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Toimitusjohtajan katsaus
Julkishallinnon ICT-sektorin suuri murros on jatkunut jo useita vuosia ja jatkuu edelleen kiihtyvänä.
Kuntasektorilla on ehkä vedetty vähän henkeä, mutta maakunta- ja sote-uudistus pitää alan toimijat
edelleen kiireisinä.
Pyrkimys vahvaan valtionohjaukseen ja epävarmuus kansallisten
palvelukeskusten tulevasta roolista tuottavat uusia haasteita
nykyiselle alueellisiin palveluihin perustuvalle toimintamallille.

fiointi suoritetaan kesällä 2018. Toinen merkittävä hanke koskee
toukokuussa 2018 sovellettavaksi tulevaa tietosuoja-asetusta.
Asetuksen voimaantulo aiheuttaa suuria vaatimuksia LapIT:n toiminnalle ja sama pätee vähintään yhtä laajasti yhtiön asiakkaisiin.

Sote-uudistus viitoittaa tietä

”

LapIT on ollut tiiviisti
mukana maakunta- ja
sote-uudistuksessa niin
maakunnallisella, kansallisella kuin yhteistyöalueen tasolla.

4

LapIT on ollut tiiviisti mukana maakunta- ja sote-uudistuksessa
niin maakunnallisella, kansallisella kuin yhteistyöalueen tasolla.
Vuoden 2017 lopussa käynnistyi selvitys laajasta yhteistyömallista Pohjois-Pohjanmaan maakunnan, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin ja Istekki Oy:n kanssa. Selvitystyö on merkittävin yhteistyösuunnitelma koko LapIT:n historiassa ja valmistuu
keväällä 2018.

LapIT:n organisaatiota ollaan muuttamassa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Uutta organisaatiomallia on suunniteltu yhdessä
henkilöstön kanssa, mikä antaa hyvän pohjan uudistuksen
onnistumiselle. Asiakaslähtöisyyden lisäksi kantavina suunnitteluperiaatteina ovat olleet organisaation skaalautuvuus toiminnan
laajentuessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimusten huomiointi.

Vakaa talous
Syyskuun 2017 alussa Lapin sairaanhoitopiirin ICT-tuotanto siirtyi
osaksi LapIT:n palvelukokonaisuutta. Samassa yhteydessä Lapin
sairaanhoitopiiriltä siirtyi 11 asiantuntijaa yhtiön palvelukseen.
Siirto tukee LapIT:n strategian ja omistajapolitiikan mukaisia
linjauksia vahvistaa yhtiön asemaa ja osaamista sote-sektorilla.
Erikoissairaanhoidon tietojärjestelmien tukipalvelujen järjestäminen asettaa yhtiölle entistä tiukempia vaatimuksia etenkin
palvelujen jatkuvuuteen, asiakaspalvelun laatuun, tietoturvaan ja
tietosuojaan.

Uusi, asiakaslähtöisempi organisaatio
Vuonna 2017 LapIT:ssa käynnistyi hanke ISO27001-tietoturvan
hallintajärjestelmän sertifioimiseksi. Tavoitteena on, että serti-
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Palvelujen suhteen yhtiön rooli on muuttumassa entistä enemmän palvelun tuottajasta palvelujen järjestäjäksi. Tässä muutoksessa palvelunhallinnan ja palveluintegraattorin rooli ja osaaminen korostuvat.
LapIT:n taloudellinen tilanne on hyvä. Myynti kasvoi edellisestä
vuodesta 13,4 % ja tilinpäätös oli reilusti positiivinen. Haluankin
esittää parhaat kiitokset asiakkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille menestyksellisestä yhteistyöstä ja ahkeruudesta
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Juhani Jutila
Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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”Olemme sitoutuneita palvelemaan

LAPIT YHTIÖNÄ

asiakkaitamme ja takaamme heille

”

luotettavan ja helpon IT-arjen.”

– Mitä olemme?
LapIT on palveluyritys, jonka tavoitteena on tuottaa asiakkaalle onnellinen IT-arki. Toteutumisen keskeisiä mittareita ovat asiakaspalvelun
toimivuus, nopeus ja saatavuus.
Yhtiön omistajat ovat linjanneet, että tulevaisuudessa omistajapolitiikan kaksi kivijalkaa ovat maakunta ja kunnat. Haluamme olla tuottajana Lapin maakunnan ICT-palveluille.
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Arjen pyörittämisen rinnalla kehitämme uusia asiakkaidemme digitalisaatiota tukevia palveluita – mieluiten yhdessä asiakkaiden kanssa.

Keskeiset tapahtumat toimintaympäristössä lähivuosina
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Arvot

Visio

Lappilaisuus

Järjestämme Suomen parasta kunta-alan
ICT-palvelua. Olemme asiakkaallemme
kultaakin arvokkaampi kumppani.

Rakennamme liiketoimintaamme osaavien henkilöstövoimavarojen ja kumppaniverkoston perustalle. Tarjoamme
palveluratkaisuja hyödyntämällä omaa
kokemustamme, oppimistamme, luovuuttamme sekä alan parhaita käytäntöjä
ja toimintamalleja.

Missio

Kumppanuus
Toimimme asiakkaan parhaaksi. Menestymme, kun asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme
menestyvät. Toimintamme tavoitteena
ovat pitkäkestoiset ja luottamukselliset
asiakas- ja kumppanuussuhteet.

Erinomaisuus
Olemme lähellä asiakasta. Ymmärrämme
asiakkaidemme liiketoiminnan vaatimukset, joiden pohjalta tuotamme palveluita.
Varmistamme ja mittaamme palveluidemme kustannustehokkuutta, käytettävyyttä ja virheettömyyttä. Varmistamme
palveluiden jatkuvuuden sekä korkean
tietoturvan ja tietosuojan.

Rakennamme digitaalista siltaa asiakkaamme määränpäähän. Panemme
itsemme likoon asiakkaamme onnellisen
ja huolettoman IT-arjen puolesta.

Strategia
2020
LapIT uudisti yhtiöstrategiansa omistajapolitiikan viitoittamana keväällä
2016. Keskeisiä muutostekijöitä
olivat maakunta- ja sote-uudistus,
digitalisaation mahdollisuudet,
verkostojen merkityksen kasvu ja
tarve siirtyä tuotantokeskeisyydestä
palveluketjujen hallinnointiin.

LapIT yhtiöstrategia pähkinänkuoressa.
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Brändiuudistus
LapIT:n visuaalinen ilme uudistettiin vuoden 2017 aikana vastaamaan edellisenä vuonna valmistunutta isoa strategiapäivitystä.
Yhteistyökumppaniksi valittiin rovaniemeläinen Mainostoimisto
Puisto.
Uudistus käynnistettiin mainostoimiston suunnittelijoiden vetämillä työpajamuotoisilla kartoituksilla, joissa selvitettiin LapIT:n
luontaiset vahvuudet ja erottuvuustekijät. LapIT:lta työpajoihin
osallistui asiakkuusjohtajan lisäksi työntekijöitä.
Työpajojen tuloksena uutta tavoiteimagoa voitiin lähteä kehittämään LapIT:n luontaisista vahvuuksista. Selvitettiin, mitä
tulevassa viestintä- ja markkinointityössä tulisi korostaa, ja mitä
osa-alueita tulisi viestinnän ratkaisuilla sekä päivittäisessä toiminnassa entisestään vahvistaa.

Terveisiä bittiavaruudesta!
LapIT Oy • Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi • 0201 555 222 • www.lapit.fi

LapIT Oy
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi

Uudistustyössä määriteltyjä brändiviestinnän linjauksia tullaan
hyödyntämään määrätietoisesti myös tulevia viestinnän ratkaisuja suunniteltaessa.

17.-18.8.2017
Arktikum, Rovaniemi

Kysy asiantuntijoiltamme
lisää palveluistamme.

LapIT-päivät
Arktikum, Rovaniemi

17.-18.8.2017

Tervetuloa
LapIT-päiville

Vuosittaisen asiakastapahtumamme teemana
ovat kyberturvallisuus
ja tietosuoja.

Ratkaisut

Laitteet

Käyttö

Yhteydet

LapIT:n logo päivitettiin uudelle vuosikymmenelle ja sen kaaret
muutettiin puhekuplaksi. Päivityksen saivat myös verkkosivusto, yritysesittelykalvot, LinkedIn-profiili sekä muut viestinnän materiaalit.

www.lapit.fi

LapIT Oy
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi

Muun muassa näitä asioita mietimme viestinnän uudistukseen
liittyen:

www.lapit.fi

Pidämme huolta
sinusta ja laitteestasi.
0201 555 222
palvelupiste@lapit.fi

LapIT on paikallinen, sitoutunut ja taitava. Asiakkaamme
kokevat LapIT:n ”meidän omaksi” IT-yhtiöksi.

www.lapit.fi

LapIT palvelee, turvaa ja rohkaisee. Saamme asiakkailtamme
päivittäin kiitosta palveluasenteestamme.
LapIT on luonteva kumppani. Ihmisläheisyys on välittämistä ja
välittömyyttä. LapIT:n toiminnassa on hyvä ja rento henki.
LapIT on vastuullinen ratkaisija. LapIT turvaa asiakkaidensa
huolettoman ja toimivan ICT-arjen.
LapIT on inspiroiva uudistaja. LapIT inspiroi asiakkaitaan näkemään muutoksen tuomat edut ja mahdollisuudet, ja auttaa heitä
konkreettisesti.

Johanna Niva
Asiakkuusjohtaja, varatoimitusjohtaja
040 760 2280
johanna.niva@lapit.fi
LapIT Oy – Rovaniemi
Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi
www.lapit.fi

palvelupiste@lapit.fi
0201 555 222

Työn tuloksena syntynyt uusi visuaalinen ilme ja suunnitellut
markkinointiviestinnän ratkaisut viestivät ihmisläheisestä ja
nykyaikaisesta asiantuntijaorganisaatiosta. Uusi ilme on otettu
vuoden 2017 aikana vaiheittain käyttöön ja näkyy jatkossa johdonmukaisesti kaikessa LapIT:n viestinnässä.
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”

LAPIT ORGANISAATIONA

”LapIT tuntee pohjoisen ihmiset,
haasteet, tarpeet ja vahvuudet –

– Mitä teemme ja keitä olemme?

järjestämme asiat ja rakennamme
yhteyksiä.”

Vuonna 2017 LapIT:n liikevaihto kasvoi vahvasti. Henkilöstön määrä
ylitti sadan hengen rajapyykin tuloksena pitkäjänteisestä työstä henkilöstön sitouttamiseksi ja yrityskulttuurin kehittämiseksi.
Vuosi oli haasteellista ja työntäyteistä aikaa ICT-palveluntarjoajan turvallisuushallinnan näkökulmasta. Erityisesti haittaohjelmat ja haavoittuvuudet koeponnistivat toimintakykyämme, joka todettiin ongelmatilanteissa tehokkaaksi.
Vuoden 2017 aikana päivitimme urakalla
palvelukuvauksiamme asiakaslähtöisemmiksi
ja lisäsimme palveluluetteloomme muun
muassa käyttäjäkohtaisen peruspalvelun ja
tietosuoja-asiantuntijan palvelut.

Toimipisteet

Ivalo

94
Henkilöstö

Asiakastyytyväisyys

94 henkilöä

Asiakastyytyväisyys
4,36 asteikolla 1-6

94 % vakituisessa
työsuhteessa
Keski-ikä 43,5 vuotta

12

4,4
Salla
Pello
Ylitornio

Kemijärvi

Rovaniemi
Kuusamo
Taivalkoski
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Hallituksen
puheenjohtajan
katsaus
LapIT:lla on merkittävä markkina-asema Pohjois-Suomen
kunta-alan ICT- tuotannossa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut
tasaisesti, henkilöstö on osaavaa ja työhönsä sitoutunutta.

ei ole. Asiakkaiden on kyettävä tulevaisuudessakin luottamaan
siihen, että ne saavat kustannustehokkaita ja laadukkaita ICT-pal-

Henkilöstö on keskeisessä roolissa menestyvässä yrityksessä,
joten hallitus on tukenut toimivaa johtoa erilaisissa pyrkimyksissä
työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Rovaniemen kaupungin luottamushenkilönä olen oppinut arvostamaan LapIT:n toimintaa. LapIT on opettanut, että kuntaomisteinen yhtiö voi olla taitavasti johdettu ja hoidettu.

Lisää kilpailukykyä

Maarit Simoska

Hallitus

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Johtoryhmän tehtävänä on hankkeiden koordinointi ja ohjaus,
toiminnan kehittäminen ja seuranta, strategian laadinta ja ylläpito, resurssien hallinta, ympäristön seuranta (kilpailijat, toimittajat, asiakkaat), tuloskortin suunnittelu ja seuranta.

Maarit Simoska

Varapuheenjohtaja
Tuomo Hänninen

Jäsenet
Jäsenet:
Anna-Liisa von Fielitz
Jari Jokela
Tuija Lång
Veikko Niemelä

veluja LapIT:ltä.

LapIT:n hallituksen puheenjohtaja

Laajennettu johtoryhmä

Organisaatiouudistukseen liittyvät muutokset olivat kunnianhimoisia, mutta ne eivät kaikilta osin tuottaneet toivottua lopputulosta. Korjausliikkeet tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi
ovat kuitenkin oikeansuuntaisia ja lisäävät yrityksen kilpailukykyä.
LapIT:n johtaminen on pitkäjänteistä, joten hallituksen rooli on
usein hallittujen prosessien ja erilaisten raportointien seuraamista. Toimintavuoden aikana hallitus pieneni aiemmasta ja osa
hallituksen jäsenistä vaihtui kuntavaalien jälkeen.

Iso rooli tulevaisuudessa
Keskustelu hallituksessa on ollut rakentavaa. Hallitus on toiminut
omistajapoliittisten linjausten mukaisesti, ja LapIT Oy on pyrkinyt
osallistumaan maakunnan sote-valmisteluihin. Tavoitteena on
ollut varmistaa yhtiön tulevaisuus maakuntauudistuksen jälkeenkin joko Lapin tai koko Pohjois-Suomen ICT-kuntapalvelujen
tuottajana tai jopa isommassa roolissa.
LapIT:n palvelut ovat monille pienille kunnille välttämättömiä,
sillä muita luotettavia palveluntarjoajia Lapissa ja Koillismaalla
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Toimitusjohtaja Juhani Jutila
Asiakkuusjohtaja Johanna Niva
Hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen
Palvelujohtaja Janne Perälä
Kehityspäällikkö Merja Haikka

Laajennettu johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
Kokouksissa käsitellään muun muassa henkilöstön edustajan
terveiset sekä talous- ja henkilöstöhallintoraportointia, resursseja
ja turvallisuutta.

Jäsenet

”

Toimitusjohtaja Juhani Jutila
Asiakkuusjohtaja Johanna Niva
Palvelujohtaja Janne Perälä
Hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen
Kehityspäällikkö Merja Haikka
Turvallisuuspäällikkö Risto Hoppula 1.7.2017 –
Yksikön päällikkö Tuomo Hietajärvi
Yksikön päällikkö Panu Hällfors 1.1. – 27.10.2017
Yksikön päällikkö Paula Kuivalainen
Yksikön päällikkö Satu Pyysoja
Luottamusmies Risto Aaltonen

”LapIT on opettanut, että kuntaomisteinen yhtiö voi olla taitavasti johdettu ja hoidettu.”
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Organisaatio

Hallinto

Henkilöstöpolitiikka

LapIT:lle luotiin vuonna 2017 uusi organisaatiomalli, jota on
jatkokehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. Organisaatiouudistuksen tavoitteina olivat parempi asiakaspalvelu ja henkilöstötyytyväisyys.

Hallinto vastaa LapIT:n talous- ja henkilöstöhallinnosta, toimitila-

Henkilöstöpolitiikkamme ohjaa yhdessä tekemiseen ja yhdessä onnistumiseen. Kannustamme ja motivoimme työntekijöitä myös yksilöinä. Toiminnassa korostuu yhteistyökyky niin yrityksen sisällä kuin
suhteessa asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Jatkossa LapIT:n palvelut jaetaan kahteen liiketoiminta-alueeseen: Sote- ja maakuntapalvelut sekä Kuntapalvelut. Liiketoimintaa tukee Teknologiapalvelut-yksikkö, johon keskitetään
toimialariippumattomat palvelut ja arkkitehtuurityö.

hallinnasta ja tietoturvallisuudesta. Vuoden 2017 merkittävimmät
toimenpiteet olivat turvallisuushallintajärjestelmän kehittäminen
kohti ISO27001-sertifikaattia ja valmistautuminen uuteen tietosuoja-asetukseen.
Toimitusjohtaja Juhani Jutila
Hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen
Turvallisuuspäällikkö Risto Hoppula
Turvallisuuspäällikkö Tero Törmänen
Hallintokoordinaattori Nina Pökkylä
Hallintosihteeri Elena Kakko
Hallintosihteeri Sanna Siivola – 31.8.2017
Hallintosihteeri Anna-Stiina Jokinen 10.7. – 31.12.2017

LapIT:n henkilöstöpolitiikassa korostuvat yrityksen arvot: lappilaisuus, kumppanuus ja erinomaisuus.

Henkilöstöpolitiikkamme jakautuu viiteen osa-alueeseen:

Lappilaisuus

Työ ja tapa toimia

Lappilaisuus sisältää perinteisesti rehellisyyden vaatimuksen:
Lapissa on aina arvostettu aitoa ja rehellistä työtä. Lappilaisuuteen kuuluvat myös oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden
toteutuminen arjen asioiden hoidossa.

Keskeisimmät käytännöt ohjaavat meitä toimimaan sovittujen
toimintamallien mukaisesti.

Kumppanuus
Sisäisen kumppanuutemme voimavaroja ovat omatoimisuus,
aloitteellisuus, yksilöllisyys ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen
asiakkaan hyväksi.

Juhani Jutila
Toimitusjohtaja

Erinomaisuus
Varmistamme oman kyvykkyytemme ja palvelutasomme kilpailukykyisyyden hyödyntämällä modernia teknologiaa, panostamalla
korkeaan osaamisen tasoon sekä arvioimalla ja parantamalla
toimintaamme IT-alan parhaiden käytäntöjen avulla.

Palvelut

Asiakkuudet

Kehitys ja ratkaisut

Janne Perälä
Palvelujohtaja

Johanna Niva
Asiakkuusjohtaja

Merja Haikka
Kehityspäällikkö

Risto Hoppula
Turvallisuuspäällikkö

Hallinto
Päivi Honkala-Hyvärinen
Hallintopäällikkö

LapIT:ssä työntekijä pystyy sitoutumaan yrityksen arvoihin ja
olemaan ylpeä työpaikastaan ja työtehtävistään. Lisäksi hän osaa
arvostaa omaa osaamistaan ja työpanostaan.

Kasvu ja kehittyminen
Kannustamme ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen
sekä vahvistamme oma-aloitteisuutta, ideointia ja innovointia.
Tarjoamme kaikille työntekijöillemme ammatillisen kehityspolun.

Rahallinen palkitseminen
Meillä on oikeudenmukainen ja tehtävää vastaava palkkaus, joka
ohjaa tuottavuuden parantamiseen. Palkitsemisen avulla tuemme hyviä suorituksia.

Henkilöstöedut
Meille on tärkeää, että työntekijämme ovat motivoituneita tekemään työtä yrityksemme hyväksi. Siksi tarjoamme työntekijöillemme kannustavia ja virkistäviä henkilöstöetuja.

Terveys ja hyvinvointi
Tuemme työntekijöidemme henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä luomme erinomaiset työolosuhteet.

Puhumme yhteistä kieltä, jotta ymmärrämme paremmin toisiamme ja siten edesautamme yhteistyön toimivuutta. LapIT on
haluttu työpaikka.
Olemme luoneet yhteiset periaatteet ja tavat työyhteisömme toiminnalle kiinnittäen erityistä huomiota johtamisen ja toiminnan
laatuun (LapIT Way).

Toimiva Laite

Toimiva Käyttö

Toimiva Palvelu

Toimiva Väylä

Tuomo Hietajärvi
Yksikön päällikkö

Satu Pyysoja
Yksikön päällikkö

Panu Hällfors
Yksikön päällikkö
(1.1. – 27.10.2017)

Paula Kuivalainen
Yksikön päällikkö
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LapIT organisaatio 2017.
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Liiketoimintayksiköt

Suurelle asiakkaallemme on otettu käyttöön ikäihmisten
palveluihin SAS (selvitä – analysoi – sijoita) lyhytaikaishoidon
prosessisovellus, jonka avulla ikäihmisiä sijoitetaan tehokkaammin eri hoitokoteihin.

Asiakkuudet ja projektit
Asiakkuudenhallintaa vahvistaakseen LapIT nimesi uusia asiakkuuspäälliköitä, jotka aloittivat tehtävissään vuoden 2017 alussa.
Asiakkuuspäälliköiden vastuulla on nimettyjen asiakasorganisaatioiden myynti, tarjoukset, sopimukset ja muut kaupalliset asiat
sekä asiakastyytyväisyyden seuranta.

Palvelusopimusten muutoksesta neuvoteltiin asiakkaiden kanssa
kevään aikana ja uuden palvelun mukaiset sopimukset otettiin
käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen.

Asiakkuuspäällikkö koordinoi myös asiakkaidensa hankesalkkua.
Asiakkaille toteutettavat selvitys- ja käyttöönottoprojektit ovat
merkittävä osa LapIT:n liiketoimintaa. Asiakkuuspäälliköiden
kautta asiakkaan yhteyshenkilöillä on käytettävissään yksi yhteyshenkilö.

ottoprojekti, jossa LapIT:n projektipäällikkö koordinoi ja ohjeisti
palvelun käyttöönoton yhdeksälle LapIT:n asiakasorganisaatiolle. LapIT:n projekti sai kansallisestikin huomiota onnistuneena
suomi.fi-käyttöönottona.

Asiakkuudet ja projektit -yksikkö vastaa lisäksi LapIT:n projektitoimistosta, jossa hallinnoidaan asiakasprojekteja ja vaativampia
sisäisiä projekteja. Projektitoimistomallia uudistettiin kevään
2017 aikana ja projektien suunnittelua ja seurantaa parannettiin.

Uusia asiakkaita ja uudet palvelukuvaukset
Vuoden aikana LapIT sai kaksi uutta kokonaispalveluasiakasta, Savukosken kunnan ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän. Lapin
sairaanhoitopiirin ICT-palvelut siirtyivät LapIT:lle 1.9.2017 alkaen.
Vuoden aikana uudistimme kaikki LapIT:n palvelukuvaukset ja
palvelutasot. Palvelutasot perustuvat kansallisiin JHS174 -suosituksiin. ICT-palveluille päivitimme palvelukuvaukset ajan tasalle
ja yhtenäistimme vuosien aikana eriytyneitä palveluita yhtenäisiksi. Palvelukuvauksiin liitettiin vastuumatriisit, joista käy ilmi
toimittajan ja asiakkaan vastuualueet.

Suurin muutos: käyttäjäkohtainen peruspalvelu
Suurimpana muutoksena otettiin käyttöön perinteisen työasemakohtaisesti veloitetun peruspalvelun tilalle käyttäjäkohtainen
peruspalvelu, jossa LapIT sitoutuu tukemaan kaikkia asiakkaan
IT-laitteita työasemista tabletteihin ja älypuhelimiin.
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Asiakassovelluksia ja laatutietoisuutta

Asiakkaille toteutettiin yhteisprojektina suomi.fi-palveluväylän
eli kansalaisille tarjottavan sähköisen palvelukanavan käyttöön-

Kemijärven koululle toteutettiin O365 luokkahuone -oppimisympäristö, jossa ajatuksena on digitalisoida tehtäväkirjat ja -vihkot.
Laatutietoisuutta on kasvatettu koko vuosi. Käytännön toimenpiteinä mainittakoon uuden asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto, prosessien päivittäminen ja tiedon säännöllinen analysointi.

Palveluyksiköt
Toimiva Laite

Toimiva Käyttö

Kehitys ja ratkaisut

Vuonna 2017 toteutettiin Voima-projektin jatko Voima II, jossa
keskityttiin koko laite-elinkaaren hallinnan kehittämiseen ja automatisointiin. 3CheckIT-projektin keskiössä taas oli laitteiden
proaktiivinen hallinta.

Yksikkö tuottaa toimialue-, tietojärjestelmä-, tallennus-, tulostus- ja lisenssien hallintapalveluja. Toimiva Käyttö myös vastaa
tuottamiensa palveluiden kehittämisestä.

Kehitys ja ratkaisut -yksikön tavoitteena on tuottaa asiakkaille
uusia ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Yksikön kaksi
ratkaisupäällikköä ovat toimineet aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden eri toimialojen kanssa.

Asiakkaiden Windows 10 -käyttöönottoprojektit työllistivät sekä
SCCM-asiantuntijoita että projektihenkilöstöä. Lisäksi asiantuntijat
työskentelivät vuoden aikana muun muassa Savukosken, Lapin
sairaanhoitopiirin ja Muonion asiakasprojektissa.

Vuoden 2017 keskeisimpiä toimenpiteitä ovat olleet pilvipalveluiden käyttöönotto, eri tuotantoympäristöjen uusiminen sekä
osallistuminen useisiin asiakasprojekteihin.

Yksikössä toimii myös muutoksenhallintapäällikkö, joka johtaa ja
kehittää koko yrityksen muutoksenhallintaa. Muutoksenhallinnan
merkitys on korostunut entisestään viimeisen vuoden aikana.

Toimiva Väylä

Toimiva Palvelu

Vuonna 2017 yksikön vastuualueet olivat tietoliikennepalvelu,
langaton tietoverkko, virtualisointi- ja etätyöpalvelut sekä kyberturvallisuus.

Toimivan Palvelun vastuulla on Toimivan Väylän, Toimivan
Laitteen ja Toimivan Käytön tuottamien palvelujen operatiivinen
tuotanto, asiakaspalvelu ja käyttäjien tuki.

Suurimmat toimenpiteet olivat palveluna hankitun reunaverkon
palomuurin uusiminen, Lapin sairaanhoitopiirin LAN ja WLAN
-verkkojen suunnittelu, Citrixin uuden alustan ja päivityksen
suunnittelu.

Yksikön asiantuntijat ovat osallistuneet myös erilaisiin kehitysprojekteihin. Henkilöstöä on koulutettu IT-alan koulutusten lisäksi
asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen tiimoilta.

Pienetkin kunnat sähköisiksi
Kunnille on järjestetty useita eri IT-ratkaisujen esittelytilaisuuksia
yhdessä ohjelmistotoimittajien kanssa, kuntien tarpeisiin perustuen. Pienten kuntien toimintaprosessien sähköistämisen – kuten
tiedonohjaus, asianhallinta, arkistointi – tiimoilta on järjestetty
useita tapaamisia, tarkoituksena yhteistyön tiivistäminen sekä
mahdolliset samanaikaiset projektit ja käyttöönotot.
Uusista projekteista voidaan mainita Lapin sairaanhoitopiirin
lastenklinikan päivystyksen tueksi kehitteillä oleva digitaalinen
verkkoavusteinen ohjelma, joka on pilotointivaiheessa käytössä
sairaalan sisällä.

Palvelutuotannon poikkeustilannevalmiuden kehittämiseen kuului varmistusjärjestelmän siirto, elinkaaren päässä olevien verkon
laitteiden uusiminen ja konesalijäähdytyksen lisääminen.
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Loppuvuonna 2017 Toimivassa Palvelussa työntekijöitä oli
enimmillään 50, kun Lapin sairaanhoitopiirin IT-palvelut siirtyivät
LapIT:n hoidettavaksi.
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Tietosuoja ja tietoturva
Elämme hurjassa digitaalisessa muutoksessa, jossa ICT-palveluntarjoajan turvallisuusjohtaminen ja sen hallinta ovat merkittävässä roolissa, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee sovellettavaksi 25.5.2018.

”Tekninen tietoturva ei itsessään

Sen myötä organisaatioiden tulee taata riittävä tietosuoja ja -turva sekä kyettävä osoittamaan noudattavansa uutta asetusta. Turvallisuus on pääasiassa uhkien tiedostamista, riittävää varautumista ja suojautumista – lue lisää alta.

työntekijöistä ja heidän motivaa-

Projektitehtäviä hoiti eri yksiköiden henkilöistä muodostuva tietosuojatiimi. Marraskuussa LapIT palkkasi tietosuojavastaavaksi
Siru Siivolan, joka jatkoi tietosuojatyön kartoittamista ja koordinoimista. Tietosuojatoimenpiteisiin ryhdyttiin heti, sillä aikaa
toukokuuhun 2018 oli niukasti.

Jatkuva työ
Tietosuojatyö ei pääty asetuksen sovellettavaksi tulon ajankohtaan, vaan sen myötä muodostetut ja päivitetyt prosessit ja
hyvät käytännöt säilytetään osana LapIT:n toimintaa, jota tullaan
seuraamaan vuosikellon rytmittämänä.
Vuoden 2018 askelmerkeiksi voisikin tiivistää asetuksen vaatimukset täyttävän tietosuojatyön sekä tietoisuuden lisäämisen
LapIT:ssa.

Alkukartoitus kiinnostaa
Siru Siivola
Samaan aikaan käynnistettiin myös rekisterinpitäjinä toimiville
asiakkaille suunnattu kolmivaiheinen tietosuojapalvelu, jonka
ensimmäinen vaihe, alkukartoitus, tuntui kiinnostavan asiakkaita.
Tietosuojatyö osoittautui olevan alkutekijöissään useimmissa
organisaatioissa, joten käynnistämisapu tuli tarpeeseen.
Tietosuojatyötä tehtiin myös rekisterinpitäjänä toimivan LapIT:n
toimittajien kanssa. Erityisesti henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset työllistivät LapIT:ia, ja tulevat työllistämään
jatkossakin.

tiostaan.”

Tietoturva

Tietosuoja
Tietosuoja-asetuksen tuloon valmistauduttiin LapIT:lla alkuvuodesta 2017 käynnistämällä tietosuojatilanteen kartoittamiseksi
projekti, jota veti kehityspäällikkö Merja Haikka.

ole se sielu ja sydän – ne koostuvat

Tietosuojapäällikkö

”

”Tietosuojatyö ei pääty asetuksen

sovellettavaksi tulon ajankohtaan,
vaan sen myötä muodostetut ja

päivitetyt prosessit ja hyvät käy-

Vuosi 2017 oli haasteellista ja työntäyteistä aikaa ICT-palveluntarjoajan turvallisuushallinnan näkökulmasta. Erityisesti haittaohjelmat ja haavoittuvuudet ovat koeponnistaneet LapIT:n toimintakykyä jopa 24/7 toimintavaateiden mukaisesti.
Muun muassa toukokuinen WannaCry-haittaohjelma harjoitutti LapIT:n tietoturvauhkien torjuntakykyä koko organisaation
osalta. Loppuvuonna LapIT:ia ja sen asiakkaita ovat työllistäneet
esiintymiset toisen identiteetillä, yksittäiset kriittiset haavoittuvuudet, WannaMine-haittaohjelman torjuminen ja erinäiset
turvallisuustapahtumat.

Uusia teknisiä menetelmiä

”

Uusi LSHP-asiakkuus toi syksyllä erilaista näkökulmaa LapIT:n
turvallisuuden hallintaprosesseihin. Toimitilaturvallisuus, tietoliikenneturvallisuus, käyttöturvallisuus ja tukiprosessit koskien
työskentelyä lähellä potilastietoa nousivat tapetille.

Vuoden 2017 aikana LapIT otti käyttöön turvallisuuden hallintaa helpottavia teknisiä menetelmiä kuten uuden sukupolven
ulkoverkon palomuuri, sähköpostin tietoturvatarkistus (mm.
Sandbox-toiminto ja SPF-tarkistus), tilannekuvapalvelu (SIEM) ja
salasanasäiliö (PAM).

ISO 27001 ohjaa
Tekninen tietoturva ei itsessään ole se sielu ja sydän – ne rakenTuleva EU:n tietosuoja-asetus ja meneillään oleva ISO 27001
-projekti ovat ohjanneet LapIT:n painopistettä olemassa oleviin
turvallisuuden sateenkaaren eri hallintaprosesseihin, tai jopa
miettimään niitä ihan puhtaalta pöydältä.

tuvat työntekijöistä ja heidän motivaatiostaan. Kaikki LapIT:n
työntekijät on pyritty motivoimaan työskentelemään yrityksen ja
asiakkaidemme turvallisuusperiaatteiden mukaisesti.

ISO 27001 -projekti on edellyttänyt osan LapIT:n henkilökunnasta
sitoutumaan projektiin koko vuodeksi 2017. Projekti on tarkoitus
viedä maaliin vuoden 2018 aikana. Syksyn 2017 aikana laadittiin LapIT Oy Turvallisuusstrategia 2021, LapIT:n Strategia 2020
päälinjojen mukaisesti.

Risto Hoppula
Turvallisuuspäällikkö

tännöt säilytetään osana LapIT:n
toimintaa.”
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255 200

”

”LapIT toimii vastuullisesti – olemme

– Tietoa ja tilastoja

sitoutuneet etsimään toimivimmat ja
kustannustehokkaimmat ratkaisut.”

LapIT Oy jatkaa vahvalla kasvu-uralla: liikevaihto
kasvoi 13,4 % edellisvuodesta. Kasvua selittää uusi
suuri kokonaispalveluasiakas sekä asiakaskunnan
yhtiöltä tekemät suuremmat hankinnat.
Yhtiön talous on vakaalla pohjalla. LapIT neuvottelee aktiivisesti alueen kuntien kanssa ICT-tukipalvelujen keskittämisestä.

Tulos

Tuloslaskelmassa muutettiin hankintojen kirjauksia
edelliseltä tilikaudelta siten, että palveluiden tuottamiseen liittyvät ostot kirjattiin kohtaan ”Materiaalit
ja palvelut”. Vuonna 2016 nämä ostot olivat rivillä
”Liiketoiminnan muut kulut”.

2016
21 700

2015
3 900

2017
3 918 000

Tase
2016
2 593 000

2015
2 162 000

Liikevaihto
2017
11 778 000

2016
2015
22

9 757 000

10 390 000
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Tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
		
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
		Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
		Lyhytaikaiset
			Myyntisaamiset
			Muut saamiset
		Siirtosaamiset
		Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
Muut rahastot
		Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
		Lyhytaikainen vieras pääoma
			Ostovelat
			Muut velat
			Siirtovelat
		Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Tulos
31.12.2017

8311.09
8311.09

11081,46
11081,46

106 055,00
106 055,00
114 366,09

106 055,00
106 055,00
117 136, 46

1 139 086,46
27 391,81
1 277 880,60
2 444 358,87
2 444 358,87
0,00
1 359 620,58
3 803 979,45
3 918 345,54

1/2017 - 12/2017

31.12.2016

522 153,77
30,19
530 560,96
1 052 744,92
1 052 744,92
0,00
1 424 023,03
2 476 767,95
2 593 904,41

160 000,00
60 000,00
60 000,00
432 471,59
255 219,59
907 691,18

160 000,00
60 000,00
60 000,00
410 809,70
21 661,89
652 471,59

1 388 532,72
246 132,18
1 375 989,46
3 010 654,36
3 010 654,36
3 918 345,54

240 778,40
372 141,91
1 328 512,51
1 941 432,82
1 941 432,82
2 593 904,41

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat
		
Ostot tilikauden aikana
		Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
		Palkat ja palkkiot
		Henkilösivukulut
		Eläkekulut
		Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
		
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot ja -kulut
		Muut korko- ja rahoitustuotot
			Muilta
		Korkokulut ja muut rahoituskulut
			Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto (tappio)
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1/2016 - 12/2016

11 778 218,30
89 793,51

10 390 016,00
34 575,85

-1 989 271,62
-3 197 587,24
-5 186 858,86

668,09
-2 991 720,71
-2 991 052,62

-3 835 658,58
-874 093,27
-703 918,79
-170 174,48
-4 709 751,85

-3 453 825,17
-843 438,90
-632 045,28
-211 393,62
-4 297 264,07

-2 770,37
-2 770,37
-1 655 121,54
313 509,19

-3 693,82
-3 693,82
-3 113 619,30
18 962,04

3 900,10

3 341,11

-482,40
3 417,70
316 926,89
-61 707,30
255 219,59

-641,26
2 699,85
21 661,89
0,00
21 661,89
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Talouslukuja
ja muuta tietoa
Talouden tunnusluvut (1 000 e)
Liikevaihto
Tulos rah.erien jälkeen
Oma pääoma
Taseen loppusumma
Liikevaihto / henkilö
Omavaraisuus %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Investoinnit
Palvelukehitysinvestoinnit

2017
11 778
255,2
908
3918
125
23
29,1
902
128

2016
10 390
21,7
652
2 593
125
25
2,2
1 145
118

2015
9 757
3,9
627
2 162
123
29
0,5
1 176
108

Henkilöstö
Keski-ikä 					 43,5
Henkilöstö keskimäärin 		
94 (2016: 83)
Koulutuksen os.maksut 			 131 200
Koulutuksen osuus lv:sta 			
1,1 %
Koulutukseen käytetty aika
keskimäärin työpäivää / henkilö
4,2
Vakituisessa työsuhteessa 31.12. % 		
94 %
Työntekijöiden palkat ja palkkiot
3 835 658,58 e
Eläkekulut 			
703 918,79 e
Muut henkilösivukulut
170 174,48 e
Henkilöstökulut yhteensä 		

Jäsenyydet
LapIT oli vuoden 2017 aikana jäsenenä alla listatuissa yhdistyksissä.

IT Service Management Forum Finland ry
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää parhaiden toimintatapojen käyttömahdollisuuksia
ja edistää ammatillisen kehityksen ilmapiiriä tietotekniikkapalvelujen hallinnan alalla.

Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia siitä, että teknologiateollisuudella on
menestymisen edellytykset maailmanlaajuisessa avoimessa taloudessa.

4 709 751,85 e
39,98 % liikevaihdosta

Suomen Yrittäjät ry
Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä ja rakentaa
parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa perusarvoinaan rohkeus, luotettavuus ja uusiutumiskyky.

Omistajat
Organisaatio

Osakkeiden lukumäärä

Lapin kauppakamari
Lapin kauppakamarin tehtävä on edistää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia
parantamalla Lapin rakenteellista toimivuutta ja vahvistamalla sen edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiseksi.

Toimitilat
Paikkakunta

Osoite

Rovaniemi
Rovaniemi
Rovaniemi
Kemijärvi
Kemijärvi
Kuusamo
Kuusamo
Taivalkoski
Ivalo
Ivalo
Ylitornio
Pello
Salla

Rantavitikantie 33
Ounasrinteentie 22
Hallituskatu 7
Kuumaniemenkatu 2 A 2
Luusuantie
Torangintaival 8
Keskuskuja 6
Opintie 3 (ml. sos.tilat)
Sairaalantie 3 B
Varasto
Alkkulanraitti 55
Kunnantie 4
Postipolku 3

Yhteensä
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m²
1193,0
32,8
110,1
226,5
45,5
46,0
25,5
27,0
35,0
27,5
1 775,9

Rovaniemen kaupunki
Kuusamon kaupunki
Kemijärven kaupunki
Lapin sairaanhoitopiirin Ky
Inarin kunta
Kittilän kunta
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Ranuan kunta
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Sallan kunta
Kolarin kunta
Pellon kunta
Posion kunta
Savukosken kunta
Taivalkosken kunta
Ylitornion kunta
Enontekiön kunta
Muonion kunta
Pelkosenniemen kunta
Oulun kaupunki
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
KuntaPro Oy
NordLab
Istekki Oy
Utsjoen kunta
Omat osakkeet
Yhteensä 160

54
16
13
10
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
7

Yhteensä 160

TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry on valtakunnallinen, puolueeton ICT-alan
asiantuntija Suomessa. Sen tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen.

EBEN Suomi ry
EBEN Suomi ry on yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niissä toimivien ihmisten etiikan tuntemusta ja arvostusta.

Projektiyhdistys ry
Projektiyhdistys ry parantaa jäsentensä edellytyksiä suunnitella, johtaa ja toteuttaa
tuloksellisia projekteja verkostoituneessa ja kansainvälisessä ympäristössä.

Wave asiakaspalveluverkosto
Wave tarjoaa asiakaspalvelun kehittämisen tueksi aktiivisen ja asiantuntevan verkoston
sekä kilpailuja, koulutuksia, neuvontapalveluita, yritysvierailuja ja ammattilaistapahtumia.
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LapIT Oy • Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi • 0201 555 222

www.lapit.fi
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