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KANSIKUVA:
Konttoripiste siirtyi toukokuussa 
Pietarsaarelaisen JNT:n omistukseen. 
Toimitusjohtaja Maria Höglund iloitsee, miten 
saumattomasti yritysten välinen yhteistyö on 
lähtenyt muotoutumaan.

Vakiintumisen 
vuosi 2023

MUUTOSTEN VUOSI 2022 on loppusuoralla. Tuomon 
36-vuotinen kausi Konttoripisteen ohjaksissa on päät-
tynyt ja toukokuun lopussa Konttoripiste siirtyi Pietar-
saarelaisen JNT:n omistukseen. Minulle puolestaan 
luotettiin toimitusjohtajan vastuullinen tehtävä. Saan 
yhdessä henkilöstön kanssa lähteä edistämään Kont-
toripisteen ja JNT:n yhteisiä tavoitteita.

Perusasiat ovat kun-
nossa, joten tarvetta isoil-
le muutoksille ei ole ollut. 
Edessä on vakiinnuttamisen 
vuosi. Tiivistämme yhteistyö-
tä JNT:n kanssa ja haemme 
kasvua Konttoripisteelle Ou-
lun ja Pietarsaaren seudulta.

Konttoripisteen vah-
vat arvot säilyvät edelleen. 
Haluamme olla paikallinen, 
palveleva ja asiantunteva 
kumppani. JNT jakaa saman 
arvomaailman ja yhdessä 
pystymme palvelemaan asi-
akkaitamme syvemmällä 
osaamisella ja laajemmalla 
palveluvalikoimalla, erityisesti 
ICT-puolella.

URANI KONTTORIPISTEELLÄ alkoi huoltoteknikkona 
vuonna 2007. Hyvästä ei ole ollut tarvetta lähteä. 
Olen kehittynyt työntekijänä sekä saanut uusia haas-
teita matkan varrella. Tuomon kanssa on aina ollut 
toimiva yhteistyö. On ollut vapaus tuoda esiin omat 
mielipiteet ja uudet ideat. Toimitusjohtajana haluan-
kin nyt mahdollistaa saman koko tiimille. 

Vuosien aikana meille on muodostunut hyvä 
yhteishenki henkilöstön keskuudessa. Siitä haluan 
pitää kiinni ja olla johtajana ihmislähtöinen ja ulos-
päinsuuntautunut sekä panostaa työyhteisön hyvin-
vointiin jatkossakin. 

Henkilöstö on ollut kuluneena vuonna uusien 
asioiden edessä. Haluan kiittää jokaista positiivis-
esta asenteesta sekä sopeutumiskyvystä. Yhdessä 
jatkamme hyvää työtä ja Konttoripisteen kehittämistä. 

 
Jarkko Pelto-Arvo
toimitusjohtaja

Yhdessä 
pystymme 
palvelemaan 
asiakkaitamme 
syvemmällä 
osaamisella ja 
laajemmalla 
palvelu-
valikoimalla_
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JNT EDELLÄKÄVIJÄNÄ 
TUOMASSA ALUEELLE 
UUTTA TEKNOLOGIAA

Uudenvuoden aattona Konttoripisteen Tuomo Lahti 
ja JNT:n Maria Höglund allekirjoittivat yrityskaupan 
esisopimuksen, jonka myötä Keski-Pohjanmaan Konttoripiste 
siirtyi toukokuussa Pietarsaarelaisen JNT:n omistukseen. 
Konttoripiste jatkaa omalla brändillään, mutta yhteistyötä 
hiotaan tavoitteena tarjota yrityksille kaikki tarvittava 
toimistoon saman katon alta.

JNT:n toimitusjohtaja Maria Höglund tekee paljon töitä, 
mutta priorisoi aikaa myös itselleen, liikunnalle ja löhöilylle. 
”Jos ei jaksa itse, niin ei voi viedä asioita eteenpäin”, 
Höglund pohtii.

PÄÄTÖS YRITYSKAUPOISTA syntyi Maria 
Höglundin mukaan luontevasti.

— Konttoripiste on mielenkiintoinen 
yritys, josta löytyy hyvää IT-osaamista ja 
vahva asiakaskunta. Yhdessä voimme 
tarjota asiakkaille laajempaa osaamista 
säilyttäen kuitenkin henkilökohtaisen 
palvelun. Kun aloitimme keskustelut 
Tuomon kanssa, huomasimme heti 
myös yritysten yhteisen arvomaailman, 
Höglund iloitsee. 

JNT TUO ALUEELLE UUTTA 
TEKNOLOGIAA

JNT on pietarsaarelainen yritys, jon-
ka juuret ulottuvat 135 vuoden taakse. Yri-
tys on toiminut eturintamassa tuoden pu-
helimia ja liittymiä Pietarsaaren seudulle. 
Ala on muuttunut radikaalisti, mutta edel-
leen paikallinen yritys haluaa toimia edel-
läkävijänä tuoden kuituliittymiä ja IT-pal-
veluita asiakkaille Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan alueella.
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— Palvelut ja asiakaskunta ovat 
muuttuneet täysin, mutta perusajatus 
on sama. Haluamme tuoda alueelle ja 
asiakkaille uusinta tekniikkaa. Yrityksen 
pitkät juuret kertovat siitä, että kehitys ja 
kehittäminen on jatkuvaa.

Tällä hetkellä yrityksen toimialue 
ulottuu Kristiinankaupungista Ouluun 
saakka.

JNT tarjoaa sekä yrityksille että 
yksityisille laajakaista-, tv- ja puhelin-
palveluita. Kuituverkkoa laajennetaan 
jatkuvasti, tällä hetkellä se ulottuu Maa-
lahdesta Kokkolaan. 

IT-PUOLEN 
ASIANTUNTIJAPALVELU 
LAAJENEE

Yhtenä tärkeänä osa-alueena Maria 
Höglund nostaa esiin konesalipalvelut, joi-
ta pystytään tarjoamaan yrityksille laajem-
pana kokonaisuutena.

— Konsernin yhtei-
nen IT-arkkitehti Sami 
Laihorinne konsultoi sekä 
Konttoripisteen että JNT:n 
asiakkaita yritysten IT-ym-
päristöjen ja niiden kehit-
tämiseen liittyvissä asiois-
sa, Höglund kertoo. 

Muutaman yhteisen 
kuukauden jälkeen JNT:n 
toimitusjohtaja Maria Hög-
lund iloitsee, miten sau-
mattomasti yritysten väli-
nen yhteistyö on lähtenyt 
muotoutumaan. Konsernin 
osaaminen kokonaisuu-
dessaan tarjoaa parhaan 
mahdollisen kokonaisuu-
den, josta hyötyvät niin 
asiakkaat kuin työntekijätkin. 

— Käytännön hyödyt näkyvät esimer-
kiksi IT-puolella, kun työntekijät kysyvät 
toisiltaan vinkkejä ja apua erilaisiin haas-
teisiin. 

ARVOINA 
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA 
TYÖHYVINVOINTI

Konttoripisteen ja JNT:n arvomaail-
maa yhdistää aito halu palvella asiakkaita 
ja kehittää omaa toimintaansa asiakkai-
den tarpeita vastaavaksi. Molemmissa 
yrityksissä työurat ovat pitkiä ja yhteishen-
ki hyvä. Lisäksi yrityksissä panostetaan 
työntekijän jaksamiseen.

Muilla alueen yrityksillä ei ole vastaavaa tuoterepertuaaria 
kuin mitä JNT ja Konttoripiste pystyvät yhdessä tarjoamaan, 
yritysmyynnistä vastaava Jonas Holmberg kehuu.

JNT:n ja Konttoripisteen yhteiseen arvomaailmaan kuuluu 
asiakaslähtöisyys. "Asiakkaita kuunnellaan ja toimintaa 
kehitetään sen pohjalta", Höglund kertoo.

OMISTAJANVAIHDOKSEN MYÖTÄ JNT ja Konttoripiste palvelevat 
paikallisia yrityksiä entistä laajemmalla palvelu- ja tuotevalikoimal-
la Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la. Jonas Holmberg toimii yritysten välisenä linkkinä työskennel-
len Konttoripisteen tiloissa JNT:n palkkalistoilla.

– Asiakkaalle on helppoa, kun 
yhden kontaktin kautta saa toimis-
toon kaiken tarvittavan, Kokkolan 
alueen valokuidun ja puhelinliitty-
mien yritysmyynnistä vastaava Jo-
nas Holmberg kehuu. 

— Pystymme tarjoamaan yh-
dessä paikallisille yrityksille palvelut 
ja tuotteet aina toimistokalusteista 
kuituverkkoon, puhelimiin ja esitys-
tekniikkaan asti. Meiltä saa kaiken 
tarvittavan toimistoon, paitsi työn-
tekijöitä emme pysty rekrytoimaan, 
mies nauraa.

Espoosta Kokkolaan jääkiekon perässä muuttanut Holm-
berg innostui mahdollisuudesta päästä jo alkuvaiheessa mukaan 
rakentamaan JNT:lle Kokkolan alueen toimintaa. 

Tarvitsetko apua kuituliittymäasioissa? 
Jonaksen tavoitat numerosta 06 786 8334 tai 
sähköpostitse jonas.holmberg@jnt.fi

Kiireinen toimitusjohtaja priorisoi ai-
kaa myös omiin harrastuksiin. Miten aika 
riittää juoksemiseen, hiihtämiseen ja luon-
nossa liikkumiseen?

— Täytyy valita. Töitä kyllä riittää, 
mutta täytyy luottaa siihen, että tekemistä 
löytyy huomennakin. Pitää priorisoida it-
selleen aikaa. Liikunnan lisäksi osaan kyl-
lä maata myös sohvan pohjalla, Höglund 
nauraa.

Maria Höglund tuli JNT:lle talouspääl-
liköksi lähes 25 vuotta sitten. Toimitus-
johtajan tonttia hän on hoitanut vuodesta 
2006. Höglund on naispuolisena toimi-
tusjohtajana alan poikkeus. Hän on koulu-
tukseltaan kauppatieteiden maisteri, eikä 
omaa ollenkaan teknistä taustaa.

Höglund on toimitusjohtaja, joka luot-
taa ihmisiin ja siihen, että kaikki haluavat 
aidosti tehdä parhaansa.

— Jos se olisi vain minusta kiinni, 
niin ei meillä olisi tällaista kokonaisuutta. 
Henkilöstö ottaa vastuuta ja haluaa ai-
dosti viedä asioita eteenpäin. Minulla ei 
tarvitse olla insinööritaustaa, koska talo 
on täynnä fiksuja ja osaavia ihmisiä, Hög-
lund iloitsee. 

Konttoripiste ja JNT tarjoavat  
LAAJEMPAA PALVELUA 
YRITYKSILLE

Asiakkaalle on 
helppoa, kun 
yhden kontaktin 
kautta saa 
toimistoon 
kaiken 
tarvittavan_

Konttoripisteen 
ja JNT:n 
arvomaailmaa 
yhdistää aito halu 
palvella asiakkaita 
ja kehittää omaa 
toimintaansa 
asiakkaiden 
tarpeita 
vastaavaksi_
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JNT Kuitu – Nollasta yhteen giga bittiin 
kahdessa millisekunnissa.

Yrittäjä! tiesithän, että...

JNT:n kuitutekniikka tarjoaa seudun 
tehokkaimman, nopeimman ja 
vakaimman internet yhteyden,             
joka mahdollistaa muun muassa:

Langalla on väliä.

ota yhteyttä! 
– saat kaiken 
saman katon 

alta.

Q tehokkaan viestinnän
Q joustavat puhepalvelut
Q  sujuvan sähköposti liikenteen
Q hälytyksensiirrot
Q  pilvipohjaisen tiedostojen hallinnan
Q varmuuskopioinnit

Yhteyshenkilönne Kokkolassa: 
Jonas Holmberg
06 786 8334
jonas.holmberg@jnt.fi

Konttoripisteen asiakastyytyväisyyskysely 2022: 
TULOS PARANI JA KIITOSTA 
SATOI 

Myyntijohtaja Timo Kuivanto on tyytyväi-
nen mies selaillessaan asiakastyytyväi-
syyskyselyn tuloksia. Tänä vuonna tulok-
set parantuivat lähes kaikilla osa-alueilla 
verrattuna viime vuoden asiakastyyty-
väisyyskyselyyn.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä tut-
kittiin Konttoripisteen tunnettavuutta, 
markkinointiviestintää, yhteistyötä, tuot-
teita ja palveluita.

KIITOSTA SAIVAT 
YHTEISTYÖTAIDOT, 
MARKKINOINTIVIESTINTÄ JA 
YRITYSKUVA

Yhteistyö- ja markkinointiviestintä- 
sarakkeiden jokaisessa osa-alueessa 
tulokset parantuivat huomattavasti viime 
vuoden asiakaskyselystä.  

Kuivannosta oli erityisen kiinnosta-
vaa huomata, miten korkeita prosentteja 
Konttoripisteen yrityskuva sai. Vastaajis-
ta jopa 64–77 % oli samaa mieltä siitä, 
että Konttoripiste on kotimainen, paikal-
linen, osaava, joustava ja luotettava. 

– Korkeat prosenttiluvut kertovat 
paljon meistä toimijana. Näitä lukuja ei 
tarvitse hävetä! 

Asiakaskyselyssä tuli ilmi myös 
epäkohtia, jotka vaativat Kuivannon 
mukaan toimenpiteitä. 

– Jos teemme tällaisen kyselyn ja 
sieltä ilmenee jotain parannettavaa, niihin 
pitää silloin reagoida. Nyt tehostamme 
ja parannamme toimintaa entisestään 
jokapäiväisessä arjessa. Asiakaskysely 
vahvisti sen, että olemme oikealla tiellä, 
Kuivanto päättää hymyillen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutti 
Feelback Group -tutkimuslaitos. 

Viime keväänä Konttoripiste 
toteutti sähköpostitse 
yritysasiakkailleen 
asiakastyytyväisyyskyselyn. 
Tulokset on nyt analysoitu 
ja esille nousi erityisesti 
tyytyväisyys asiakassuhteiden 
hoitoon, joka parani viime 
vuoden hyvältä tasolta 
erinomaiselle tasolle.

62%

59%

56%

44%

51%

33%

Pieni yhteenveto 
asiakastyytyväisyyskyselyn 
tuloksista:

oli samaa mieltä, 
että asiakassuhteiden 
hoitotapa on vähintään 
samalla tasolla 
kilpailijoiden kanssa.

oli samaa mieltä, että 
Konttoripiste on joustava 
toiminnassaan. 

tiesi saavansa kaikki 
IT-palvelut ja tuotteet 
Konttoripisteeltä.

haluaisi saada kaikki 
IT-tuotteet ja palvelut 
samalta toimittajalta.

saa riittävän usein 
markkinointiviestintää.

oli samaa mieltä, että 
markkinointiviestintä on 
vahvistanut luottamusta 
Konttoripisteen toimintaa 
ja palveluita kohtaan.
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KOKKOLAN NAHKA tuottaa hirvennah-
kaa jo kolmannessa sukupolvessa. 
Toimitusjohtaja Juha Örnberg jatkaa 
isoisänsä Jorma Örnbergin elämäntyötä 
valmistamalla Kaarna-tuotenimellä hir-
vennahkaa vientiin.  

Kokkolan Nahkalla on toimipisteet 
Alavetelissä ja Kotkamaalla. Alavetelin 
nahkatehtaassa valmistetaan Kaarnan 
lisäksi Pelo-tuotenimellä laadukasta 
tuppi- ja nappanahkaa naudan nahasta. 
Kotkamaan tehtaassa valmistetaan Kok-
kolan Pet Products -tuotenimellä koirien 
puruluita sekä muita koiranherkkuja pri-
vate label -tuotantona.

HIRVENNAHKAN ERIKOISUUS 
AVAIN MENESTYKSEEN 

Nahkatehtaan tuotantovolyymi on 
hurja. Kokkolan Nahka tuottaa vuosittain 
noin 50 000 hirvennahkaa. Tähän pääl-
le tulevat vielä muiden riistaeläinten, 
kuten valkohäntäpeurojen ja porojen 
nahat. 

– Olemme ainut toimija Suomessa, 
joka pystyy tuottamaan näin isoja mää-
riä nahkaa. Tänä vuonna Kokkolan Nah-
kan liikevaihto on 6 miljoonaa euroa, 
Örnberg kertoo.

Hirvennahoista 80 % menee vien-
tiin. Nahkoja viedään 25 maahan, kuten 

HIRVENNAHKAA 
maailman ääriin

Kokkolan Nahkalla on pitkät perinteet hirvennahan 
valmistuksessa. Perheyritys on kasvanut nahkakäsineitä 
valmistavasta nahkapajasta maailman suurimmaksi 
riistaeläinten nahkojen tuottajaksi.

Kokkolan Nahka on 
kerännyt hirvennahkoja 

metsästysseuroilta 
90-luvulta lähtien. 

Vuodessa 
ajokilometrejä 
voi kertyä jopa 

100 000 kilometriä. 
Kuvassa toimitusjohtaja 

Juha Örnberg.

Intiaan, Japaniin, Italiaan, Yhdysvaltoi-
hin, Pohjoismaihin ja Keski-Euroopan 
saksankielisiin maihin. 

Hirvennahka on ulkomailla eksoot-
tinen, arvokas ja harvinainen materiaali, 
josta valmistetaan laadukkaita kenkiä ja 
käsineitä. Kokkolan Nahkan kilpailuetu 
maailmalla muihin nahkantuottajiin on 
hirvennahan erikoisuus. 

– Emme pysty mitenkään kilpaile-
maan naudan tai lampaan nahalla pai-
kallisten toimijoiden kanssa Italiassa 
tai Japanissa. Voidaksemme menestyä 
maailmalla, meillä täytyy olla jotain ek-
soottista ja erikoista, Örnberg toteaa.   

nahkatuotteissa, Örnberg harmittelee. 
Nelijalkaisille perheenjäsenille 

halutaan tarjota entistä enemmän koti-
maista ja puhdasta ruokaa.

– Ihmiset suosivat omassa ruoka-
valiossaan lähi- ja luomuruokaa. Samoja 
piirteitä näkee myös lemmikeiden ruo-
kinnassa. Lemmikeitä halutaan ruokkia 
puhtaalla ja lähellä tuotetulla ruoalla, 
Kokkolan Pet Productsin liiketoiminta-
johtaja Mirva Kenttämies kertoo. 

Lähitulevaisuudessa toimintaa on 
tarkoitus kasvattaa ja laajentaa valikoi-
maa entisestään. 

Kokkolan Nahkan 
kilpailuetu 
maailmalla muihin 
nahkantuottajiin 
on hirvennahan 
erikoisuus_

KAIKKI TIETOTEKNIIKKA 
KERRALLA UUSIKSI 

Kokkolan Nahka otti digiloikan 5 
vuotta sitten, kun silloinen tietotekniikka 
ei enää pysynyt yrityksen tietohallinnon 
ja kasvun perässä. 

– Ulkoistaessamme kirjanpitoa tili-
toimistolle huomasimme, että yrityksen 
IT-ratkaisut eivät olleet ajan tasalla, jot-
ta tieto liikkuisi sujuvasti tilitoimiston ja 
yrityksen välillä. Meillä oli myös haastei-
ta tehtaiden välisessä tiedon kulussa,  
Örnberg muistelee. 

HÄVIKISTÄ LIIKEIDEAKSI 
– YLIJÄÄMÄNAHKASTA 
HERKKUJA KOIRILLE

Kokkolan Pet Products valmistaa 
hävikkinahasta koirien puruluita ja herk-
kuja muun muassa Dagsmark Petfoodil-
le, Imazolle ja Best Friendille. 

Kokkolan Nahkalle saapuu paljon 
pintavahingoittuneita nahkoja, jotka olisi-
vat aikaisemmin menneet hävikkilaariin. 

– Pintavauriot ovat peräisin met-
sästyskoirilta, jotka pääsevät hirvenkaa-
dossa puremaan ja raapimaan nahkaa. 
Kynsistä ja hampaista jää syvät jäljet 
nahkaan, jolloin sitä ei voida käyttää 
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Energiatehokas,
laadukas ja luotettava
Epsonin TCO-sertifioidut projektorit on suunniteltu 
vähentämään energiankulutusta sekä kuvia 
heijastettaessa että lepotilassa. Asennuksen jälkeen 
projektoria voidaan käyttää jopa 20 000 tuntia ilman 
huoltoa ja viiden vuoden takuu lisää mielenrauhaa 
entisestään.

Erityisesti opetuskäyttöön soveltuva EB-1485Fi-
laserprojektori heijastaa suuren kuvan erittäin läheltä 
ja sitä voidaan käyttää joko interaktiivisena tai 
tavallisena näyttönä.

Lue lisää osoitteessa www.epson.fi

Tarkan selvitystyön jälkeen ICT-rat-
kaisujen toteuttajaksi valittiin Konttori-
piste. Heistä huokuva ammattimaisuus 
ja tekninen osaaminen tekivät Örnber-
giin suuren vaikutuksen.

Konttoripiste rakensi molem-
pien tehtaiden tiloihin kaiken kattavat 
ICT-ratkaisut. IT- ja verkkolaitteet, pil-
vipalvelut ja tietoturva päivitettiin vas-
taamaan tätä päivää. Lisäksi henkilö-
kunnan tiloihin asennettiin infonäytöt 
tiedottamista varten.

Koronan jyllätessä maailmalla Kont-
toripiste suunnitteli esitystekniikan kun-
toon tehtaiden neuvotteluhuoneisiin. 
Etätapaamiset korvasivat työmatkat asi-
akkaiden luokse. 

Vaikka korona on hellittänyt otet-
taan, Kokkolan Nahka ei ole luopunut 
täysin etätapaamisista.

– Hoidamme edelleen osan asia-
kastaapamisista etäyhteyden välityksel-
lä. Kyllä esitystekniikka on tullut jäädäk-
seen. Laitteet ovat helppoja käyttää ja 
ovat toimintavarmoja. Jopa minä osaan 
käyttää niitä, Örnberg naurahtaa.

HENKILÖKOHTAINEN IT-
TUKIHENKILÖ TÄRKEÄ TUKI 
YRITTÄJÄLLE

Konttoripisteen IT-asiantuntija Elias 
Holmström oli mukana kartoittamassa 
ja toteuttamassa ICT ja esitystekniikan 
ratkaisuja Kokkolan Nahkalle. Holmström 
on ollut siitä asti Kokkolan Nahkan henki-
lökohtainen IT-tukihenkilö. 

– Tulen tarvittaessa käymään pai-
kan päällä, jos ilmenee jotain ongelmia 
IT-laitteistossa tai on ylläpitoon liityviä töi-
tä. Osa ongelmista ratkeaa myös etänä. 
Jos ICT-palveluissa ilmenee jotain kehi-
tystarpeita, lähdemme etsimään siihen 
ratkaisua, Holmström kertoo.

Henkilökohtainen IT-tukihenkilö oli 
myös yksi syy, miksi Kokkolan Nahka 
valitsi Konttoripisteen ICT-palveluiden 
toteuttajaksi.

– Halusin meille oman IT-tukihenki-
lön, joka ei tapaamisten välissä vaihtuisi. 
Se on pienelle organisaatiolle hyvin tär-
keää, Örnberg summaa. 

Laitteet ovat helppoja käyttää ja 
ovat toimintavarmoja_

Konttoripisteen 
IT-asiantuntija 
Elias Holmström 
(oik.) oli mukana 
ICT-ratkaisujen 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Nyt 
Holmström toimii 
Kokkolan Nahkan 
IT-tukihenkilönä.
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Järjestelmäasiantuntija 
RATKAISEE ONGELMAT 
JA INNOSTUU 
HAASTEISTA 

Konttoripisteellä työskentelevä järjestelmäasiantuntija 
Jani Määttänen nauttii asiakaskohtaamisista ja 
itsenäisestä työnkuvasta. Urheiluharrastuksissa ja 
työssä näkyy aito innostuminen sekä loputon halu oppia 
ja kehittyä. Määttänen on ollut alusta asti mukana 
rakentamassa Konttoripisteen Ylivieskan toimipisteen 
toimintaa.

Jani Määttänen ratkaisee 
asiakkaan IT-ongelmat 
mieluummin asiakkaan 
luona kuin etänä.

VUONNA 2014 Konttoripiste laajensi toi-
mintaa Ylivieskaan. Jani Määttänen na-
pattiin Konttoripisteen matkaan silloiselta 
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO:lta. 
Toimintaa lähdettiin rakentamaan tyhjän 
päältä, aluksi asiakaskuntaa kasvattaen. 
Tällä hetkellä olemassa olevat asiakkaat 
työllistävät Määttäsen täysipäiväisesti ja 
puhelin soi kiireaikana jatkuvasti.

Määttänen toimii ulkoistettuna IT-tu-
kihenkilönä yrityksissä, joilla ei ole omaa 
IT-henkilöstöä. Konttoripiste huolehtii 
kokonaisvaltaisesti IT-tuesta sekä kehit-
tämis- ja ylläpitotyöstä. 

– Käytännössä toimin lähitukena, 
toimitan ja huollan tietokoneita, ylläpi-
dän palvelimia ja hallinnoin pilvipalvelui-
ta. Hommia saan tehdä laidasta laitaan. 
Työnkuvaan kuuluu myös myyntityötä, 
jos huomaan esimerkiksi uusimistarpeita 
asiakkaan laitteissa, Määttänen kertoo.

Konttoripisteen toimintatapoihin 
kuuluu, että ensisijaisesti asiakkaan luo-
na vieraillaan fyysisesti.

FAKTAT

Asuinpaikka
Kotoisin Ylivieskasta, asunut Kalajoella kihlattunsa kanssa 5 vuotta.

Harrastukset
Penkkiurheilu ja urheilu. Päälaji golf, talvella squash ja uinti.

Koulutus
Datanomi ja tietotekniikkainsinööri

Ura
Urapolku avautui jo opintojen ohessa, kun koulun helpdeskissä 
aukesi työpaikka. Valmistumisen jälkeen työskenteli 7 vuotta PPO:lla. 
Konttoripisteellä vuodesta 2014 saakka järjestelmäasiantuntijana, 
Ylivieskan toimipisteellä.

– Usein jää monta asiaa huomaa-
matta, jos en käy paikan päällä. Etäyhte-
yksien välityksellä näen ainoastaan sen 
ongelman, mihin asiakas pyytää apua. 
Toki etäyhteydet säästävät aikaa ja pie-
net hommat hoituvat näppärästi.

Jani Määttänen tykkää olla liikkeellä 
ja ihmisten parissa.

– Tavoitteena on, että asiakaskäyn-
nin päätteeksi asiakas ajattelee, että oli-
pa mukava, kun Jani kävi täällä.

OHJAKSET OMISSA KÄSISSÄ
Konttoripiste saa työnantajana Määt-

täseltä kiitosta. Työviihtyvyys kiteytyy 
kahteen sanaan: vapaus toimia.

Määttänen on alusta saakka ollut 
mukana rakentamassa Konttoripisteen 
toimintaa Ylivieskaan. Toiminta on kasva-
nut ja kehittynyt vuosien varrella ja mies 
sen mukana.

– Olen tykännyt älyttömästi siitä, että 
työnantaja on antanut vapaat kädet toi-
mia. Kunhan hommat toimivat ja työt tu-

levat tehtyä, saan vapauden tehdä työtä 
omalla tavallani. 

Jani Määttänen on tyytyväinen Kont-
toripisteen tarjoamiin haasteisiin. Myös 
muuttuva ala tarjoaa opittavaa. Koko ajan 
täytyy seurata, mitä uutta on tulossa.

– Vastuualue on ajan myötä kas-
vanut. Tykkään työstäni niin paljon, että 
ei ole ollut tarvetta miettiä mitään isoja 
muutoksia työelämässä. 

HIMOTREENAAMISTA 
VAPAA-AJALLA

Konttoripisteen arvot sopivat Määt-
täselle, koska Konttoripiste työnantaja-
na tukee työntekijöiden harrastamista ja 
sitä kautta työssä jaksamista. Kalajoella 
kihlattunsa kanssa asuvan miehen va-
paa-aika kuluu urheilun parissa, penk-
kiurheillen ja itse harrastaen.

Harrastaminen on helppoa liukuvan 
työajan puitteissa ja esimerkiksi kisareis-
suille työnantajalta on löytynyt joustoa.

Tällä hetkellä miehen ykköslaji on 

golf. Nuorempana Määttänen pelasi pe-
säpalloa parikymmentä vuotta, jonka jäl-
keen frisbeegolf vei mukanaan. Sen pa-
rissa mies kiersi kisoja jopa Eurooppaa 
myöten. 

– Luonteeltani olen sellainen, että 
kun innostun jostain, vie se täysin muka-
naan. Otan selvää asioista ja harjoittelu 
menee jopa himotreenaamisen puolelle, 
tavoitteena jatkuva kehittyminen.

Näkyykö sama omistautuminen 
myös työelämässä?

– Varmasti sama luonteenpiirre nä-
kyy myös työelämässä. Tämä ala kehittyy 
nopeasti ja pitää olla halu ottaa selvää 
asioista. Oppiminen ja kehittyminen on 
jatkuvaa. Eteen tuleva ongelma on aina 
uusi ongelma, joka pitää selvittää, Määt-
tänen kiteyttää. 
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ESITYSTEKNIIKKA 
on tärkeä apuväline 
opetuksessa

YKSPIHLAJAN KOULUN rehtori ja päiväkodin-
johtaja Petri Kettu tietää, että koulumaailmassa 
esitystekniikan käyttäjien osaamistaso vaihtelee. 
Sen takia avainasemaan nousee helppokäyttöi-
syys.

– Kokemuksen kautta olen oppinut sen, 
että kaikissa teknisissä ratkaisuissa pitää toimia 
käyttäjälähtöisesti. Jos järjestelmät ovat liian 
monimutkaisia, kynnys niiden käyttämiseen 
nousee monelle liian korkeaksi. Pitää aina ottaa 
huomioon, että kouluissa käyttäjät ovat 
eri tasoisia, Kettu sanoo.

-Kokemuksen kautta olen oppinut sen, että 
kaikissa teknisissä ratkaisuissa pitää toimia 
käyttäjälähtöisesti, sanoo Ykspihlajan koulun 
rehtori ja päiväkodinjohtaja Petri Kettu.

Konttoripiste päivitti Kokkolassa sijaitsevan Ykspihlajan koulun 
ja päiväkodin esitystekniikan vastaamaan tämän päivän 
vaatimuksia. Käyttäjäystävällinen esitystekniikka on nykyään 
tärkeässä asemassa opetustyössä.
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Esitystekniikka on enemmän 
kuin toimiva kuva- ja 
ääniyhteys. Koulussa voi 
esitystekniikan ansiosta 
tehostaa opetustilanteita 
ja ryhmätyöskentelyä_

Esitystekniikkaratkaisuja ei tehdä vain 
tämän päivän tarpeita varten, vaan koululla 
on niin sanotusti tulevaisuustakuu_

ESITYSTEKNIIKKA TEHOSTAA 
OPETUSTA

Esitystekniikka on enemmän kuin 
toimiva kuva- ja ääniyhteys. Koulussa voi 
esitystekniikan ansiosta tehostaa ope-
tustilanteita ja ryhmätyöskentelyä.

– En varmasti enää osaisi edes opet-
taa ilman näitä digitaalisia apuvälineitä, 
Ykspihlajan koulun kakkosluokan opetta-
ja Emilia Finnilä-Paananen nauraa.

Modernissa luokkahuoneessa en-
tisen koulumaailman tukipilari – liitu-
taulu – on korvattu isolla digitaalisella 
valkokankaalla. Näytöllä voi esimerkiksi 
esittää satukirjaa opettajan pöydällä ole-
van digitaalisen skanneri HoverCamin 
avulla. Finnilä-Paanasen luokassa on 23 
oppilasta.

– Jotkut lapset oppivat nopeammin 
näkemällä opetusmateriaalia. Kun taas 
toiset haluavat kuulla asioita. Modernis-
sa esitystekniikassa nämä asiat yhdisty-
vät – tämä on parempi tapa oppia kaikil-
le lapsille, Finnilä-Paananen toteaa.

Ykspihlajan koulussa jokaisessa 
luokkahuoneessa on kiinteä projektori 
ja noin kaksi metriä leveä valkotaulu tau-
lukaapin yhteydessä. Projektorissa on 
kynäkosketusominaisuus. Ääni kuuluu 
Genelecin kaiuttimien kautta.

OPETTAJIEN TARPEET 
OTETTU HUOMIOON 
ESITYSTEKNIIKASSA

Ykspihlajan koulun rehtori Petri Ket-
tu toimii yhdessä koulun tieto- ja viestin-
tävastaavien kanssa. Kettu hallitsee niin 
teknisen kuin pedagogisen puolen, ja 
tietää, että asiat pitää laittaa tärkeysjär-
jestykseen esitystekniikkaratkaisuissa. 
Opettajien toiveet on otettu huomioon.

Koulun luokkahuoneissa on samat 
tekniset ominaisuudet. Opettajien huo-
neen yhteydessä olevassa neuvottelu-
huoneessa on videoneuvottelumahdolli-
suus. Neuvotteluhuone soveltuu siis myös 
erinomaisesti etäkokouksiin.

– Pandemian aikana järjestimme 
vanhempainkokouksia, joissa hyödynsim-
me neuvotteluhuoneen esitystekniikkaa. 
Opettaja johti kokousta neuvotteluhuo-
neesta ja vanhemmat olivat paikalla etäyh-
teyksillä, Kettu kertoo.

Neuvotteluhuoneen videoneuvottelu-
laitteistossa on sisäänrakennettu kamera, 
mikrofoni ja kaiutin. USB-kaapelilla kaikki 
kokoushuoneessa olevat voi yhdistää etä-
kokousohjelmistoon.

Koulussa on myös neljä digitaalista 
iDiD-infonäyttöä, joiden avulla voi tiedot-
taa koulun sisäisistä asioista. Myös Kokko-
lan kaupungin tiedotteet tulevat suoraan 
samaan järjestelmään.

SIIRRETTÄVYYS LISÄÄ 
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

Ykspihlajan uusi koulurakennus on 
moderni kokonaisuus kahdessa kerrok-
sessa. Saman katon alla toimivat alakoulun 
lisäksi myös esikoulu ja päiväkoti. Yhteen-
sä Ykspihlajan koulun ja päiväkodin tilois-
sa viihtyy noin 200 lasta.

Koulun isoimmat tilat ovat vierekkäin 
ja ovat yhdistettävissä näyttämöllä, jossa 
on liukuvat väliovet sekä liikuntasalin että 
ruokalan suuntaan. Ruokalassa on valtava, 
noin viisi metriä korkea ja kuusi metriä le-
veä valkokangas.

Liikuntasalin puolella on yksi kiinteä 
projektori, mutta kokonaisuutta varten on 
käytössä Artomen siirrettävä projektori, 
johon on rakennettu sisään kaiuttimet ja 
mikrofonit. Siirrettävä projektori on kus-
tannustehokas ja toimiva keino yhdistää 
kahden eri tilan tekniikat ja samalla saada 
kaikki heijastussuunnat yhdellä projektoril-
la käyttöön.

Siirrettävyys mahdollistaa erilaisten 
opetustilanteiden ja kokousten järjestämi-
sen niille sopivimmissa tiloissa.

Esitystekniikkaratkaisuja ei tehdä vain 
tämän päivän tarpeita varten, vaan koululla 
on niin sanotusti tulevaisuustakuu.  

Perinteinen liitutaulu on korvattu digitaalisella 
valkokankaalla. Kuvassa Ykspihlajan koulun 
kakkosluokan opettaja Emilia Finnilä-Paananen.

Ruokalassa on 
noin viisi metriä 
korkea ja kuusi 
metriä leveä 
valkokangas, 
sekä Artomen 
siirrettävä 
projektori, 
jonka sisällä on 
kaiuttimet ja 
mikrofoni.

iDiD-
infonäytöissä 
tiedotetaan 
koulun sisäisiä 
asioita.

Neuvottelu-
huoneen 
videoneuvottelu-
laitteistossa 
on sisään-
rakennettu 
kamera, 
mikrofoni 
ja kaiutin.

Neuvottelu-
huoneeseen 
rakennettiin 
nykyaikainen, 
mutta 
helppokäyttöinen 
videoneuvottelu-
laitteisto.

– Harva opettaja on tekniikan am-
mattilainen. Ei ole järkevää hankkia hie-
noja laitteita, jos ei kukaan osaa niitä 
käyttää. On myös priorisoitava arkikäyt-
töä – ei laitteita kannata hankkia ke-
vät- ja joulujuhlia varten, vaan fokus on 
oltava päivittäisessä toiminnassa, Kettu 
sanoo.
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Konttoripisteen 
henkilöstö kasvaa 
neljällä uudella 
asiantuntijalla

Keväällä 2022 Konttoripisteen Kokkolan toimipisteessä 
on aloittanut Rauli Lassila B2B-myyjänä, Pasi Hietala 
AV-asentajana sekä Mika Roukala ja Eemeli Sundell IT-
asiantuntijoina.

myös arvot. Tiesin, että täällä kannuste-
taan liikuntaan, panostetaan työhyvin-
vointiin ja tuetaan urheilujoukkueita. Se 
on itselleni tärkeä asia. 

Lassilalle urheilu on tärkeä osa va-
paa-aikaa. Aina kun lasten kanssa tou-
huilulta ehtii, hän lenkkeilee ja pelaa jal-
kapalloa.

MIKA ROUKALA ON 
KÄSISTÄÄN KÄTEVÄ IT-
ASIANTUNTIJA 

Mika Roukala on toinen uusista 
IT-asiantuntijoista. Roukalan työnkuvaan 
kuuluu IT-laitteiden asentaminen, huolta-
minen ja korjaaminen. 

Eikä siinä kaikki: hänellä on koke-
musta myös elektroniikkakolvauksesta, 
piirilevyjen ja komponenttien korjaukses-
ta, vianetsinnästä sekä kokoonpanotyös-
tä. Listaa voisi jatkaa pitkästi.

– Olen vähän ”hifistelijä” työssäni. 
Jos minulle tuodaan esimerkiksi läppäri 
uuden akun vaihtoon, se ei ole minulle 
pelkästään akun vaihtamista, vaan paljon 
enemmän. Ennen laitteen palauttamista 
puhdistan laitteen päällisin puolin liinalla ja 
puhdistusaineella. Tai jos löydän ohimen-
nen jotain pientä fiksattavaa, niin huollan 
sen siinä sivussa. Laite palautetaan viimei-
sen päälle huollettuna, koska se on hyvää 
asiakaspalvelua, Roukala hymyilee. 

Neljän lapsen isänä vapaa-aikaa on 
luonnollisesti rajallinen määrä. Mutta kun 
sitä on, Roukala viettää aikaa läheisten 
ystäviensä ja puolisonsa kanssa sauno-
malla, pelaamalla tai katsomalla elokuvia.

PASI HIETALA VAIHTOI 
RAKENNUSMIEHEN HOMMISTA 
AV-ASENTAJAKSI 

Pasi Hietala on Konttoripisteen uusin 
AV-asentaja. Hietala on aiemmalta amma-
tiltaan rakennusmies, mutta fyysisesti ras-
kas työ aiheutti hänelle terveysongelmia. 

Hietala päätti ripustaa rakennusmie-
hen työvaatteet lopullisesti naulaan ja 
opettelee nyt Konttoripisteen opastuksel-
la AV-asentajan työtä. Tekniikan ala ei ole 
kuitenkaan täysin vierasta Hietalalle.

– Olen aikaisemmalta koulutukselta-
ni datanomi, joten IT-puoli oli minulle en-
tuudestaan tuttua. AV-asentajan työ olisi 
luonnollinen jatkumo aiemmille opinnoille, 
Hietala perustelee päätöstään.

Rakennusmiehen kokemuksesta on 

ollut vähän yllättäenkin hyötyä AV-asen-
tajan työssä. Laitteita asentaessa on otet-
tava huomioon erilaiset seinämateriaalit ja 
niihin sopivat kiinnitystavat. Hietalalla on 
tietotaitoa, mitä kodin tavallisella Remont-
ti-Reiskalla ei välttämättä ole.

Hietala on tyytyväinen työhönsä ja 
Konttoripisteeseen työpaikkana.

– Jo ensimmäisen viikon aikana huo-
masin, miten mukava työpaikka Kontto-
ripiste on. Elämässä on tullut tehtyä töitä 
monenlaisissa paikoissa, mutta Konttori-
piste eroaa näistä kaikista täysin, Hietala 
kehuu tyytyväisenä.

EEMELI SUNDELL TEKI 
HARRASTUKSESTA 
TYÖN VASTAVÄITTEISTÄ 
HUOLIMATTA

Eemeli Sundell on Konttoripisteen 
kautta IT-asiantuntijana kansainvälisessä 
Umicore-kobolttijalostamossa. Hän on ja-
lostamossa paikan päällä viikoittain ja pii-
pahtaa välillä Konttoripisteen toimistossa.

Laaja työnkuva sisältää muun muas-
sa puhelimien ja tietokoneiden käyt-
töönottoja, laite- ja palvelinylläpitoa sekä 
tietoturvallisuudesta ja automaatiosta 
huolehtimista. 

Sundell työskenteli aiemmassa työ-
paikassaan IT- ja järjestelmäasiantuntija-
na. Hän teki isoille valmistajille ja yrityksille 
takuuhuoltoja sekä huoltokartoituksia. 
Uudelta työltään Sundell toivoi haasta-
vuutta ja sitä hän sai. 

– Halusin kasvattaa nykyisiä taitojani, 
oppia uusia asioita ja saada monipuolisen 
työn. Umicorella työ on iso kokonaisuus, 
mutta kaikki on tehty hyvin turvalliseksi. 
Vastuualueita annetaan lisää sen mukaan, 
kun edelliset vastuualueet ovat hyvin hal-
lussa, Sundell kertoo.

IT-ala kehittyy nopeasti ja se on luo-
nut oman haasteensa asiantuntijoille, joi-
den täytyy ylläpitää koko ajan omaa osaa-
mistaan. Työn tekoa helpottaa, jos haluaa 
kehittää itseään myös vapaa-ajalla.

Kuten moni muukin IT-asiantuntija, 
myös Sundell päätyi työhönsä harrastuk-
sen kautta.

– Moni on sanonut, että älä tee har-
rastuksesta työtä, sillä kyllästyt molempiin 
ja kohta sinulla ei ole työtä eikä harrastus-
ta ollenkaan. Varmasti tällä alalla voi niin 
käydä, mutta kyllä tämä on ollut vielä ihan 
mukavaa, Sundell nauraa. 

RAULI LASSILA ON URHEILEVA 
MYYNTITYKKI

Konttoripisteen uusi myyntitykki Rauli 
Lassila edistää Keski-Pohjanmaan alueen 
myyntiä.

Hänen työnkuvaansa kuuluu 
B2B-myynti sekä uusien ja nykyisten 
asiakkaiden tarpeiden selvittäminen. 
Lassila kiertää asiakkaiden luona Kes-
ki-Pohjanmaalla ja erityisesti Jokilaakso-
jen alueella, josta hän on myös kotoisin. 

– Palvelu on henkilökohtaisempaa, 
kun saan tavata asiakkaita kasvotusten. 
Se on myös erityisen tärkeää, kun luo-
daan pitkiä asiakassuhteita. Pidän ihmis-
ten tapaamisesta, joten minusta ei olisi 
pelkkään puhelimessa tehtävään työhön, 
Lassila naurahtaa. 

Ennen Konttoripisteelle hakeutu-
mista Lassila kyseli tutuiltaan, joilla oli 
kytköksiä Konttoripisteelle, millainen se 
on yrityksenä. 

– Kuulin pelkkää hyvää sanottavaa! 
Konttoripisteellä ja minulla on yhteistä 

Konttoripisteen uudet 
asiantuntijat tuovat 
taloon monipuolista 
osaamista. 
Vasemmalta oikealle 
IT-asiantuntijat 
Eemeli Sundell ja 
Mika Roukala, AV-
asiantuntija Pasi 
Hietala ja myyjä 
Rauli Lassila. 
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KEITTIÖKALUSTEKAUPPA KÄY KUUMANA 
niin kuluttajapuolella kuin projektikaupas-
sa, vaikka materiaalin hinta ja saatavuus 
ovat haastaneet alaa. Viime vuoden 41,5 
miljoonan liikevaihdosta kolme neljäsosaa 
kilahti kassaan projektikaupan puolelta.

Topi-Keittiön tarina syntyi vuonna 
1939 Toivo Ojalan Kalajoelle perustamas-
ta puusepänverstaasta. 1970-luvulla yritys 
nousi Suomen kolmanneksi suurimmaksi 
keittiökalusteiden valmistajaksi. Topi-Keit-
tiöt on edelleen Ojalan suvun omistuk-
sessa. Viitisen vuotta yritystä luotsannut 
Juha Nurmimäki on ensimmäinen suvun 
ulkopuolelta tullut toimitusjohtaja.

Yrityksen kasvu on ollut tasaista. Tuo-
tantotilat laajentuivat vuonna 2021 uuden 
logistiikkahallin käyttöönoton myötä ja 
yrityksen uusi visuaalinen ilme julkaistiin 
alkuvuodesta 2022. 

Kalajoelta 
KALUSTEET KOKO 
SUOMEEN

KILPAILUETUNA PALVELU JA 
KELLONTARKKA LOGISTIIKKA

Topi-Keittiön liiketoiminta jakautuu 
kuluttajakauppaan ja projektiliiketoimin-
taan. Vuonna 2021 liikevaihto oli 41,5 mil-
joonaa, josta pyöreästi kolme neljäsosaa 
tuli projektikaupan puolelta ja neljännes 
kuluttajakaupasta. 

– Projektikaupassa olemme Suo-
messa toiseksi suurin toimija ja kulutta-
jakaupan puolella kolmas, Nurmimäki 
kertoo.

Topi-Keittiön kilpailuetu muodostuu 
erityisesti projektiliiketoiminnan puolella 
kehuja saaneesta suunnittelusta, muutos-
suunnittelusta sekä tehokkaasta logistii-
kan hallinnasta.

– Pystymme toimittamaan kalusteet 
asiakkaalle puolenpäivän tarkkuudella. 
Tuotantokoneita voi jokainen toimija os-

Kalajoki on hiekkasärkistään tunnettu kesäkaupunki. 
Paikkakunnan elinvoimaisuutta tukee merkittävä työllistäjä 
Topi-Keittiöt, jonka tehdas toimistotiloineen sijaitsee Kalajoen 
keskustan tuntumassa. 

Topi-Keittiön 
toimitusjohtaja 

Juha Nurmimäki 
esittelee 

tuoreimpia 
keittiötrendejä 

Kalajoen 
myymälässä.

Materiaalin 
hintojen nousu 
on haastavaa, 
koska projekti- 
kaupassa keittiöt 
myydään 6-8 
kuukautta 
etukäteen.

taa ja valmistaa kalusteita, mutta logistii-
kan ja palvelun täytyy pelata, jotta homma 
toimii, Nurmimäki painottaa ja lisää, että 
sen vuoksi nimenomaan projektiliiketoi-
minnan puolella pienempien kilpailijoiden 
on vaikea tulla markkinoille.

– Tuotannon pitää toki olla tehokasta 
ja sinne ollaankin tekemässä miljoonien 
investointia osavalmistukseen liittyen. Li-
säkapasiteetti mahdollistaa kasvun, sillä 
tällä hetkellä tuotannon kapasiteetti on lä-

hes loppuunmyyty projektiliiketoiminnan 
osalta tälle vuodelle.

KAAPPI VALMISTUU ALLE 
MINUUTISSA

Toimitusjohtaja Juha Nurmimäki 
johdattaa vierailijat ripein askelin tutus-
tumaan tehtaan kalustetuotantoon. Tuo-
tanto on hyvin pitkälti automatisoitu ja 
yhden kaapin laskennallinen val-
mistusaika on alle minuutin. 
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Topi-Keittiön tehtaalta Kalajoelta 
lähtee keskimäärin 5 täysperävaunullis-
ta rekkaa päivässä täynnä suomalaisia 
kiintokalusteita. Tehtaalla ei ole väliva-
rastoa, vaan kasatut kalusteet pakataan 
suoraan rekkojen kyytiin matkaamaan 
kohti uusia koteja.

MERKITTÄVÄ TYÖLLISTÄJÄ 
KALAJOEN SEUDULLA

Kalajoen alueella Topi-Keittiöt on 
merkittävä työllistäjä. Tehtaan puolella 
työntekijöitä on noin 100 ja toimistos-
sa kolmisenkymmentä. Kalajoen lisäksi 
työntekijöitä on isommissa kaupungeis-
sa yrityksen työllistäessä kokonaisuu-
dessaan 155 henkeä.

Myös välillisesti Topi-Keittiöt työl-
listää mm. kuljetusyhteistyökumppani 
Rahkolan henkilöstöä sekä asentajia. 
Lisäksi Topi-Keittiöillä on 15 kauppias-

vetoista myymälää, joissa työskentelee 
noin 50 henkilöä.

Kalajoki on vetovoimainen paikka-
kunta, mutta tulevaisuudessa työvoiman 
saanti tulee kuitenkin olemaan haaste.

– Työkalujen parantuessa ja suun-
nittelu- ja tarjouslaskentaohjelmiston 
päivityksen myötä työtä pystyy tehdä 
yhä enemmän muuallakin. Työvoiman 
saatavuuden kannalta on tärkeää, että 
etätyö on joustavasti mahdollista, Nur-
mimäki toteaa.

Laskutuksesta vastaava Marika 
Ainali on ollut Topi-Keittiöllä töissä 25 
vuotta. Hän on viihtynyt saman työnan-
tajan palveluksessa, koska työpisteet ja 
-tehtävät ovat vaihdelleet. 

– Marika tietääkin täällä kaikesta 
kaiken, Juha Nurmimäki nauraa.

livalintoihin. Esimerkiksi päästöasiat ja 
hiilijalanjälki huomioidaan tuotannossa 
ympäristöystävällisempiä materiaaleja 
käyttäen. 

– Kiertotalouteen liittyvissä asioissa 
täytyy jatkuvasti hankkia tietoa ja kulkea 
alan messuilla. Kehitykseen vaikuttavia te-
kijöitä ovat kuluttajakäyttäytymisen lisäksi 
lainsäädäntö.

– Kuluttaja-asiakkaat saattavat soit-
taa ennen keittiön hankintaa varmistaak-
seen esimerkiksi tuotteissa käytetyt ma-
teriaalit ja liimat. Myös kyselyjä tuoksuihin 
liittyen tulee hajuherkiltä ihmisiltä, Marika 
Ainali kertoo.

Kolmantena merkittävänä haasteena 
tulee olemaan työvoiman saatavuus. Toi-
mihenkilöpuolella etätyömahdollisuudet 
helpottavat työvoiman saatavuutta, mut-
ta tuotannon puolella työvoiman saanti 
ei ole itsestään selvää. Maahanmuuttajat 

helpottavat omalta osaltaan tilannetta.
– Tuotannossa pystyy työskentele-

mään, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan, 
Marika Ainali kertoo.

KONTTORIPISTE 
ASIANTUNTEVANA 
KUMPPANINA

Topi-Keittiöt on tehnyt Konttoripis-
teen kanssa yhteistyötä nelisen vuotta. 
Hyllytyspalvelusopimus helpottaa toi-
miston arkea. Konttoripiste toimittaa To-
pi-Keittiölle perinteiset toimistotarvikkeet, 
työtuolit ja muun muassa kokoushuonee-
seen on laitettu esitystekniikka kuntoon. 
Konttoripisteen Hannu Vanhala pyöräh-
tää lähes viikoittain tarkistamassa, että 
hyllyssä riittää tavaraa. 

Konttoripisteen palveluun ollaan To-
pi-Keittiöllä erittäin tyytyväisiä. 

– Hommat hoituvat heti, jos soitan tai 

Marika Ainalin 
testissä 

virtuaalilasit, 
joista voi nähdä 

keittiösuunnitelman 
3D-muodossa.

Kalajoen tehtaalta 
lähtee päivässä noin 5 

täysperävaunullista rekkaa 
täynnä kalusteita.

Topi-Keittiön myymälät ovat 
yrittäjävetoisia työllistäen 
viitisenkymmentä henkeä. 
Juha Nurmimäki ja Marika 
Ainali piipahtivat Kalajoen 
myymälän kauppias Arto 
Mäkitaloa jututtamassa.

VIRTUAALISTA 
TULEVAISUUTTA JA 
KIERTOTALOUTTA

Topi-Keittiön tulevaisuudensuunnitel-
mia määrittävät kiertotalous, virtuaalisuus 
sekä haasteet työvoiman saatavuudessa.

Topi-Keittiöllä käyttöönotettu suunnit-
teluohjelma mahdollistaa 3D-visualisoin-
nin sekä virtuaalilasien käytön. Asiakas 
voi myymälässä asioidessaan katsoa 
virtuaalilasien kautta, miltä myyjän suun-
nittelema keittiö näyttää. Malliryhmiä myy-
mälöissä voidaan vähentää ja korvata ne 
osittain virtuaalisuuden avulla.

– Sen myötä voimme avata myös 
pop up -myymälän vaikkapa kauppakes-
kukseen, mihin otamme ainoastaan ma-
teriaalinäytteet mukaan, Nurmimäki visioi.

Toinen tulevaisuutta määrittävä asia 
on kiertotalous, mikä vaikuttaa sekä 
tuotteiden suunnitteluun että materiaa-

laitan viestiä. Lisäksi Hannulla on asiantunte-
musta ja hän osaa perustella, mikä olisi meil-
le oikea valinta, Marika Ainali kehuu.

Palvelu on ollut tarpeen muun muassa 
paperin riittävyyden suhteen. Topi-Keittiöllä 
kuluu paljon paperia esimerkiksi pohjaku-
via tulostettaessa isolla lakanatulostimella. 
Konttoripiste on huolehtinut, että paperi ei 
ole päässyt loppumaan, vaikka paperin saa-
tavuudessa on ollut haasteita.

– Jostain kätköistä Hannu on löytänyt 
paperia ja ottanut meille kerralla heti useam-
man lavan, että ei pääse heti loppumaan, 
Ainali kiittelee.

Toimitusjohtaja Juha Nurmimäki painot-
taa henkilökohtaisen palvelun merkitystä, 
eikä Kalajoelta vastaavaa löydy.

– Verkkokaupasta tilaaminen ei olisi lä-
heskään niin sujuvaa ja toimituksia saataisiin 
odottaa. Lisäksi Konttoripisteen toimiva pal-
velu helpottaa työkuormaa meidän päässä. 
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BROTHER FINLAND TOIMII AKTIIVISESTI 
ympäristön ja kestävän kehityksen puo-
lesta. "Kunnianhimoinen tavoitteemme 
on vähentää hiilidioksidipäästöjämme 
65 % vuoteen 2030 mennessä", kertoo 
Key Account Manager Mika Tyynelä 
Brotherilta.

Brotherin eurooppalainen kierrätys-
prosessi on täysin hiilineutraali. Slovakian 
ja Iso-Britannian kierrätystehtaat käyttä-
vät uusinta tekniikkaa, ovat sertifioidusti 
hiilineutraaleja ja toimivat 100 % vihreällä 
sähköllä.

Jokaisella Konttoripisteen asiakkaal-
la on myös mahdollisuus kierrättää käyte-
tyt värikasetit maksuttoman kierrätysoh-
jelman kautta.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET 
TULOSTIMET pienentävät hiilijalanjälkeä

pystymme uusiokäyttämään tai kierrättä-
mään meille palautetut värikasetit koko-
naan, Tyynelä iloitsee.

Brother on mukana suojelemassa 
sademetsiä yhdessä Cool Earth -järjestön 
kanssa. 

Kun kierrätät värikasetit Brotherin 
kierrätysohjelman kautta, olet mukana 
auttamassa Cool Earthia suojelemaan 
elintärkeitä sademetsäyhteisöjä.

 
Luodaan yhdessä 
vastuullisempi tulevaisuus 
tuleville sukupolville.

Brother Finland on Konttoripisteen pitkäaikainen kumppani. Brother valmistaa kestäviä 
ja pitkäikäisiä energiatehokkaita tuotteita, joita voidaan korjata ja käyttää uudelleen 
sekä kierrättää.

Skannaa QR-koodi ja lue 
lisää Brotherin ympäristön 
ja kestävän kehityksen 
hankkeista.

— Asiakkaat voivat palauttaa käytetyt 
värikasettinsa Konttoripisteelle tai käyt-
tää Brotherin ilmaista kierrätysohjelmaa. 
Molemmissa tapauksissa palautetut la-
servärikasetit jatkavat matkaansa kierrä-
tystehtaallemme joko Iso-Britanniaan tai 
Slovakiaan uudelleen valmistettavaksi tai 
kierrätettäväksi parhaalla mahdollisella ta-
valla, Mika Tyynelä kertoo.

Brother on noudattanut värikasettien 
kierrätyksessä kiertotalousmallia jo usei-
den vuosien ajan.

— Suljettu kierrätysjärjestelmämme 
tarkoittaa sitä, että Brother ottaa vastaan 
käytetyt värikasetit ja ne käytetään uudel-
leen tai kierrätetään uusien valmistukses-
sa, eikä mitään mene kaatopaikalle. Näin 

Brotherin uusi A4-värilasertulostinmallisto on
joutsenmerkitty

Kestävä rakenne, suuri muistikapasiteetti
ja pitkäikäiset komponentit takaavat, 
että tulostimet toimivat keskeytyksettä
pitkään. 
 
 

Malliston etuna ovat lisäksi
kilpailukykyiset käyttökustannukset,
suuret värikasetit sekä Joutsenmerkki ja
Blue Angel.
 
 



Kiitollinen. Haikea. 
Luottavainen.

Elämä on sitä, 
että hyväksyy 
sen mukanaan 
tuomat haasteet, 
jatkaa kulkuaan 
eteenpäin 
ja nauttii 
matkanteosta
– Roy T. Bennett

Kaikki mitä 
yritys tarvitsee

LIFEBOOK E5412 & E5512

Clean Desk -työpiste

Monikäyttöinen palvelin

LIFEBOOK U7412 & U7512

LIFEBOOK U9312

Pistä työkalut kerralla kuntoon! Hanki kevyempi, 
tyylikkäämpi ja viimeistellympi 12. sukupolven 

suorituskyky käyttöösi.

Nyt on ohut kannettava! Liikkuvaa työtä 
tekevän luottokumppani. Fujitsun kevein 

kannettava – paino alle kilon.

Hanki liikkuvaan työhön sopiva luotettava 
ja kestävä kannettava, joka taipuu nykyajan 
vaatimuksiin. Erinomainen hinta-laatusuhde!

Yksi näyttö, hämmästyttävä työskentelyala! 
Säästät tilaa ja työskentelet ketterästi Fujitsun 

Clean Desk -ratkaisun avulla.

Hanki valmis kokoonpano! Fujitsun monikäyttöinen 
tornipalvelin TX1320 M5 soveltuu erityisen hyvin 

pk-yritysten palvelintarpeisiin. 

Lue lisää: www.fujitsu.fi

NÄILLÄ SANOILLA olen kuvannut tunnelmiani Kontto-
ripisteen taipaleen loppusuoralla. Kiitollisuus on mie-
lessä päällimmäisenä kuljetusta matkasta ja siitä, että 
saimme parhaan mahdollisen omistajan jatkamaan ja 
kehittämään Konttoripisteen kasvua.

Haikeus hiipii mieleen miettiessäni mennyttä mat-
kaa. Palaan tunnelmissa 36 vuoden taakse. Konttori-
piste perustettiin 1.1.1985. Ei tiennyt 23-vuotias Tuomo 
mihin lähti, ja mitä matkan varrelle mahtui. Tuolloin 
tunnetilaa määrittivät luja luottamus, into ja polte tehdä 
jotain omaa.

Vuosikymmeniin 
kätkeytyy monenlaisia 
vaiheita. Teknologi-
nen kehitys on ollut 
vauhdikasta. Nuori yri-
tys selvisi lähihistorian 
pahimmasta lamasta-
kin 1990-luvun alussa. 
Kovat ajat ovat kas-
vattaneet minua ih-
misenä. Kokemuksen 
myötä vaikeuksien 
mittasuhteet on hel-
pompi nähdä oikeas-
sa viitekehyksessä.

Ihmiset ovat val-
tava rikkaus. Olen 
saanut taivaltaa mat-
kaa upeiden työkavereiden, asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, jopa ystävyyteen saakka.

Sitoutuneen henkilökuntamme kanssa olemme 
yhdessä rakentaneet yhden alueemme merkittävim-
mistä ICT-toimijoista.

On ollut etuoikeus tutustua maakuntamme yrittä-
jiin ja yrityksiin. Alueelta löytyy uskomattoman paljon 
osaamista ja hienoja yrityksiä. Toiveeni on, että talous-
alueemme yritykset verkostoituisivat ja tekisivät tiiviim-
pää yhteistyötä. Yhdessä olemme enemmän.

Kiitos. Vilpitön kiitos henkilökunnalle, asiakkaille ja 
sidosryhmille luottamuksesta.

Kiitos perheelle väsymättömästä tuesta, jota yrittä-
jänä olen tarvinnut.

Tästä eteenpäin aion jatkaa omasta jaksamisesta-
ni huolehtimista monipuolisen liikunnan kautta. Tärkeä 
syy siihen ovat lapset ja lastenlapset, jotka tulevat saa-
maan Papalta entistä enemmän aikaa. 

Onnea uusille omistajille ja tuoreelle johdolle! 

Kiittäen,
Tuomo Lahti
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Jarkko Pelto-Arvo 
Koko Keski-Pohjanmaa
Toimitusjohtaja/myynti 
Puh. 0400 973 290
jarkko@konttoripiste.fi

Timo Kuivanto
Koko Keski-Pohjanmaa 
Myyntijohtaja 
Puh. 040 550 5793
timo@konttoripiste.fi

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

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

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

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

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

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

Rauli Lassila
Kokkola
Myynti 
Puh. 040 592 7474
rauli@konttoripiste.fi

Elias Holmström
Kokkola, Pietarsaari
IT-asiantuntija 
Puh. 0400 350 147 
elias@konttoripiste.fi

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

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

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

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

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

Mika Roukala
Kokkola
IT-asiantuntija
Puh. 040 055 0099
mikar@konttoripiste.fi

Eemeli Sundell
Kokkola
IT-asiantuntija
Puh. 040 621 5959
eemeli@konttoripiste.fi

Pasi Hietala
Kokkola
AV-asentaja
Puh. 040 085 4095
pasi@konttoripiste.fi

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

Jani Määttänen
Ylivieska 
Järjestelmäasiantuntija
Puh. 040 736 2099 
jani@konttoripiste.fi

Luukas Parkkila
Oulu 
IT-asiantuntija 
Puh. 040 355 3454
luukas@konttoripiste.fi
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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. 050 582 8718

Kannus

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

konttoripiste.fi

jnt.fi

Varmistamme, että 
toimistossasi on kaikki hyvin_


