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DESIGN-TALO
SAI IT-RUTIINIT
HALLINTAAN

”NYKYÄÄN SAAN
NUKKUA YÖNI
RAUHASSA”
Suomen tämän hetken menestyvin
talovalmistaja Pohjolan DesignTalo Oy valitsi muutama vuosi
sitten IT-kumppanikseen Inmicsin.
Teksti: Kari Ruuska

POHJOLAN DESIGN-TALO
Pohjolan design-talo oy on muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja suomessa. Yritys toimittaa
vuodessa noin 500 omakotitaloa avaimet käteen.
Liikevaihtoa kertyy 70 miljoonaa euroa, taantumasta huolimatta yritys on jatkanut kasvuaan ja tehnyt
erinomaista tulosta myös viime vuosina.

Design-Talon ja Inmicsin yhteistyö alkoi vuonna 2015,
kun Design-Talon palvelinkanta oli tulossa elinkaarensa
päähän. Se oli joko uusittava tai valittava kumppani konesalipalvelujen toteuttajaksi. ”Omien palvelinten uusiminen ei ollut realistinen vaihtoehto. Meillä ei ollut siihen
resursseja”, myöntää Pohjolan Design-Talo Oy:n tietohallintopäällikkö Anna Kortesalmi. Yritys olisi joutunut
investoimaan sekä tekniikkaan että mahdollisesti myös
henkilöstöön, jos olisi jatkanut omatoimisesti.
Yritys päätti kilpailuttaa konesalipalvelut 5-6 yrityksen
kesken. Valinta osui Inmicsiin ja INdatacenteriin. ”Inmics
joustavana toimijana tuntui vastaavan parhaiten meidän
tarpeisiimme”, viittaa Kortesalmi oikealaiseen hintalaatusuhteeseen. Kortesalmi sanoo, että kyseessä on perusympäristö, joka vaatii varmuutta ja toiminnan luotettavuutta. Tämä tavoite on toteutunut.

”Merkittävin muutos on, että olen saanut nukkua yöni
rauhassa. Vastuu siitä, että jotakin tapahtuu, on jollakin toisella. Ja jos jotakin tapahtuisikin, tärkein eli data
on tallessa”, Kortesalmi kuvailee nykytilannetta. ”Rutiinit
hoituvat vaivattomasti. Saan ongelmiini ja kysymyksiini
nopean ja tyydyttävän vastauksen. Tärkeintä, että Inmicsissä on oma yhteyshenkilö, jolle voi purkaa huoliaan ja
esittää toiveitaan.”
Kortesalmen mukaan ulkoistuksen päätavoite on toteutunut. Design-Talon ei ole tarvinnut IT-rutiinien hoitamiseksi investoida rautaan, eikä palkata uusia ICT-osaajia.
Yrityksen 190 työntekijän joukossa on tällä hetkellä kaksi
IT-alan ammattilaista. ”IT-osaamiseen on pystyttävä yhdistämään myös liiketoimintaosaamista ja siksi yritys tarvitsee aina omat tietohallinnon henkilöt. Koska yrityksen
muulla henkilöstöllä liiketoimintaosaamista on runsaasti,
pienen resurssitarpeen mahdollistaa hyvä ja toimiva yhteistyökumppani”, kokee Kortesalmi.
Inmics-yhteistyön puitteissa myös Design-Talon pääkonttorin ICT-infra uusittiin juuri, samoin joulukuussa uusitaan Vantaan toimipisteen ICT-infra. Samalla toimipisteet liitetään INwatch-valvontaan ja toimipisteet saavat
Inmicsiltä 24/7 tuen verkkoympäristölleen.
”Pohjolan Design-Talolla on kaksi menestyvää brändiä,
Design-Talo ja Ainoa-koti. Lisäksi teemme rakennusliikeyhteistyötä”, kertoo Kortesalmi. Toimipisteitä on kaksitoista eri puolilla Suomea. Pääkonttori sijaitsee Oulussa, tehdas on Nivalassa ja Iissä toimii talotekniikka.
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Telia Inmics-Nebula
Vuonna 1989 perustettu kokonaisvaltaisia ITratkaisuja tarjoava Inmics Oy liittyi joulukuussa
2017 yrityskaupan myötä Telia-perheeseen.
Yrityskaupan jälkeen pilvipalveluyritys Nebula
ja Inmics käynnistivät heti tiiviin yhteystyön,

joka huipentui yritysten yhdistymiseen syksyllä
2018. Yhteisvoimin Telia Inmics-Nebula pystyy
nostamaan palveluvalikoimansa ja kykynsä
palvella asiakkaitaan uudelle tasolle – koko
Suomen laajuisesti.

