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TÄSSÄ 
LEHDESSÄ:
TIETOTURVA
• Lue, miten Joensuun Kierrätys-Kuljetus huolehtii
      tietoturvastaan tien päällä
• Vinkit tietoturvalliseen yrittämiseen

LAITTEET
• Jyväskyläläisen Spinnovan perustajat inspiroituivat hämä-

häkin seitistä – yritys on ulkoistanut työvälineistä huolehti-
misen, jotta se voi keskittyä omaan liiketoimintaansa

NETTILIITTYMÄT
• Laakeri-Center: ”Perinteinenkin ala digitalisoituu”
• Näin valitset nettiliittymän oikein

Lehden tuottamat ilmastopäästöt on kompensoitu lahjoittamalla 
Gold Standard -yhdistyksen kautta puhtaan veden ohjelmaan 
Ruandassa. Päästöjä on kompensoitu yhteensä 20 hiilidioksidi-
tonnia (laskelma pohjautuu Gold Standardin ilmoittamiin lukuihin).

VTT:n tekemän tutkimuksen* mukaan aikakauslehden hiilidiok-
sidipäästöt ovat enimmillään 1488 kg / tonni lehtiä. Telia ONE 
-lehtien yhteenlaskettu paino on ollut noin kolme tonnia, jolloin 
päästöt ovat VTT:n käyttämää laskelman mukaan noin 4,5 hiili-
dioksiditonnia. Voit edelleen pienentää päästövaikutuksia kier-
rättämällä lehden paperijätteen joukossa.

* Carbon footprint and environmental impacts of print products 
from cradle to grave. VTT 2010

Suomessa yrittämisen suosio ja pienyritysten määrä kasvaa jatku-
vasti. Yrittäjän arki on usein hengästyttävää, sillä kiireisen perusar-
jen lisäksi pitäisi muistaa kehittyä ja kasvaa samalla, kun teknologiat 
menevät eteenpäin. Miten sinä ratkaiset yhtälön?

Palautteenne mukaan emme ole aina olleet tarpeeksi lähellä yrittä-
jiä ja pienempien yritysten arkea. Emme ole aidosti olleet sinua var-
ten ja kuunnelleet, mitä yrityksesi liiketoiminta edellyttää.

Nyt olemme matkalla kohti muutosta. Haluamme olla yrityksellesi 
kokonaisvaltainen kumppani, tuki ja turva, jonka avulla voit keskit-
tyä oman liiketoimintasi kasvattamiseen ja kehittämiseen luottavai-
sin mielin. Pidämme sinut ajan tasalla kehittyvistä ICT-ratkaisuista 
ja kerromme, jos sinun kannattaisi tehdä jotain vieläkin paremmin.

Olemme apunasi kaikissa ICT-asioissa, olipa kyse sitten tietoliikenneyh- 
teyksistä, laitteista tai IT-palveluista. Palvelumme sopivat kotitoimis-
toihin ja kasvavat kansainvälisiin tarpeisiin. Olemme läsnä paikalli-
sesti siellä, missä yrityksesi on, kun paine kasvaa ja resurssit eivät 
tunnu riittävän.

Oli liiketoimintasi sitten pientä tai suurta, perinteistä tai moder-
nia, meillä on tarjota sinulle ratkaisuja. Ja jos haluat kasvaa, voimme 
tehdä sen yhdessä.

Tämän lehden sivuilla jaamme asiakkaidemme tarinoita ja vinkkejä, 
joista toivottavasti on sinulle hyötyä.

Kun onnistumme yhdessä, yritykselläsi on yksi huoli vähemmän. 

Jukka Timonen 
PK-asiakkaat, Telia Finland

YKSI HUOLI 
VÄHEMMÄN

PÄ ÄKIRJOITUS
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Pieniä yrityksiä huolettavat IT-palveluiden ostamisessa tutkimuksen 
mukaan muun muassa kustannukset, ulkoistaminen ja tietoturva.

   mielestä yrityksen IT-kustannuksia on 
   vaikea ennakoida 

Läppäri räsähtää lattialle työkaverin kompastuessa johtoon tai puhe-
limen näyttö on pelkkää sahalaitaa – yllättäviä laitevahinkoja sattuu 
lähes joka yrityksessä, ja vahingoista seuraa odottamattomia kuluja. 
Myös vanhentuneen ohjelmiston uusimistarve voi aiheuttaa kulupiikin.

Yli kolmasosa pienyritysten päättäjistä sanookin, että IT-kuluja on 
hankala ennakoida, ja peräti 54 prosenttia kertoo, ettei tiedä työnte-
kijäkohtaista IT-budjettia yrityksessään.

Kulujen ennakoimista helpottaa IT-palveluiden hankkiminen kuu-
kausimaksullisena palveluna. Esimerkiksi Telian palvelulaitesopi-
mukseen kuuluu työvälineen lisäksi huoltopalvelu ja vakuutus, joten 
laitevahinko ei aiheuta lisäkustannuksia. Myös ohjelmistojen, kuten 
Office 365 -pilvipalvelun, hankkiminen kuukausimaksulla tuo enna-
koitavuutta budjettiin.

T E K S T I :  S A T U  E K M A N

IT

MIKÄ NEUVOKSI, KUN IT 
AIHEUTTAA HUOLIA?

      ajattelee, että yrityksen IT-hankinnat ovat 
               liian pieniä ulkoistamiseen

Lähes neljännes yrityksistä ei hanki laitteita tai IT-palveluita palve-
luna, koska ajattelee, että pienelle yritykselle on edullisempaa hank-
kia IT omaksi.

Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Laitteet ja ohjelmistot vanhentuvat 
nykyään nopeasti, joten niihin ei ole järkevää investoida pienen yrityk-
sen pääomaa. Telian kuukausimaksullinen palvelulaite uusitaan kah-
den tai kolmen vuoden välein, joten kalusto pysyy ajan tasalla. Vanha 
laite kierrätetään tietoturvallisesti, eikä se jää laatikkoon lojumaan.

Myös toimisto-ohjelmistot pysyvät palveluina ostettaessa auto-
maattisesti ajan tasalla. Niiden hinnoittelu skaalautuu käyttäjämää-
rän mukaan, joten ne soveltuvat pienillekin yrityksille – toisaalta ne 
on helppo skaalata ylöspäin, jos yrityksen työntekijämäärä kasvaa.

      on huolissaan tietoturvasta

Liiketoiminta siirtyy yhä vahvemmin verkkoon, jolloin myös tietoturvan 
rooli sen jatkuvuuden varmistamisessa kasvaa. Suurin osa pienten 
yritysten IT-päättäjistä onkin huolissaan tietoturvasta, ja 42 prosent-
tia pelkää asiakastietojensa päätyvän vääriin käsiin.

Tietoturvariskit ovat todellisia, mutta asianmukaisella suojauksella ne 
voi torjua. Pilvessä toimivat tietoturvasovellukset, kuten F-Secure, suo-
jaavat laitteet ja datan luotettavasti ja päivittyvät automaattisesti. Laite-
kohtaisesti hinnoiteltava F-Secure sopii hyvin kaiken kokoisille yrityksille.

Asiakastiedot eivät joudu vääriin käsiin vanhan laitteen mukana, kun 
käytössä on palvelulaite. Palvelulaitesopimukseen kuuluu aina lait-
teen tietoturvallinen kierrätys, jossa laite tyhjennetään totaalisesti. Tie-
tokoneisiin sisältyy lisäksi valmistajakohtainen tietoturvaohjelmisto.

Telia toteutti tutkimuksen vuoden 2019 alussa 
puhelinhaastatteluina 11–50 hengen yritysten 
IT-asioista päättäville. Tutkimukseen osallistui 
200 henkilöä.

39 %:n

23 %

55 %

91 % 
USKOO, ETTÄ LAITTEIDEN JA 
OHJELMISTOJEN TOIMIVUUS VAIKUTTAA 
TYÖNTEKIJÖIDEN TYYTYVÄISYYTEEN 
MERKITTÄVÄSTI

83 % 
ON SAMAA MIELTÄ SIITÄ, ETTÄ IT-
PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN AUTTAA 
SÄÄSTÄMÄÄN AIKAA JA KESKITTYMÄÄN 
YDINLIIKETOIMINTAAN

55 % 
ON HUOLISSAAN YRITYKSEN 
TIETOTURVA-ASIOISTA

39 % 
KERTOO, ETTÄ YRITYKSEN 
IT-KUSTANNUKSIA ON 
VAIKEA ENNAKOIDA
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haittaohjelmien häiritä kuskien työtä – onhan alueen jätehuollon suju-
vuus osittain kiinni kuskien laitteiden toimivuudesta. ”Automaattiset 
laitepäivitykset takaavat, että tietoturvan ylläpitäminen säilyy help-
pona”, hän toteaa.

Nopea verkko pitää yhteydet yllä

Telia valikoitui Joensuun Kierrä-
tys-Kuljetuksen kumppaniksi toimi-
vien yhteyksien vuoksi, ajavathan 
kuskit pitkiä matkoja Pohjois-Karja-
lassa. ”Pätkivät yhteydet aiheuttivat 
meille turhia kiemuroita työpäiviin. 
Sujuva ja luotettava toimivuus on 
ensisijaista, sillä käyttämämme 
sovellus siirtää tietoa toimistosta 
suoraan liikkuvaan autoon – siinä ei 
parane verkon jumittua keskellä met-
sää”, kertoo Antikainen.

Jos verkko sattuisi pimenemään, yrityksessä pelataan tiedostojen 
tai kuskin muistin varassa. ”Näin ei ole onneksi käynyt kuin pari ker-
taa. Parasta meidän yhteyksissä ja tietoturvassa onkin se, ettei niitä 
oikeastaan tarvitse ajatella ollenkaan”, Antikainen toteaa.

Joensuun Kierrätys-Kuljetus tarjoaa monipuolisia ja paikallisia kierrätyspalveluja 
yritysten tarpeisiin Pohjois-Karjalan alueella. Toimivat yhteydet ja laitteiden 
tietoturvallinen käyttö ovat liikkuvassa työssä ensisijaisen tärkeitä.

uskien työtä ovat jo pitkään helpottaneet tabletti ja älypuhe-
lin, joiden avulla päivittäistä työtä hallinnoidaan”, kuvailee 

Joensuun Kierrätys-Kuljetuksen ajojärjestelijä Esa Antikainen digi-
talisaation vaikutuksia yrityksen arkeen. 60-luvulta saakka toimineen 
perheyrityksen asiakkaat haluavat nykyään kokonaisvaltaisia palve-
lukokonaisuuksia, ja esimerkiksi jätteen jaottelusta toivotaan toisi-
naan myös tilastoja. Alan kehittymisen myötä nykyisin on pystyttävä 
tarjoamaan monipuolisesti erilaisten jätetyyppien kuljetusta.

Turvaa ja toimintavarmuutta

Tällä hetkellä Joensuun Kierrätys-Kuljetus työllistää toimitusjohta-
jan lisäksi yhdeksän henkilöä, jotka ovat niin ammattitaitoisia kuor-
ma-auton kuljettajia kuin toimistotyöntekijöitä. Tietoturva-asioihin on 
kiinnitetty yrityksessä erityistä huomiota, ja käytössä on sekä virus-
torjuntaohjelmisto F-Secure että varmuuskopiointipalvelu Nexetic. 
F-Secure suojaa laitteet tietoturvauhilta ja Nexetic varmistaa, että lii-
ketoiminta jatkuu normaalisti, jos jostain syystä riskit toteutuisivatkin.

”Kaikissa käytössämme olevissa laitteissa on sovellus, jolla hallinnoi-
daan paitsi yrityksen, myös asiakkaiden tietoja. On tärkeää, ettei tämä 
tieto vuoda ulkopuolisille”, kertoo Antikainen.

Erityisen tärkeänä Antikainen pitää tietoturvaohjelmistojen toimin-
tavarmuutta. Joensuun Kierrätys-Kuljetuksella ei ole aikaa antaa 

T E K S T I :  L A U R A  V A I N I O                K U V A :  T E L I A

T IE TOTURVA

TIETOTURVA KUNNOSSA 
TIEN PÄÄLLÄ

”K

”Automaattiset 
laitepäivitykset 
takaavat, että 
tietoturvan 
ylläpitäminen 
säilyy helppona.”
– Esa Antikainen, 
Joensuun 
Kierrätys-Kuljetus
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Mitkä ovat yrittäjän ja pienen yrityksen suurimmat tietoturvariskit? 
Kysyimme asiantuntijalta, miten voit ennakoida uhat.

uurin osa pienyritysten IT-päättäjistä on huolissaan tietotur-
vasta, ja 42 prosenttia heistä pelkää asiakastietojensa pää-

tyvän vääriin käsiin, selviää vuoden 2019 alussa toteuttamastamme 
tutkimuksesta.

”Yrityksen kohtaamat tietoturvauhat ovat jaettavissa ulkoisiin ja 
sisäisiin uhkiin. Ulkoisia ovat esimerkiksi haittaohjelmat, virukset, 
tietomurrot, tietojen kalastelu ja fyysiset uhat kuten murtovarkaudet. 
Sisäiset tietoturvauhat ovat yrityksen oman henkilökunnan toimin-
nasta muodostuvia tietoturvauhkia, kuten tietojen vuotaminen tahal-
laan tai vahingossa. Käyttäjä voi myös joutua huijauksen kohteeksi”, 
tiivistää Telian tietoturva-arkkitehti Anttu Pekkarinen.

Jokaisen yrityksen olisi hyvä varautua uhkiin. Listasimme tärkeimmät 
asiat, jotka kuka tahansa voi huolehtia kuntoon toimialasta riippumatta.

         Turvalliset salasanat ja 
         vahva tunnistautuminen

”Yleensä työntekijöillä on pääsy yrityksen sähköpostiin sekä muihin 
palveluihin etänä internetin yli tai puhelimella. Jos käyttäjän salasana 
on lyhyt tai yksinkertainen, on palveluun helppo murtautua. En myös-
kään koskaan tallentaisi eri palveluiden salasanoja selaimiin, koska ne 
ovat sieltä löydettävissä”, toteaa Pekkarinen.

Pelkällä sähköpostiosoitteella ja salasanalla tunnistautuminen on heik-
koa tunnistautumista. Salasanojen pituus ja monimutkaisuus ovat huo-
mionarvoisia seikkoja, jos käytössä ei ole vahvaa tunnistautumista tai 
lisäosaa, joka muistaa salasanat käyttäjän puolesta. Vahvalla tunnis-
tautumisella tarkoitetaan yleensä kirjautumista, jossa palveluun tulee 
syöttää salasanan lisäksi tekstiviestitse, sovellukseen tai toiseen säh-
köpostiosoitteeseen toimitettu koodi.

          Palomuuri ja virustorjunnat 
          ajan tasalle

Jokainen yrityksen laite tietokoneista puhelimiin on tärkeää suojata. 
Työnteko lähikahvilassa tai työmatkalla junassa voi tuntua helpolta 
ja huolettomalta, mutta suojaamaton wifi-verkko saattaa olla merkit-
tävä tietoturvariski. Myös jatkuvasti yleistyvät mobiilihaittaohjelmat 
vaanivat turvallisiltakin vaikuttavissa sovelluksissa.

Maailman parhaaksi valittu tietoturvaohjelmisto F-Secure PSB tar-
joaa ensiluokkaisen suojan tietokoneille ja mobiililaitteille verkon tieto-
turvauhkia, kuten haittaohjelmia ja viruksia vastaan. Lisäksi se suojaa 
käyttäjänsä verkkoyhteydet ja estää pääsyn haitallisille sivustoille. 
Tämä vähentää myös riskiä altistua tietojenkalastelulle.

Yksi yritysten tietoturvan tyypillistä puutteista on myös vähäinen 
investointi reagointiin ja tietoturvatapahtumien seurantaan. Esimer-
kiksi F-Securen Rapid Detection and Response tarjoaa näkyvyyden 
tietoturvatapahtumiin ja auttaa reagoimaan poikkeamiin. Näin yritys 
kykenee minimoimaan tietomurtojen vaikutukset.

T E K S T I :  L A U R A  V A I N I O

NÄIN SUOJAAT YRITYKSESI 
TIETOTURVAUHILTA

S           Tietojen varmuuskopiointi 
          ja salaus

”Asiakkaalle on varmasti tärkeää, ettei hänen käyttämänsä yritys 
joudu negatiiviseen valoon tietoturva-asioissa”, Pekkarinen pohtii.

Liiketoiminnan jatkuvuuden ja ulkoisten uhkien torjumisen kannalta 
on oleellista, että palveluiden tiedot on varmistettu. Laitteisiin tallen-
netut tiedot on hyvä varmuuskopioida tai siirtää pilvipalveluun. Var-
kauksia tai murtoja varten laitteiden itsessään tulee olla kryptattuja, 
eli tiedostojen ja kovalevyjen salattuja.

”Jos yrityksen laitteet ovat keskitetyn hallinnan piirissä, varaste-
tun tai kadonneen laitteen pystyy tyhjentämään myös etänä, jolloin 
varastetusta laitteesta ei saa ulospäin kriittistä dataa. Keskitetystä 
laitehallinnasta nähdään heti, onko varastettu kone suojattu vai ei”, 
Pekkarinen kertoo.

          Laitteiden päivitys ja 
          työntekijöiden kouluttaminen

Tietomurroissa hyödynnetään usein laitteiden tai ohjelmistojen tun-
nettuja tietoturvahaavoittuvuuksia. Näin ollen onkin tärkeää huolehtia, 
että ohjelmistojen tietoturvapäivitykset asennetaan ajallaan. Laittei-
den keskitetyn hallinnan avulla ohjelmistojen päivityksistä on helppo 
huolehtia. Myös tietoturvaohjelmistojen tulee olla ajan tasalla. Esimer-
kiksi pilvipohjainen F-Secure PSB hakee päivitykset automaattisesti.

Pienessäkin yrityksessä on tärkeää, että loppukäyttäjät tietävät mitä 
tekevät. Tietoturvaratkaisut eivät voi estää yksittäisen käyttäjän inhi-
millisiä virheitä. ”Toisaalta loppukäyttäjäkin on avuton, mikäli tieto-
murto tai huijaus on tehty taitavasti. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että 
kaikki työntekijät ovat tietoisia erilaisista uhista”, Pekkarinen painottaa.

55 % 
PIENYRITYSTEN IT-PÄÄTTÄJISTÄ 
ON HUOLISSAAN TIETOTURVASTA

Lue lisää: telia.fi/yritystietoturva

TIE TOTURVA

https://telia.fi/yritystietoturva
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seurauksena päätimme hankkia Telialta myös laitteet”, Poranen kertoo.
Spinnova käyttää moderneja ja kestäviä puhelimia ja tietokoneita, 

jotka se on hankkinut Telialta kuukausimaksullisella sopimuksella. 
Laitteiden hintaan kuuluu myös toimitus, vakuutus ja huolto. ”On iso 
etu, että kumppani hoitaa kaikki ylimääräiset laiteasiat puolestamme. 
Emme koe tarpeelliseksi panostaa omaan IT:hen, sillä se ei kuulu lii-
ketoimintaamme”, Poranen sanoo.

Palvelulaitteiden vaivattomuuden lisäksi Poranen kehuu Telian pai-
kallista palvelua, jonka voi helposti hälyttää apuun puhelimitse. Tar-
vittaessa myyjä tulee vaikka paikan päälle yritykseen setvimään asiat.

Lopuksi Poranen kehottaa myös muita yrityksiä tutkimaan ideoita 
rohkeasti ja kaupallistamaan niitä entistä määrätietoisemmin: ”Meillä 
Suomessa syntyy paljon innovaatioita. Vielä pitäisi löytyä vähän lisää 
uskoa omaan osaamiseen.”

Spinnovan pilottituotantolaitoksessa Jyväskylässä valmistetaan 
sellusta tekstiiliä täysin ilman kemikaaleja ja lähes vedettömästi. 
Seuraavien muutaman vuoden sisällä kuluttajat voivat pukea päälleen 
muun muassa puukuidusta ja vehnän oljesta tehtyjä vaatteita.

jatus syntyi hämähäkin seitistä. VTT:llä tiiminvetäjänä työsken-
nellyt Juha Salmela kuunteli vuonna 2009 Oxfordin yliopis-

tossa luentoa nanoselluloosan ja hämähäkin seitin yhtäläisyyksistä 
ja sai idean: mitä jos puukuitua voitaisiin kutoa kankaaksi?

Salmela ja hänen kollegansa, VTT:n biomateriaalitutkimusalueen joh-
taja Janne Poranen, ryhtyivät kehittämään keksintöä, ja vuonna 2015 
kumppanukset perustivat Spinnovan. ”Tuotekehitys aloitettiin saman 
tien, ja nyt olemme jo kehittäneet teknologiamme teolliseen mittakaa-
vaan. Koelaitoksemme Jyväskylässä käynnistyi alkuvuonna”, Spinno-

van toimitusjohtajana 
työskentelevä Pora-
nen kertoo.

Spinnova valmis-
taa tekstiiliä sellusta 
menetelmällä, joka on 
ainutlaatuinen maa-
ilmassa. ”Biokuitu 
muunnetaan tekstii-
likuiduksi täysin 
mekaanisesti, ilman 
haitallisia kemikaa-
leja. Lisäksi menetel-
mämme kuluttaa vettä 

99 prosenttia vähemmän kuin puuvillakankaan valmistus”, Poranen 
selostaa.

Yrityksen tuote on Porasen mukaan otettu innostuneesti vastaan: 
”Vaateteollisuudella on tänä päivänä valtavat paineet löytää vaihto-
ehtoja puuvillasta ja tekokuiduista valmistetuille tekstiileille.” Yrityk-
sen nimekkäiden kumppaneiden listalta löytyvätkin muun muassa 
Marimekko ja Fortum.

Palvelulaitteet auttavat keskittymään olennaiseen

Mahdollisuus työskennellä luonnon puolesta motivoi Porasen mukaan 
Spinnovan työntekijöitä kehittämään yrityksen liiketoimintaa. Jotta 
22-henkinen yritys voisi keskittyä mahdollisimman täysivaltaisesti 
varsinaiseen työhönsä, se päätti hankkia käyttöönsä Telian liittymät 
ja huolettomat palvelulaitteet. ”Telia oli meille itsestään selvä valinta 
liittymien tarjoajaksi kattavan verkkonsa ansiosta. Sujuvan yhteistyön 

T E K S T I :  S A T U  E K M A N                K U V A :  I I R O  I M M O N E N

PALVELUL AITE

SPINNOVA RATKOO 
VAATETEOLLISUUDEN 
YMPÄRISTÖONGELMIA 
ILMAN IT-HUOLIA

A

”Laite- ja liittymäasioiden 
hoitamisen tulee olla 
meille vaivatonta ja 
nopeaa. IT ei kuulu 
liiketoimintaamme, joten 
jätämme sen mielellämme 
kumppanin huoleksi.”
– Janne Poranen, Spinnova

VAKUUTUS TIETOTURVALLINEN  
KIERRÄTYS

HUOLTOPALVELU

PALVELULAITE ON LAITE JA PALVELUT SAMASSA

 Lue lisää: telia.fi/palvelulaite

https://telia.fi/palvelulaite
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Leikkaa talteen ja kiikuta 
lähimpään Telia Kauppaan.
Voimassa 31.10.2019 asti

TÄLLÄ KUPONGILLA -20 % 
KAIKISTA PUHELIN- JA 
TABLET-LISÄTARVIKKEISTA
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NET TILI IT YMÄT

Tärkeimpänä nykyaikaisen liiketoiminnan mahdollistajana Hämä-
läinen pitää Telian kiinteitä kuituyhteyksiä, jotka varmistavat Laake-
ri-Centerille nopean ja toimintavarman yhteyden nettiin: ”Tilaukset 
tulevat toiminnanohjausjärjestelmäämme verkkojen kautta, ja myy-
jämme hallinnoivat niitä netissä. Liiketoimintamme ei siis pyöri ollen-
kaan, jos yhteydet ovat alhaalla.”

Telialta valtakunnallisesti kattavat yhteydet

Hämäläinen kertoo, että yritys on päätynyt hankkimaan nettiliitty-
mänsä Telialta sen verkkojen kattavuuden ja luotettavuuden takia: ”Eri 
puolilla Suomea toimii erilaisia asiakasyrityksiä. Siksi haluamme pal-

vella monella paikkakunnalla hieman 
eri valikoimilla. Yhteyksien on toimit-
tava joka toimipisteessä yhtä hyvin, 
joten Telian maanlaajuisesti toimivat 
verkot olivat luonteva valinta.”

Lisäksi liittymien keskittäminen 
helpottaa Hämäläisen mukaan myös 
tietojärjestelmäpäällikön työtä: ”Teli-
alla on toimiva yritysportaali, jossa 

kaikkia internet- ja puhelinliittymiä voi hallinnoida kätevästi yhdessä 
paikassa. Portaalin kautta olen myös saanut nopeasti asiakaspalve-
lijalta vastauksen epäselvissä tilanteissa.”

Laakerien ja voimansiirron maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut Laakeri-
Center on perustamisvuodestaan 1992 laajentunut jo seitsemälle toimipaikalle. 
Yrityksen menestyksekäs liiketoiminta perustuu kattavan palvelun lisäksi 
toimiviin internetyhteyksiin.

un teollisuuden alan yritys tai jälleenmyyjä tilaa meiltä tuot-
teen, se tarkoittaa yleensä sitä, että jokin laite on mennyt rikki 

ja asiakas tarvitsee nopeasti varaosan”, Laakeri-Centerin tietojärjes-
telmäpäällikkö Mika Hämäläinen kertoo, ”siksi yli 45 000 tuotetta 
kattava valikoimamme ja nopeat toimitusajat ovat olleet kilpailuetu-
jamme alusta lähtien. Asiakas saa meitä tilatut tuotteet jopa saman 
päivän aikana.”

Laakeri-Center myy laakereiden lisäksi muun muassa avoimeen 
voimansiirtoon liittyviä komponentteja, vaihdemoottoreita, kemikaa-
leja sekä työkaluja ja tarvikkeita. Yritys tarjoaa myös palveluita, kuten 
laakerointeihin liittyvää konsultointia, lineaariakseleiden katkaisua ja 
vaihdemoottoreiden kokoonpanoa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Perinteinenkin ala digitalisoituu

Hämäläisen mukaan perinteisen teknisen kaupan alan yritykset 
eivät yleensä ensimmäisenä tartu uusimpiin digitaalisiin ratkaisui-
hin. Hankintoja tehdään kustannustietoisesti todelliseen tarpeeseen. 
Liiketoiminnan digitalisoituminen on vaikuttanut kuitenkin myös Laa-
keri-Centerin toimintaan. ”Myyjillämme on etätyön mahdollistavat 
läppärit mobiiliverkkoliittymillä. Lisäksi tarvitsemme hyvät yhtey-
det toimipisteisiimme, jotta paikkakuntien välinen yhteistyö toimii”, 
Hämäläinen selostaa.

T E K S T I :  S A T U  E K M A N            K U V A :  I I R O  I M M O N E N

LAAKERI-CENTER LUOTTAA 
TELIAN VERKKOON

”K

”Liiketoimintamme 
ei pyöri ollenkaan, 
jos yhteydet 
ovat alhaalla.”
– Mika Hämäläinen, 
Laakeri-Center
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”Netti on nykypäivänä samanlainen perushyödyke kuin vesi tai sähkö. Liittymä kannattaa 
valita huolella, jotta yritys saa tarvettaan vastaavat yhteydet.” Telialla jo 30 vuotta ICT-
asioita ratkonut asiantuntija Jarkko Helin antaa vinkit yrityksen internetliittymän valintaan. 

 Punnitse tarpeet 

Ei ole yhtä nettiliittymää, joka kävisi joka yritykselle. ”Ennen liittymän 
valintaa tulisi määritellä, mihin yritys nettiä käyttää”, Helin muistuttaa. 

SIM-kortilla toimiva mobiilinettiliittymä soveltuu Helinin mukaan pal-
jon reissussa tai kotona työskentelevälle. Tarvittaessa netin voi myös 
jakaa vaikka neuvotteluhuoneelle reitittimen avulla. ”Mobiilinettiliit-
tymä on aivan riittävä valinta useimmille yksinyrittäjille”, Helin toteaa. 

Kiinteää yhteyttä Helin puolestaan suosittelee silloin, kun netin käyt-
täjiä on yrityksessä useampi sekä silloin, jos netti on yrityksen liike-
toiminnan kannalta erityisen merkittävässä roolissa. ”Kiinteä yhteys 
takaa suuremman kapasiteetin ja paremman luotettavuuden kuin 
mobiili netti”, Helin kertoo. 

 Varmenna yhteys

Luotettavakin nettiyhteys voi joskus katketa esimerkiksi ukkosen 
takia. ”Moni yritys ei tajua, kuinka tärkeä netti on ennen kuin se lak-
kaa toimimasta. Kyse ei ole pelkästään netissä toimivista yrityksistä, 
vaan tavallisen lähikaupankin kassajärjestelmä on nykyään useim-
miten liitetty verkkoon – joten jos netti menee poikki, loppuu makka-
ran myynti siihen”, Helin kuvailee. Lisäksi pienet yritykset käyttävät 
usein pilvipalveluita, kuten Office 365 -ohjelmia. Jos netti ei toimi, ei 
pilvipalveluidenkaan käyttö onnistu. 

Siksi Helin kehottaa jokaista yritystä punnitsemaan varavaihtoeh-
don tarpeellisuutta: kärsiikö liiketoiminta, jos netti on alhaalla, vaikka 
vain lyhyen ajan? 

”Jos vastaus on myönteinen, kannattaa kiinteä kuituyhteys varmis-
taa toisella kuidulla tai mobiilinettiliittymällä. Vähintään on hyvä var-
mistaa, riittääkö puhelimessa nettiä jaettavaksi toiseen laitteeseen, jos 
toimiston yhteys jostain syystä katkeaa”, Helin ohjeistaa. ”Nettiliittymiin 
voi myös halutessaan ostaa lisäpalveluna nopeamman korjausajan.”  

T E K S T I :  S A T U  E K M A N                K U V A :  I I R O  I M M O N E N

YRITYS EI PYÖRI ILMAN NETTIÄ – 
NÄIN VALITSET LIITTYMÄN 

Telian netti on luotettava ja palvelu paikallista 

”Telian kattava verkko näkyy yrityksissä muun muassa siten, 
että konesaleissa sijaitseva Office 365 -pilvipalvelu toimii 
nopeasti ja luotettavasti”, Helin havainnollistaa. Lisäksi Telian 
paikallinen palvelu kattaa koko maan. ”Asiakaspalvelumme 
on olemassa sitä varten, että se neuvoo nettiliittymien valin-
nassa, ja tarvittaessa myyjämme tulevat käymään yrityk-
sessä”, Helin päättää.

NET TILI IT YMÄT

1.

2.

3. Huolehdi tietoturvasta

”Moni suomalainen pienyritys ei vielä täysin ymmärrä tietoturvan 
tärkeyttä. Suojaamaton nettiyhteys on käytännössä sama kuin läh-
tisi kotoa ja jättäisi oven auki – kuka tahansa voi tulla sisään ja 
viedä omaisuutta tai tehdä vahinkoa”, Helin vertaa. Hän muistuttaa, 
että internet on globaali verkko, jonka kautta kuka tahansa halu-
kas voi löytää suomalaisen yrityksen tiedot vaikka toiselta puolelta 
maapalloa. 

Tämän vuoksi nettiliittymään tulisi Helinin mukaan aina liittää palo-
muuri, joka toimii yrityksen verkon perussuojana. ”Palomuuri varmis-
taa, etteivät ulkopuoliset pääse käsiksi yrityksen asiakastietoihin tai 
liikesalaisuuksiin. Palomuurin voi liittää kaikkiin meillä myytäviin yri-
tysnettiliittymiin, eikä yrityksen tällöin tarvitse huolehtia tietoturvatek-
niikasta itse.” 

 Lue lisää: telia.fi/yritysnetti 

https://telia.fi/yritysnetti
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YRIT YSMY YJÄT

”Yleisin toive on, että palvelu olisi helppoa ja henkilökohtaista. Se onnistuu, 
kun asiakkaalla on yksi paikallinen yhteyshenkilö, jolle voi soittaa”, kertoo 
Tampereen yrityspistemyyjä Annika Sappinen. Annika on yksi Telian paikallisesti 
palvelevista asiantuntijoista ja ratkoo niin pienten kuin suurten yritysasiakkaiden 
haasteita kauppakeskus Ratinan Telia Kaupassa.

Paikallinen yhteyshenkilö tuntee yrityksesi 
liiketoiminnan 

Annikan työpäivät kuluvat vauhdikkaasti yritysasiakkaita auttaessa – 
oli kyse sitten uuden liikkeen nettiyhteyksistä, kadonneesta laskusta 
tai vasta rekrytoiduille työntekijöille tarvittavista puhelimista ja liitty-
mistä. ”Olen helposti tavattavissa Ratinassa, mutta minulle voi myös 
soittaa. Usein nopeita vastauksia kaivataan vaikka siihen, kuinka yri-
tyksen liittymän käyttö ulkomailla toimikaan”, kuvaa Annika työtään.

Tutun ja paikallisen asiantuntijan luona voi pistäytyä vaikkapa lounas-
tauolla. Samalla käynnillä ratkeavat myös tekniset ongelmat. ”Asiak- 
kaani ovat olleet tyytyväisiä saadessaan yhdet tutut kasvot, joiden 
puoleen kääntyä. Tapaamme kasvotusten vähintään kumppanuuden 
alkuvaiheessa ja keskustelemme asiakkaan liiketoiminnasta. Sen poh-
jalta etsimme yhdessä asiakkaalle parhaat tuotteet ja palvelut. Heti 
ensimmäisessä tapaamisessa voidaan sopia myös tulevia suuntavii-
voja ja yhteydenottoaikoja”, Annika kertoo.

”On meidän molempien etu, että tunnen hyvin asiakkaideni bisnek-
sen. Välillä julkaistaan uusia tuotteita, joista voisi olla mieletön hyöty 
jonkin asiakkaan liiketoiminnalle. Silloin otan yhteyttä tähän yrityk-
seen ja pohdimme yhdessä, miten uusi tuote tai palvelu toimisi heillä 
muiden palveluidemme rinnalla”, Annika kuvailee.

Helposti tavoitettavissa

ICT-ratkaisujen merkitys pientenkin yritysten liiketoiminnassa kas-
vaa päivä päivältä. Myös Annika on innostunut teknologisesta kehi-
tyksestä: ”On ollut hienoa huomata, miten paljon vaikkapa oikean 
vaihdepalvelun tai nettiliittymän löytäminen voi helpottaa yrityksen 
toimintaa. Sitä fiilistä ei voita mikään, kun löydän yhdessä asiakkaan 
kanssa ratkaisun, joka todella helpottaa hänen yrityksensä arkea”, 
Annika kertoo.

Paikallisesti palvelevia yritysasiantuntijoita kannattaa tulla rohkeasti 
tapaamaan. Esimerkiksi Annikan luokse Ratinan Telia kauppaan voi 
joko varata ajan tai poiketa ilman ajanvarausta. ”Hoidamme sovitut 
asiat ja meihin on helppo olla yhteydessä yrityksen koosta riippu-
matta”, Annika summaa.

T E K S T I :  A I N O  S E P P Ä L Ä           K U V A :  F A N N Y  H A G A

PAIKALLISTA PALVELUA 
KAIKENKOKOISILLE 
YRITYSASIAKKAILLE

17 ALUEMYYJÄÄ 
YMPÄRI SUOMEN

PAIKALLINEN TOIMINTA 
ALOITETTU 2018

8 YRITYSPISTEMYYJÄÄ  
8 TELIA KAUPASSA
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Löydä lähin yritysmyyjäsi: telia.fi/yrityspisteet

Katso kaikki Telia Kaupat: telia.fi/kauppakartta

Katso kaikki jälleenmyyjät: telia.fi/paikalliset-kumppanit

TELIA KAUPPOJA

JÄLLEENMYYJIÄ

https://telia.fi/yrityspisteet
https://telia.fi/kauppakartta
https://telia.fi/paikalliset-kumppanit
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YKSI 
NUMERO 
RIITTÄÄ
Kaipaavatko yrityksesi työkalut päivittämistä, 
mutta et tiedä, mistä aloittaisit? 

Soita, niin autamme sopivien palveluiden valinnassa.

Tutustu kaikkiin ratkaisuihimme: telia.fi/yrittajalle

https://telia.fi/yrittajalle



