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Kolme vuotta sitten hitsausalan pioneeriyritys Kemppi oli
suurten IT-muutosten edessä, kun IT-organisaation roolia 
ja palveluiden tuottamisen rakennetta haluttiin muuttaa. 
Muutosten myötä alkoi myös Kempin ja Inmicsin yhteistyö.
”Alussa tehtävämme oli tarjota erilaisia loppukäyttäjäpal-
veluita ja työasemahallintaa. Vuosien aikana yhteistyöm-
me on syventynyt useisiin muihinkin palveluihin, kuten 
Pilvipolku-konseptiin”, kertoo Inmicsin avainasiakkuus-
päällikkö Jouni Autio.

Yhteistyön alkuaikoina Kempin tiimiin liittyi Tomi Mo-
berg, jonka tehtäväksi muodostui huolehtia suunnitel-
luista muutok-Kemppi ja Inmics aloittivat vuosi sitten 
yhteistyöprojektin, jossa Kempin tytäryhtiöiden IT-infra-
struktuuripalveluiden tuottamista lähdettiin tehostamaan 
ja ketteröittämään pilvipalveluiden avulla.sista ja yrityksen 
ICT-infrastruktuurin edelleen kehittämisestä.

Kemppi ja Inmics aloittivat hiljattain  
yhteistyöprojektin, jossa Kempin  
tytäryhtiöiden IT-infrastruktuuri-
palveluiden tuottamista lähdettiin 
tehostamaan ja ketteröittämään 
pilvipalveluiden avulla.

PILVIPOLKU-
KONSEPTI AVAIMET 
KÄTEEN -PALVELUNA

KEMPPI OY

•		suomalainen	hitsausalan	perheyritys,
	 	joka	suunnittelee,	valmistaa	ja	myy
	 	hitsauslaitteita,	-ohjelmistoja	ja	-ratkaisuja
•		pääkonttori	Lahdessa
•		yli	600	työntekijää	13	eri	maassa
•		liikevaihto	yli	110	milj.	euroa

Teksti: Heta Mattila



”Saapuessani taloon oli nykyinen roolini ulkoistettu. As-
tuessani ICT- ja infrapäällikön saappaisiin tuli tehtäväkse-
ni viedä ICT-infrapalveluiden toimintamallin muutos läpi”, 
kertoo Moberg.

Yksi tärkeä osa yritysten välisestä yhteistyöstä rakentui In-
micsin Pilvipolku-konseptin ympärille. Pilvipolun avulla asi-
akkaalle luodaan kokonaisvaltainen siirtymäsuunnitelma 
liiketoimintavaatimukset huomioiden ja palvelut siirretään 
pilviympäristöön avaimet käteen -periaatteella. Pilvipolku 
rakentuu viidestä vaiheesta; asiakkaan tarpeen ja tavoi-
tetilan hahmotuksesta (Ymmärrys), teknologian nykytilan 
ja liiketoimintatavoitteiden analysoinnista (Workshopit), 
ratkaisujen esittelystä (Vaihtoehdot), roadmapin kehittä-
misestä sekä toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella.
”Pilvipolku sopii yrityksille, jotka haluavat päästä nykyi-
sestä tuottamismallista hiukan kypsempään ja moder-
nimpaan tapaan tuottaa palveluita”, kuvailee Inmicsin 
pilvipalvelujohtaja Jani Meuronen.

Kempillä Pilvipolku tarjosi ratkaisuja tytäryhtiöiden infran
päivitykseen ja ylläpitoon.
”Osaamisemme ja valitsemamme ympäristön vahvuudet 
vakuuttivat Kempin yhteistyöstä. Keskustelujen ja analyy-
sien kautta näimme, että Azure täytti parhaiten Kempin 
etäkonttorien palveluille asettamat tavoitteet: toimintavar-
muus, nopea skaalautuvuus, konesalien lokaatiot sekä 
tietoturva. Pystyimme tarjoamaan kokonaistoimituksen 
julkisesta pilvestä paikallisiin infran ratkaisuihin mikä oli 
selkeä vahvuutemme”, Meuronen kertoo.

Pilvipolkua rakentaessa Inmics otti huomioon myös Kem-
pin aiemmat kokemukset pilvipalveluiden käytöstä.
”Oman hitsausohjelmistomme kautta olimme jo aiemmin 
tutustuneet Azure-ympäristöön, joten se tuntui luontevalta 
vaihtoehdolta pilvipalveluihin siirryttäessä. Pilvipalveluihin 

siirtymisen takana oli ajatus helpommasta, kustannuste-
hokkaammasta ja ketterämmästä ICT-palveluiden tuotta-
misesta”, kertoo Kempin Moberg.

Ennen kaikkien tytäryhtiöiden siirtymistä pilveen järjestet-
tiin pilotti ensin Kempin Ruotsin toimipisteellä.
”Ruotsin pilottiprojektiin oltiin tyytyväisiä. Loppukäyttäjien 
käyttökokemus oli hyvä ja Inmicsin asiantuntijat pystyivät 
toteuttamaan suunnitellun ympäristön Azureen nopeasti 
ja ilman ongelmia. Tämän jälkeen olemmekin siirtäneet 
kaikki Euroopan tytäryhtiömme Azuren päälle. Seuraava 
askel on siirtää maailmalla olevat toimistot Intiassa, Aust-
raliassa ja Kiinassa pilveen”, kertoo Moberg.

Pilvipolussa on tärkeää löytää kokonaisratkaisuja, jotka
hyödyttävät liiketoimintaa.
”Pilvipolussa hyötynä on se, ettei aikaa tuhlaannu sii-
lomaiseen ratkaisujen suunnitteluun vaan tarjotaan koko-
naisratkaisuja ehdotuksesta toteutukseen, kuten Kempin 
tapauksessa. Meillä on laaja kokemus eri pilvipalveluiden 
osalta yhdistettynä liiketoiminnan ymmärtämiseen, mikä 
antaa meille mahdollisuuden luoda parhaat ratkaisut asi-
akkaalle”, korostaa Meuronen.
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