voidaan tehdä helpomminkin. Seu-
raavassa esittelemme MPS-tulostuksenhallintapalveluiden 
tärkeimmät edut. Esimerkkinä käytetään MPS-klikkisopimusta, 
joka solmitaan Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen toimipaikas-
sa aina asiantuntevan henkilökunnan opastaessa. 

Tulostuksenhallinnan eli klikkisopimuksen edut:

1. Automaattiset tarviketoimitukset toimipisteittäin 
Värit eivät koskaan pääse loppumaan, sillä tulostuksenhal-
lintajärjestelmä tilaa värikasetteja automaattisesti – suora-
an oikeaan osoitteeseen, myös osastoittain. Esimerkiksi 
hallinnossa työskentelevän Seijan tulostimen värit alkavat 
olla lopuillaan. Tästä lähtee automaattinen ilmoitus värien 
täydennykseksi ja muutaman päivän kuluttua värit saa-
puvat hallinnon 2. kerrokseen Seijan työpisteelle. Todella 
vaivatonta! 

2. Pääomaa ei sidota kiinni varastoitaviin väreihin 
MPS-tulostuksenhallintapalveluun kytketyt laitteet ilmoit-
tavat yksilöllisesti väritilanteestaan ja tilaavat värejä vain 
tarpeen mukaan. Värejä ei tarvitse varastoida eikä ke-
nenkään työaikaa kulu värien tilauksiin. 

Tulostuksenhallinnan edut  
– sinulle, joka arvostat helppoutta, läpinäkyvyyttä ja mielenrauhaa

3. Konkreettiset kustannussäästöt – rahassa ja ajassa 
On kaikille eduksi, kun työaika kuluu oikeisiin asioihin. Ja 
kahvitauot sitten oikeaan palautumiseen – eikä esimerkiksi 
värikasettien tilaamiseen. Asiakkailtamme kuultua on, että 
euromääriä ja henkilöstön aikaa säästyy, kun ei tarvitse 
huolehtia itse värien tilaamisesta. Myöskään turhaa jouto-
aikaa ei synny, jolloin tulostimen käyttäjä olisi ilman värejä 
ja tulostustyöt keskeytyisivät.  

4. Hallinnan ja ennakoimisen tunteen lisääntyminen 
Klikkisopimuksessa asiakas tietää aina tulostuksensa ko-
konaiskustannukset. IT-osasto ja johto/hallinto ovat tyy-
tyväisiä: tulostus on mahdollista yksilöidä toimipisteittäin, 
esim. liikkeissä x, y ja z tai osastoittain, esim. hallinto, myyn-
ti, markkinointi.  

5. Vain tulostetuista sivuista maksetaan – ei piilokuluja 
Käytännön tasolla MPS-klikkisopimus on pelkkää 
helppoutta ja mielenrauhaa asiakkaalle: hän maksaa vain 
tulostamistaan sivuista ja on aina kärryillä tulostuskus-
tannuksistaan. Ei enää arvailuja, mututuntumaa tai piiloku-
luja – kiitos sopimuskauden ajaksi määritettyjen kiinteiden 
hintojen.

P.S. Meiltä saat niin tulostuksenhallintapalvelut, laitteet kuin 
tulostuspaperitkin. Palveluja on mahdollista räätälöidä tarpe-
en mukaan (esim. Barcode Utility paljon skannaaville, Custom 
UI -kosketusnäytön muokkaus käytön mukaan, Secure Print + 
-ohjelmisto turvatulostukseen). Aina hyvän palvelun kera. 

Teksti: Heidi Rankala,  
Digitaalisen markkinoinnin päällikkö, Brother Finland
Tuomo Lahti, Brother-jälleenmyyjäsi Keski-Pohjanmaalla



arri Nissilä vastaa Konttoripisteellä erityisesti esitysteknii-
kasta. Työ sisältää esitystekniikan myyntiä, suunnittelua 

asennusta ja käyttöönottoa.
– Työni sisältää kokonaisvaltaisesti esitystekniikan rat-

kaisut. Suunnittelen esimerkiksi luokkahuoneita, esityslaitteis-
tojen toteutuksia ja projektorien asennuksia. Tavoitteena on 
toteuttaa esitystilat sillä tavalla, että esityksen pitäminen on 
helppoa, käyttäjäystävällistä ja tila on myös siistin näköinen, 
Nissilä kertoo työstään.

Nissilä on paluumuuttaja Tampereelta. Alun perin mies 
on kotoisin Lohtajalta.

– Ajauduin esitystekniikan asiantuntijaksi hieman sattu-
malta. Jo pienestä pitäen olen tykännyt touhuta tietokoneiden 
ja näyttöjen kanssa. Tampereella ollessani vastaan tuli sitten 
mahdollisuus työskennellä esitystekniikan parissa Sähkötaso 
Esitystekniikka Oy:ssa ja myöhemmin Caverionilla. Olen oppi-

Konttoripisteen IT-tiimissä 

nut alan töissä ja opiskelemalla itsenäisesti vapaa-ajalla, mutta 
en koulun penkillä.

Nissilällä on kuitenkin viittä vaille valmiit insinöörin paperit 
takataskussaan. Valmistuminen tapahtuu erittäin todennäköi-
sesti vielä tämän vuoden puolella.

– Suoritan talotekniikan insinöörin tutkintoa. Sillä koulu-
tuksella vahvistan sähköalan osaamistani. 

– Tärkeä osa esitystekniikan osaamista on kyky yhdistää 
esitystekniikka osaksi talon automaatiota. Se tarkoittaa esi-
merkiksi valaistuksen ohjauksen ja muiden sellaisten asioiden 
huomioimista. Tällaisia ratkaisuja olen ollut paljon toteuttamassa 
ja niistä minulla löytyy vahvaa kokemusta ja osaamista. Koulu-
tus ja talotekniikan tuntemus tukee esitystekniikan osaamista. 
Olen huomannut, että esitystekniikan huomiointi osana koko 
kiinteistön toimintaa nostaa profiiliaan, Nissilä perustelee. 

– Konttoripisteelle päädyin töihin, koska haaveilin pa-

Harri Nissilä ja Ville Märsylä ovat aloittaneet huhti-
toukokuun 2019 aikana työt Konttoripisteen uusina 

IT-asiantuntijoina Kokkolan toimipisteessä.

H
EN

K
ILÖ

K
U

N
TA

kaksi uutta asiantuntijaa

Harri Nissilä (vas.) 

ja Ville Märsylä ovat 

Konttoripisteen 

uusimmat IT-asian-

tuntijat. 
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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

Tiina Möttönen
Kokkola-Pietarsaari
Myyntisihteeri 
Talossa 17 vuotta
Puh. 040 867 6220
tiina@kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Asioilla on tapana järjestyä

Jarkko Pelto-Arvo
Kokkola
Tekninen asiantuntija 
Talossa 12 vuotta
Puh. 0400 973 290
jarkko@kpkp.fi
Harrastukset: liikunta
Motto: Tekemällä oppii

Elias Holström
Kokkola, Pietarsaari
Tekninen palvelu 
Talossa 2 vuotta
Puh. 0400 350 147, elias@kpkp.fi
Harrastukset: jääkiekko, frisbeegolf
Motto: Tee tänään mitä muut eivät, niin 
huomenna teet mitä muut eivät osaa.

luumuutosta kotiseudulle. Huomasin, 
että Konttoripiste tarjoaa tällä alueella 
esitystekniikan ratkaisuja. Otin yhteyttä 
Tuomo Lahteen. Konttoripisteellä sattui 
muutenkin olemaan rekrytointi käynnissä. 
Tärppäsi ja sain töitä.

– Kävimme Tuomo Lahden kanssa 
pitkät keskustelut siitä, miten esitysteknii-
kan palvelua voisi Konttoripisteellä kehit-
tää. Päädyimme yhteisymmärrykseen siitä, 
että lähdemme kehittämään esitysteknii-
kan ratkaisuja isompaan mittakaavaan 
Konttoripisteellä.

Nissilälle on selvää, mikä omassa 
työssä on parasta.  

– Tässä ei ole samanlaisena toistuvia 
rutiinipäiviä. Työ on sopivan haastavaa, 
kun se sisältää paljon suunnittelua. Ja 
yksi parhaita hetkiä on se, kun näkee asi-
akkaan tyytyväisen ilmeen onnistuneen 
toteutuksen jälkeen, Nissilä iloitsee. 

Ville Märsylä ei kyllästy oppimaan 
lisää informaatioteknologiasta

Ville Märsylä on suhteellisen nuoresta 
iästään huolimatta ehtinyt tehdä monipuo-
lisen työuran. It-alan töitä hän on tehnyt 
viimeiset viisi vuotta pääosin Kokkolan 
suurteollisuusalueen yritysten palveluk-
sessa.

– Olen koulutukseltani datanomi ja 
kiinnostus alaan on ollut vahvaa jo pik-
kupojasta asti. Muistan, että jo 4-vuotiaa-
na olen ensimmäisen kerran tutustunut 
DOS-käyttöjärjestelmään käynnistelemällä 
tietokonepelejä, Märsylä nauraa. 

Konttoripisteellä Märsylä toimii IT-
asiantuntijana.

– Työnkuva alkaa määrittyä tarkem-
min, kun pääsen kunnolla alkuun, mutta 
teen monipuolisesti töitä it-tukipalveluissa 
eli huoltoa ja ylläpitoa.

Konttoripiste tuntui houkuttelevalta 
työpaikalta monesta syystä.

– Työporukka tuntui tosi mukavalta, 
yritys on hyvämaineinen ja tarjolla oli va-
kituinen työsuhde, Märsylä kertoo.

IT-alassa parasta on sen jatkuva ja 
nopea kehitys.

– Pidän siitä haasteesta, että ala vaa-
tii jatkuvaa uuden oppimista, jotta tässä 
pysyy kärryillä. Siinä ei pääse kyllästy-
mään ja samalla kaikki opittu vanha täytyy 
pitää mielessä, koska niitäkin oppeja tar-
vitaan kokoajan. Tämä on laaja ala, jossa 
pääsee kaiken lisäksi vielä toimimaan 
ihmisten parissa ja asiakaspalvelussa, 
Märsylä summaa. ★

Toimiva esitystekniikka voisi olla monen palaverin pelastus. 
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Timo Kuivanto
Kokkola, Myynti 
Talossa 28 vuotta
Puh. 040 550 5793
timo@kpkp.fi
Harrastukset: liikuntaa monipuolisesti, 
erityisesti laskettelu
Motto: Ajattele positiivisesti

Hannu Vanhala
Raahe, Myynti
Talossa 5 vuotta
Puh. 050 582 8718
hannu@kpkp.fi
Harrastukset: jääkiekko, jalkapallo, 
metsästys
Motto: Periksi ei anneta

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.

Arja Keränen
Kokkola
Myyntiassistentti 
Talossa 8 vuotta
Puh. 044 311 4990
arja@kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Pysy aina omana itsenä

Pertti Joki
Kokkola, Järjestelmäasiantuntija
Talossa 25 vuotta
Puh. 0400 301 957
pertti@kpkp.fi
Harrastukset: jousiammunta
lukeminen, tiede, golf, keilailu
Motto: Tarpeeksi kun yrittää niin osuu

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

Jani Määttänen
Ylivieska, IT-asiantuntija
Talossa 5 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.

Ville Märsylä
Kokkola, IT-asiantuntija 
Talossa keväästä 2019
Puh. 0400 550 099, ville@kpkp.fi
Harrastukset: hiihto, ongelmien 
selvittely
Motto: Ilon kautta.

Mika Pentinmikko
Kannus, Ylivieska, Tekninen palvelu 
Talossa 5 vuotta
Puh. 044 729 1540
mika@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


