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LAPIT OY YHTIÖNÄ

LapIT Oy on kiinnittänyt erityistä huomiota hyvän asiakaskoke-
muksen tuottamiseen. Toteutumisen keskeisiä mittareita ovat 
asiakaspalvelun toimivuus, nopeus ja saatavuus. Yhä monimuo-
toisemmaksi muuttuvassa teknisessä toimintaympäristössä 
on tärkeää, että kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme heille 
parhaiten sopivat ratkaisut kustannustehokkaasti ja tietoturval-
lisesti. 

Lainsäädännössä tapahtuva säätely ICT-alaan liittyen vaatii myös 
erityisosaamista. Tarjoamme asiakkaillemme tukea, ja valikoi-
massamme on mm. tietosuojapalvelu. Vuonna 2019 voimaan 
tulevista laeista esimerkiksi tiedonhallintalaki ja saavutettavuus-
lainsäädäntö heijastuvat väistämättä myös LapIT:n ja asiakkai-
demme toimintaan. Tämän lisäksi asiantuntijamme ovat olleet 
asiakkaidemme tukena mm. projektijohdon, kilpailutuksen ja 
hankintojen osalta, sekä antaneet teknistä konsultaatiota. 

Toimimme edelleen vahvasti kuntasektorilla, jonka toimintaym-
päristö on meille tuttu yhtiön perustamisesta lähtien. Sopivim-

”
Yhdistämme 

 ihmiset ja tiedon.

LapIT Oy toimii yhteistyössä asiakkaiden kanssa   

mat ratkaisut ja toimintamallit syntyvät tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa. Olemme vahvistaneet yhteistyömalleja, ja 
jatkamme tätä työtä myös tulevaisuudessa. Haluamme olla lähellä 
asiakkaitamme, jotta kykenemme tuottamaan heille parhaiten 
soveltuvat palvelut. Olemme vahvistaneet osaamistamme ja pal-
veluitamme Sote-sektorilla.

Seuratessamme aktiivisesti alan vallitsevia suuntauksia vahvis-
tamme omaa osaamistamme ja kyvykkyyksiä toimia asiakkai-
demme hyväksi. Olemme yhä enenevässä määrin kehittämässä 
asiakkaillemme digitalisaatiota tukevia palveluita, ja tarjoamme 
mielellämme osaamistamme monenlaisiin hankkeisiin. Toimi-
alueemme maantieteellisesti pitkät etäisyydet korostavat erilais-
ten etäkäyttö-toiminteiden tarvetta, liittyivät ne sitten opetukseen, 
terveydenhuoltoon, etätyöskentelyyn tai vaikkapa kunnan ver-
kossa tarjoamiin palveluihin. LapIT Oy on tulevaisuusorientoinut 
yhtiö, joka pitää huolta asiakkaistaan.
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TULEEKO TÄHÄN JOKU ALOITUSNOSTO / INGRESSI???. 

”
6

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli LapIT Oy:lle merkittävän kasvun ja muutosten 
vuosi. Vuoden käynnistyessä Lapin sairaanhoitopiiri oli juuri 
aloittanut kokonaispalveluasiakkaanamme. Lisäksi käynnis-
timme alkuvuodesta yhteistyön Lapin maakunnan valmistelun 
tukemiseksi. Kasvavan ja monimuotoistuvan asiakaskuntamme 
palvelemiseksi veimme keväällä läpi organisaatiouudistuksen, 
jonka tuloksena uudelleen järjestelimme asiakasrajapintamme 
kahdeksi liiketoimintayksiköiksi, jotka ovat Kuntapalvelut sekä 
Sote- ja Maakuntapalvelut. Näitä liiketoimintayksikköjä tukemaan 
perustimme Teknologiapalvelut sekä Yhteiset tukipalvelut -yksi-
köt, joiden vastuulla on liiketoiminnoillemme yhteisen palvelu-
tuotantoinfran kehittäminen ja tukeminen. Muutoksen kautta 
olemme parantaneet asiakastyytyväisyyttämme ja palvelutuo-
tantoamme laatua, sekä nostaneet organisaatiomme valmiuksia 
liiketoiminnan kasvulle kunta- ja sotesektoreilla.

Astuin tämän hienon yhtiön toimitusjohtajan tehtävään elokuun 
alussa. Haluan tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme, yhtiön 
hallitusta ja työntekijöitämme lämpimästä vastaanotosta ja 
tuestanne toimintaympäristöömme ja yhtiöön perehtymiseksi. 
Yhtiö on omistaja-asiakkaidemme tuella ja eläkkeelle siirtyneen 
toimitusjohtajan Juhani Jutilan johdolla kehittynyt vahvaksi 
ICT - palveluntuottajaksi Lapin ja Koillismaan alueilla. LapIT Oy 
omaa vahvaa osaamista laadukkaiden, kustannustehokkaiden 
ja turvallisten ICT palveluiden tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. 
Tästä osoituksena esimerkiksi ISO/IEC 27001 tietoturvallisuu-
den hallintajärjestelmän sertifikaatti, jonka yhtiömme saavutti 
alkukesästä 2018.

Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla teimme aktiivista yhteis-
työtä kuntaomistajiemme kanssa digitalisaation kehittämishank-
keiden tunnistamiseksi, jotka jatkuvat lukuisien yhteistyöpro-
jektien muodossa vuoden 2019 aikana. Lisäksi jatkoimme Lapin 
sairaanhoitopiirin palvelutuotannon käynnistämistä tavoitellussa 
laajuudessa, sekä toimimme Lapin maakunnan ICT infran suun-
nittelun tukena. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä tuli 
asiakkaaksemme vuoden 2018 alussa, ja loppuvuodesta meillä 
oli ilo saada myös Muonion kunta yhtiömme kokonaispalveluasi-
akkaaksi.

Haluamme olla asiakkaidemme kumppani muuttuvassa toimin-
taympäristössä, ja mahdollistamassa heidän digitalisaatiolle 
asettamiensa tavoitteiden saavuttamista. Tätä varten palveluin-
tegraattorin roolissa kehittyminen on yksi yrityksemme keskei-
simpiä strategisia tavoitteita. Yhteistyö kumppaneiden kanssa 
ja kumppaniverkostot korostuvat toimintamme kehittämisessä 
jatkuvasti. Näemme myös, että yhtiötämme ja palveluitamme 
kohtaan on kasvavaa kiinnostusta, ja haluamme olla aktiivisesti 
työstämässä näitä mahdollisuuksia ollaksemme Pohjois-Suomen 
julkisen sektorin halutuin ICT palvelutuottaja. 

Tulevaisuus rakentuu yhdessä,
Klaus Kianen

LAPIT  OY YHTIÖNÄ

Palveluintegraattorin 

roolissa kehittyminen 

on yksi yrityksemme 

keskeisimpiä  

strategisia tavoitteita.

Klaus Kiainen on toiminut LapIT Oy:n 
toimitusjohtajana 1.8.2018 alkaen. 
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Arvot
Lappilaisuus

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, paikallisuus

Kumppanuus

Molemminpuolinen hyöty asiakas- ja kumppanuussuhteissa, 
sisäisesti yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. 

Erinomaisuus

Olemme lähellä asiakasta ollen yhteistyöverkostossa esimerkilli-
nen osapuoli. Kehitämme johdonmukaisesti osaamistamme sekä 
arvioimme ja parannamme toimintaamme. 

LAPIT OY YHTIÖNÄ

Strategia 2020
LapIT Oy:n strategiset tavoitteet keskittyvät asiakkuuksiin, 
henkilöstöön, palvelukokonaisuuksiin, verkostoihin ja kump-
panuuksiin, johtamiseen ja talouteen. Olemme asiakkaidem-
me strateginen kumppani, ajamme asiakkaan etua. Sisäisesti 
toimintakulttuurimme on asiakas-, tavoite- ja ratkaisukeskeistä, 
henkilöstömme on itseohjautuvaa, omatoimista ja motivoitunut-
ta. Palvelutuotannossa siirrymme enemmän palveluketjujen hal-
linnointiin, palveluluettelomme rakennamme asiakaslähtöisesti. 
Edistämme asiakkaille lisäarvoa tuottavia ostoja, myyntejä sekä 
omistuksia. Kehitämme hankintaosaamistamme ja toimittajahal-
lintaamme. Johtaminen on oikeudenmukaista, linjakasta, avointa 
ja tuottavaa. Tavoitteemme taloudessa on, että palvelumme ovat 
hintakilpailukykyisiä ja toimintamme kustannustehokasta. 

Liiketoimintasegmentoinnilla 
hyötyä asiakkaalle

ICT –toimialalla muutos on jatkuvaa. Viime vuosia ovat leiman-
neet vahvasti markkinaympäristössä tapahtuneet muutokset, 
jotka ovat heijastuneet koko toimialalle. On eletty kasvun aikaa, 
mutta samalla markkina on muuttunut. Digitalisaatio, robotiikka 
ja automatisaatio tulevat varmistamaan myös jatkossa muutok-
sen alituisen läsnäolon. Tämä edellyttää alan toimijoilta herkkyyt-
tä toimia silloin kun toiminnan aika on.

LapIT Oy vastasi markkinaympäristön muutokseen keskittymällä 
asiakaslähtöisyyteen. Koemme, että meillä on kyky ja halu 
vastata vallitsevaan muutokseen. Meidän tulee kyetä kasvamaan 
arvoketjussa, kasvattaen samalla asiakasosaamistamme. 
Nämä olemassa olevat tosiasiat tiedostaen LapIT uudisti 
organisaatiotaan keväällä 2018 vahvasti asiakaskeskeiseen 
malliin. Toiminta jaettiin asiakasnäkökulmasta kahteen 
liiketoimintayksikköön, joilla pyrittiin jakamaan toisaalta 
erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimena 
asiakkaamme omaan yksikköön, ja taas vastaavasti perinteinen 
kuntien hallinto toimialoineen toiseen yksikköön. 

Visio
Haluamme olla Pohjois-Suomen julkisen sektorin  
halutuin ICT –palvelutuottaja. 

Missio
Rakennamme digitaalista siltaa asiakkaamme määränpäähän. 
Panemme itsemme likoon asiakkaamme onnellisen ja huoletto-
man IT-arjen puolesta.

LAPIT OY YHTIÖNÄ

Molemmissa liiketoimintayksiköissä toimii kaksi asiakkuusyksik-
köä, joita johtaa yksikönpäällikkö. Nämä asiakasrajapinnan yksi-
köt hoitavat erilaisten sovellusten ylläpidon lisäksi mm. vika- ja 
häiriöhallintaa sekä käyttöoikeushallintaa. He ovat asiakkaillem-
me ensimmäinen yhteydenottopiste, sillä asiakkuusyksikkömme 
käsittelevät kaikki asiakasportaalin kautta tulevat työt, ja he 
vastaavat myös palvelunumeroihimme. Heidän lisäkseen molem-
milla liiketoimintayksiköillä on asiakkuuspäälliköt, ratkaisupäälli-
köt ja projektipäälliköt, jotka kaikki työskentelevät asiakkuuksien 
parissa. Liiketoiminta- ja teknologiayksikön lisäksi LapIT Oy:n or-
ganisaatiorakenteeseen kuuluu hallinto, sekä suoraan toimitus-
johtajan alaisuudessa olevat turvallisuus- ja tietosuojapäälliköt. 

Jakamalla asiakkaamme omiin segmentteihin olemme kyenneet 
parantamaan merkittävästi asiakastyytyväisyyttä viime vuonna.
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LAPIT OY 
ORGANISAATIONA JA 
PALVELUNTUOTTAJANA

Henkilöstö

112
112 henkilöä

25 % naisia
75 % miehiä

Keski-ikä 40,8 vuotta

Asiakas- 
tyytyväisyys

4,3 Asiakastyytyväisyys
4,27 asteikolla 1-6

Rovaniemi

Ylitornio

Pello

Ivalo

Salla

Kemijärvi

Kuusamo

Taivalkoski

Toimipisteet

Muonio

”LapIT Oy on paikallinen  

toimija, joka tuntee asiak-

kaansa, ja asiakkaat  

tuntevat meidät.
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Hallituksen
puheenjohtajan
katsaus

Kun yritystä sen alusta alkaen johtanut Juhani Jutila ilmoitti 
jäävänsä eläkkeelle, mietimme hallituksessa perusteellisesti, 
ryhdymmekö tässä toimintaympäristön muutostilanteessa hake-
maan uutta toimitusjohtajaa ja jos haemme, mikä on LapIT Oy:n 
tulevaisuuden visio.

Päädyimme rohkeasti etsimään LapIT Oy:lle entistä vahvempaa 
roolia sekä kuntien että mahdollisen sote-maakunnan ICT-palve-
lujen tuottajana. Luottamus oman yhtiön osaamiseen ja kehitys-
kykyyn on hallituksessa vankkaa.

Juhani Jutilan toimitusjohtajuuden aikana yhtiö on vakiinnuttanut 
paikkansa yli kahdenkymmenen omistajan palveluiden tuottaja-
na. Liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti ja eri 
mittareilla mitattuna yhtiön tilanne on hyvä.

Juhani Jutila ansaitsee kiitokset meiltä kaikilta. Juhanin nöyrä, 
pohdiskeleva ja henkilöstöä kuunteleva johtamistapa on vienyt 
yhtiön strategiaa johdonmukaisesti eteenpäin, ja uusi toimitus-
johtaja on saanut perustaltaan vahvan yhtiön johdettavakseen.
Toimitusjohtaja Klaus Kianen aloitti tehtävässään vuoden 2018 
elokuussa ja on ottanut reippaan kehittämisotteen yhtiöön. 
Toimenpiteillä pyritään herättämään kiinnostusta LapIT Oy:n 
osaamista kohtaan koko Lapin maakunnassa kuin myös yli 
maakuntarajojen.  Erityisesti LapIT Oy:n kuntaosaamiselle on 
kysyntää, mutta olemme vahvistaneet rooliamme myös muilla 
liiketoimintaosa-alueilla.

LapIT Oy:n rooli on erityisesti Lapin pienille kunnille elintärkeä. 
Kun yhtiön omistajapohja laajenee, se on myös pienten toimijoi-
den etu. 

Samalla LapIT Oy näyttää muille maakunnan toimijoille esimerk-
kiä siitä, että yhteistyö koko Lapin toimintaympäristössä on 
mahdollista ja meidän kaikkien yhteinen tahtotila.

Maarit Simoska

LapIT:n hallituksen puheenjohtaja

”
Luottamus oman yhtiön  

osaamiseen ja kehityskykyyn on 

hallituksessa vankkaa. 

LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA

Hallitus
Puheenjohtaja 

Maarit Simoska

Varapuheenjohtaja 

Tuomo Hänninen

Jäsenet:

Anna-Liisa von Fielitz 
Jari Jokela
Tuija Lång
Veikko Niemelä

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

Jäsenet

Toimitusjohtaja Juhani Jutila 31.7.2018 saakka
Toimitusjohtaja Klaus Kianen 1.8.2018 alkaen
Liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja Johanna Niva
Liiketoimintajohtaja Merja Haikka
Teknologiajohtaja Janne Perälä
Hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen

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

Jäsenet

Toimitusjohtaja Juhani Jutila 31.7.2018 saakka
Toimitusjohtaja Klaus Kianen 1.8.2018 alkaen
Liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja Johanna Niva
Liiketoimintajohtaja Merja Haikka
Teknologiajohtaja Janne Perälä
Hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen
Turvallisuuspäällikkö Risto Hoppula 
Tietosuojapäällikkö Siru Siivola
Yksikön päällikkö Tuomo Hietajärvi 19.3.2018 saakka
Yksikön päällikkö Anna Isometsä 20.3.2018 alkaen
Yksikön päällikkö Mari Tervola 20.3.2018 alkaen
Yksikön päällikkö Paula Kuivalainen
Yksikön päällikkö Satu Pyysoja
Yksikön päällikkö Pasi Hartikainen 20.3.2018 alkaen
Luottamusmies/henkilöstön edustaja Risto Aaltonen 10.12.2018 saakka
Luottamusmies/henkilöstön edustaja Lauri Annanpalo 11.12.2018 lähtien

LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA

LapIT Oy on valmistautunut 
toimintavuonna useisiin uu-
distuksiin
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Sovellukset 
 
Sopivimmat sovellukset, pääkäyttäjäpalve-

lut, toimialuehallinta ja integraatiot organisaatioiden tarpeisiin.

Toimialuepalvelut ja käyttövaltuushallinta

Keskitetyn järjestelmän avulla hallitaan asiakasorganisaatiosi 
käyttäjätietoja, käyttöoikeuksia ja pääsynhallintaa.
 
Sovellus- ja tietojärjestelmäpalvelut

Asiakkaanamme voit nauttia huolettomasta IT-arjesta. 
Me LapIT:lla tuemme kaikkina vuorokaudenaikoina 
järjestelmien ja niiden teknisten ympäristöjen toimivuutta. 
Tietojärjestelmäpalvelut koostuvat sovellus-, tietokanta- ja 
palvelinkapasiteettipalveluista.
 
Sovelluspalvelulle on saatavissa eri palvelutasoja toiveidesi mu-
kaisesti. Sovelluspalvelussa nimetty asiantuntijamme koordinoi 
sovelluksen koko elinkaaren tapahtumia, kuten päivityksiä ja 
vikatilanteiden selvitystä. Tietokantapalvelut ovat LapIT Oy:n 
tuottamia palveluita, joilla sovellusten ja järjestelmien käyttämien 
tietokantojen toiminta mahdollistetaan tietoturvallisesti ja koor-
dinoidusti osana tietojärjestelmäpalvelua.
 
Integraatiopalvelut

Integraatioiden avulla voimme toteuttaa ja ylläpitää tietojärjes-
telmien välisiä liittymiä. Yhteistyössä kanssasi integraatioasian-
tuntijamme auttavat löytämään hyödyllisiä yhdistelmiä tietojär-
jestelmäverkostoosi. Valittuun ratkaisuun vaikuttavat lähde- ja 
kohdejärjestelmien väliset rajapinnat ja integraation toteutuksen 
mahdollistavat alustat. Integraatioiden myötä saat käyttöösi 
yhdistettyä tietoa tehokkaasti ja ajantasaisesti.
 

Järjestelmien pääkäyttäjäpalvelut

Kokonaisvaltaiseen palvelukokemusvaatimukseen vastataksem-
me tarjoamme kasvavasti ylläpitämiimme sovelluksiin myös 
pääkäyttäjäpalvelut. Pääkäyttäjäpalvelun myötä organisaatiollasi 
on ympärillään ammattitaitoinen verkosto. Oman henkilöstösi ei 
tarvitse olla sitoutunut pääkäyttäjätyöhön, joten voitte keskittyä 
ydinosaamiseenne.
 

 

Infrastruktuuri 
Tietoliikenteen ja palvelinkapasiteetin 

ratkaisut, kilpailutukset, hankinnat ja toteutukset helposti ja 
kustannustehokkaasti

Palvelinkapasiteetti 

Käyttämiesi tietojen ja järjestelmien pohjana toimii palvelimien 
ja kapasiteetin hallinta- sekä ylläpitopalvelu. Palvelin- ja kapasi-
teettipalveluihin kuuluvat mm. palvelinten vuokraus-, hallinta- ja 
varmistuspalvelut sekä kapasiteetin valvontapalvelut. Tuomme 
ketterät toimintamallit ja skaalautuvaa palvelinkapasiteettia saa-
tavillesi pilvipalveluita ja virtuaalialustoja hyödyntäen.
 
Päätelaitteiden elinkaaripalvelut sisältäen tuki- ja hallinta-
palvelut

Keskitetyn elinkaari- ja leasingpalvelun avulla saat helposti käyt-
töösi toimivat laitteet ja valmiin rahoitusratkaisun. Huolehdim-
me puolestasi laitteiden tilauksen, rahoituksen, asennuksen ja 
poiston. Sinulle toimitetussa laitteessa on mukana tietoturvapal-
velu, jonka myötä laitteesi ovat suojassa sisäisiä ja ulkoisia uhkia 
kohtaan. Samalla saat käyttöösi tukipalvelut laitteiden ylläpitoon 
ja sovellusten hallintaan.

 
Tietoliikenneverkot

Tuotamme lähi- ja etäverkkopalvelut, sekä huolehdimme kapa-
siteetin hallinnasta ja valvonnasta. Suunnittelemme ja toteutam-
me tietoliikenneratkaisut, kuten langaton verkko, palomuurit, 
verkkosuunnittelu sekä kuormantasaus asiakaslähtöisesti ja 
ammattitaidolla. 

Konsultointi  
ja projektit
Vahvaa osaamista ja ratkaisuja IT- hankin-

toihin, projekteihin, kilpailutukseen, koulutukseen, tietoturva- ja 
tietosuoja-asioihin sekä tiedolla johtamisen haasteisiin.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisessa olemassa olevaa ja analysoitua tietoa 
käytetään kehittämistyön apuna. Oikeaa ja ajantasaista dataa 
voidaan käyttää operatiivisen toiminnan suunnittelussa (te-
hokkuuden ja laadun kehittäminen), päätöksenteon tukena 
(tulevaisuuden arviointi) sekä tehtyjen päätösten ja toiminnan 
vaikuttavuuden arvioinnissa. Tiedolla johtamisen kysymyksissä 
toimimme tukenasi mahdollistaen monipuolisen datan hyödyn-
tämisen.
 
Tietosuoja ja tietoturva

ISO27001 -sertifioituna yrityksenä annamme vahvan tieto-
turvaosaamisemme käyttöösi. Tarjoamme useita palveluita 
tietosuojaan ja -turvaan liittyen. Tietosuojavastaavan palvelussa 
organisaatiosi voi hankkia LapIT Oy:n tietosuojatyön erityisasi-
antuntijan tietosuojavastaavakseen. Tietosuojapalvelussa voit 
käyttää osaamistamme tukena ja apuna omalle tietosuojavas-
taavallesi ja -tiimillesi. Järjestämme tietosuojakoulutuksia ja 
avustamme ohjeistusten teossa sekä muissa erityiskysymyksissä.
 

Sovelluskonseptointi ja kehitys

Organisaatiosi prosessien ja digitalisoinnin apuna on mahdol-
lista käyttää digitaalisia sovelluksia, jotka mm. yhdistävät tietoa 
hyödynnettäväksi eri toiminnoissa. Olemme mukana kehittämäs-
sä uusia palveluita hyväksesi. Autamme sinua tehokkaampaan 
resurssien ja järjestelmien hyödyntämiseen uusimpien teknolo-
gioiden avulla.
 
Konsultointi ja kehitysprojektit

Saat LapIT Oy:lta tarpeitasi vastaavaa konsultointipalveluita 
muun muassa tietohallintoon, tietojärjestelmien valintaan ja 
tietoturvaan liittyvissä asioissa. Tarjoamme käyttöösi myös 
projektipäällikköpalveluita pienemmistä projekteista pidempikes-
toisiin hankkeisiin. Meillä on kokemusta vaativista projekteista 
moniasiakasympäristössä ja jaetusta projektipäällikköresurssista 
usean kunnan kesken.

Tuki- ja neuvonta-
palvelut

Palvelemme asiakkaitamme sopimusten mukaisesti, tarvittaessa 
24/7. Palvelumme on monikanavaista, ja kiinnitämme erityistä 
huomiota asiakaskokemukseen, jonka toteutumista seuraamme 
järjestelmällisesti. 

LapIT Oy tarjoaa asiakkailleen monipuolisesti palveluja ja ratkaisuja, sekä asiantuntijaresursseja monenlaisiin tarpeisiin. Tarkoituksem-
me on toteuttaa asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuva ratkaisu, ja usein tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

LapIT Oy  
palvelusalkku

LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA
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Asiakaspalvelun vuosi 2018

LapIT Oy on keskittynyt kahden viime vuoden ajan voimakkaasti 
asiakaspalvelun kehittämiseen. Toimenpiteet ovat olleet mittavia, 
ja ne jatkuvat edelleen. Kehitystyössä on keskitytty kolmeen 
osa-alueeseen; viestinnän tehostamiseen, organisaation muu-
tokseen ja sisäiseen valmennukseen. Nämä eri osa-alueet ovat 
johtaneet lukuisiin pienempiin kehityshankkeisiin ja muutoksiin, 
joiden kaikkien tarkoituksena on paremman asiakaskokemuksen 
tuottaminen.   
 
Ensimmäisessä vaiheessa tammikuussa 2018 aloitettiin vies-
tinnän kehitystoimenpiteet, jotka jatkuvat edelleen. Vika- ja 
häiriötiedottamisen sekä suunniteltujen palvelukatkosten lisäksi 
tiedotamme nykyisin myös mm. tietoturvaan liittyviä asioi-
ta. Viestinnän osalta olemme päivittäneet esimerkiksi oman 
tiedotustyökalumme toiminnanohjausjärjestelmämme kautta, 
lisänneet asiakasportaaliin uuden tiedotuskanavan, aktivoineet 
blogien kirjoittamisen ja vuoden 2018 lopulla toteutimme myös 
verkkosivustomme pienimuotoisen päivityksen. Lähetimme säh-
köpostilla, tekstiviestein ja asiakasportaalin kautta viime vuonna 
noin 250 erilaista viestiä eri asiakasryhmillemme. Asiakaskoke-
muksen parantamiseksi vuoden 2018 lopussa myös asiakaspor-
taalimme sai uuden ilmeen, sekä uusia toiminnallisuuksia, joissa 
oli kuunneltu asiakkaiden toiveita. 

Suurin muutos tapahtui maaliskuussa 2018, kun organisaatio-
uudistuksen myötä järjestäydyimme organisaationa asiakkuuk-
sittain. Loppukäyttäjille maaliskuun muutos näyttäytyi selkeim-
min niin, että jokaiselle asiakkuusyksikölle avattiin oma suora 
puhelinnumero. Vanha tuttu palvelupisteen puhelinnumero 
jätettiin toimintaan edelleen, sen alta löytyy nyt valikko-ohjaus 
asiakkuusyksiköihin. 

Asiakaspalvelua on edistetty myös järjestämällä useita koulu-
tuksia. Tavanomaisissa sisäisissä perehdytyksissä läpikäydään 
muutoksia tuotteissa, palveluissa ja niiden toimintaympäristöis-
sä. Lisäksi koulutuksia on järjestetty tietoturvan osalta liittyen 
ISO27001 – sertifikaatin hakuprosessiin, ja tietosuojaa koskien, 
kun GDPR – asetus tuli voimaan toukokuussa. Varsinaisia asia-
kaspalvelukoulutuksia järjestettiin koko henkilöstölle syksyn ajan, 
ja niihin osallistui kaikki työntekijät ylimmästä johdosta harjoitte-
lijoihin. Näemme LapIT Oy:ssa koulutukset keskeiseksi tekijäksi 
parantaessamme asiakaspalvelua ja asiakkaiden kokemusta. 
Niinpä kaikki uudet työtekijät, määräaikaiset ja vakituiset, osal-
listuvat asiakaspalvelukoulutuksiin ja tietoturvaa ja tietosuojaa 
koskeviin koulutuksiin.  

Useat kehityshankkeet, koulutukset, organisaatiomuutokset ja 
niiden onnistunut läpivienti vaativat asiaan sitoutuneen johdon. 
Onnistumista seurataan eri portaissa viikoittain, eräiltä osin 
päivittäin. Kehitys on ollut nousujohteista, ja asiakastyytyväisyys 
on parantunut. Tilanteen säilyminen hyvänä edellyttää kuitenkin 
jatkuvaa tilanteen analysointia, ja tarvittaessa nopeita korjaus-
liikkeitä. LapIT Oy keskittyy toimimaan asiakkaidemme parhaaksi 
myös tulevaisuudessa, ja sen eteen olemme valmiita työskente-
lemään. 

Merja Vilmilä

asiakaspalvelupäällikkö

LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA
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Henkilöstöpolitiikka
Henkilöstöpolitiikkamme ohjaa yhdessä tekemiseen ja yhdessä onnistumiseen. Kannustamme ja mo-
tivoimme työntekijöitä myös yksilöinä. Toiminnassa korostuu yhteistyökyky niin yrityksen sisällä kuin 
suhteessa asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Henkilöstöpolitiikkamme jakautuu viiteen osa-alueeseen:

Työ ja tapa toimia

Keskeisimmät käytännöt ohjaavat meitä toimimaan sovittujen 
toimintamallien mukaisesti.

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 tuem-
me hyviä suorituksia.

Henkilöstöedut

Meille on tärkeää, että työntekijämme ovat motivoituneita teke-
mään työtä yrityksemme hyväksi. Siksi tarjoamme työntekijöil-
lemme kannustavia ja virkistäviä henkilöstöetuja.

Terveys ja hyvinvointi

Tuemme työntekijöidemme henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvin-
vointia sekä luomme erinomaiset työolosuhteet.

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

Lappilaisuus

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

Kumppanuus

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

Erinomaisuus

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

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

Puhumme yhteistä kieltä, jotta ymmärrämme paremmin toisiam-
me ja siten edesautamme yhteistyön toimivuutta. LapIT Oy on 
haluttu työpaikka.

Olemme luoneet yhteiset periaatteet ja tavat työyhteisömme toi-
minnalle kiinnittäen erityistä huomiota johtamisen ja toiminnan 
laatuun (LapIT Way).

LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA
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HALLINTO  

Hallintopäällikkö   
Päivi Honkala-Hyvärinen

TEKNOLOGIAPALVELUT  

Teknologiajohtaja  
Janne Perälä

SOTE- JA MAAKUNTA- 

PALVELUT

Liiketoimintajohtaja   
Johanna Niva

KUNTAPALVELUT  

Liiketoimintajohtaja 
Merja Haikka

Projektinhallinta 
Laura Ollila

Ratkaisut /  
Palvelukehitys  
Antti Mathlin
Henna Kämäräinen

TOIMITUSJOHTAJA 

Klaus Kianen 

Asiakkuudenhallinta   
Tuomo Hietajärvi
Kyösti Määttä

Ratkaisut /  
Palvelukehitys  
Maija Lehtopää
Juha-Matti Häkkinen

Talous

HR  Arkkitehtuuri Asiakkuudenhallinta   
Kristiina Koivula
Anu Nikkeri

LapIT  ESH-ratkaisut

Yksikön päällikkö  
Paula Kuivalainen

LapIT PTH-ratkaisut

Yksikön päällikkö  
Mari Tervola

TUPA  

(Yhteiset tukipalvelut) 

Yksikön päällikkö   
Pasi Hartikainen

LapIT kuntaratkaisut

Yksikön päällikkö   
Satu Pyysoja

LapIT yritysratkaisut

Yksikön päällikkö   
Anna Isometsä

Projektinhallinta
Tanja Sipola 

Tietosuoja

Tietosuojapäällikkö   
Siru Siivola

Turvallisuus

Turvallisuuspäällikkö   
Risto Hoppula

Organisaatio-
kaavio

Liiketoimintayksiköt

Sote – ja maakuntapalvelut 
liiketoimintayksikkö 
Yksikkö vastaa kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon, kuntien 
perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen sekä maakuntien asiak-
kuuksista. Yksikköön kuuluvat myös projektipäälliköt, ratkaisu-
päällikkö ja asiakkuuspäälliköt. Kahta asiakaspalvelua hoitavaa 
yksikköä johtaa yksikönpäälliköt. ESH –yksikkö vastaa erikoissai-
raanhoidon asiakkaistamme, ja PTH –yksikkö perusterveydenhoi-
dosta ja sosiaalitoimesta. 

Kuntapalvelut  
liiketoimintayksikkö
Kuntapalvelut liiketoimintayksikkö on kuntien ydintoiminnan, 
kuten hallinnon ja opetustoimen, asiakkuuksista vastaava yksikkö. 
Projektipäälliköiden, ratkaisupäälliköiden ja asiakkuuspäälliköiden 
lisäksi yksikköön kuuluvat myös asiakaspalvelua kunnille toteutta-
vat Kuntaratkaisut –yksikkö ja Yritysratkaisut –yksikkö, joka vastaa 
mm. kuntien liikelaitosten asiakaspalvelusta. 

Teknologiapalvelut  
Teknologiapalvelut -yksikkö huolehtii teknologisista ratkaisuista 
LapIT:n sisällä, mutta myös asiakkaille. Yksikköön kuuluvat ark-
kitehdit, jotka huolehtivat kokonaisarkkitehtuurin suunnittelusta 
ja kehityksestä, sekä TUPA eli Yhteiset tukipalvelut yksikkö, jonka 
vastuulla on mm. järjestelmäylläpitoa ja kehitystä. Teknologiapal-
velut ovat myös usein rajapintamme toimittajiimme. 

 
 
 

Hallinto
Hallintoa johtaa toimitusjohtaja, jonka alaisuudessa toimivat 
turvallisuuspäällikkö, tietosuojapäällikkö ja hallintopäällikkö. Toi-
mitusjohtaja on myös liiketoimintajohtajien ja teknologiajohtajan 
esimies. Hallintopäällikön alaisuudessa toimivat henkilöstöhallin-
to ja taloushallinto. 

LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA LAPIT OY ORGANISAATIONA JA PALVELUNTUOTTAJANA
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Tietosuoja ja turvallisuus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Useimpien organisaatioiden tietosuoja-
työ oli tuolloin vielä kesken, mutta työtä GDPR:n vaatimusten täyttämiseksi on jatkettu määrätietoisesti.

LapIT Oy:n kesällä 2018 saavuttama ISO/IEC 27001 sertifikaatti vaatii organisaatioltamme tietoturvahallin-
tajärjestelmän jatkuvaa jalkauttamista ja edelleen kehittämistä, jotta sertifikaatti voidaan kunnialla pitää. 
LapIT Oy:n tilannekuvan parantaminen ja sen taustalla toimivan SOC –organisaation tehostaminen on myös 
tärkeää, tavoitteena on edetä reaktiivisesta toiminnasta enemmän proaktiiviseen toimintaan.

Tietosuoja
Tietosuojatyötä toteutettiin LapIT Oy:ssä projektina. Työtä koor-
dinoi tietosuojapäällikkö, joka jakoi tehtäviä tietosuojan projekti-
tiimin jäsenille aiheen mukaan. Tietosuojatiimi koostui vaihtele-
vasti yksiköiden esimiehistä, johtajista, asiakkuuspäälliköstä ja 
turvallisuuspäälliköstä. Tietosuojapäällikkö toimi projektipäälli-
kön tehtävän lisäksi paljolti projektin asiantuntijana johtuen työn 
juridisesta painotuksesta. 
 
Vuoden 2018 aikana koottiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
vaatimusten mukaisesti dokumentaatiota, joka koostui muun 
muassa tietosuojapolitiikasta, henkilötietojen käsittelyn ohjeis-
tuksesta sekä LapIT:lle itselleen, että henkilötietojen käsittelijöille, 
tietosuojaselosteista, käsittelytoimiselosteista, prosessikuvauk-
sista, ja koulutusmateriaaleista. 
 
Tietosuojatyöhön liittyviä prosesseja suunniteltiin ja kuvattiin 
koskien LapIT Oy:n rekisteröityjen tietopyyntöjen käsittelemistä, 
LapIT Oy:n asiakkaiden työntekijöiden tietopyyntöjen käsitte-
lemistä, tietoturva- ja tietosuojapoikkeamien havainnointia ja 
ilmoittamista, sekä uusien työntekijöiden kouluttamista ja pereh-
dyttämistä tietoturva- ja tietosuoja-asioihin. 
 

Tietosuoja-asioista järjestettiin info- ja koulutustilaisuuksia mm. 
seuraavista aiheista: henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaat-
teet, tietojen käsittelyn tarkoitus, tietojen siirtäminen ja luovut-
taminen, tietosuojaloukkausten havainnointi ja ilmoittaminen, 
tietosuojan DPIA-vaikutustenarviointi, sekä IT 2018 yleiset ja 
erityiset sopimusehdot. 
 
Tietosuoja-asioita edistettiin myös asiakkaidemme osalta.  
LapIT Oy:ssa suunniteltiin ja toteutettiin tietosuojapalveluita, 
tietosuojan toimenpiteissä avustamista, sekä asiakkaan tarpei-
denmukaista tietosuojakoulutusta. LapIT Oy palkkasi tietosuojan 
erityisasiantuntijan lokakuussa 2018, joten asiakasrajapinnassa 
tapahtuvaa tietosuojatyötä on mahdollista kehittää tehokkaasti 
edelleen. 
 
Tietosuojatyö ei tavallaan valmistu koskaan, vaan sitä on tehtävä 
kaiken aikaa ja se on huomioitava oletusarvoisesti jokapäiväi-
sessä työskentelyssä. Tietosuoja-ajattelun jalkauttaminen onkin 
keskeisin tavoitteemme LapIT Oy:ssa, ja sitä tullaan toteutta-
maan muun muassa tehokkaan informoinnin avulla. Tietosuojan 
jalkauttamiseen tarvitsemme jokaisen organisaation jäsenen 
sitoutumista ja myönteistä suhtautumista. 

Siru Siivola

Tietosuojapäällikkö

”Tietosuojatyö ei tavallaan  

valmistu koskaan, vaan sitä on 

tehtävä kaiken aikaa ja se on  

huomioitava oletusarvoisesti  

jokapäiväisessä työskentelyssä.

Tietoturva
Vuoden 2018 tärkein tavoite oli ISO/IEC 27001 sertifikaatti, jonka 
LapIT Oy saavutti 18.6.2018. Projekti on eräs laajimmista koko 
LapIT Oy:n historian aikana. Projekti aloitettiin vuonna 2016. 
Asiakasnäkökulma oli vahvasti mukana koko projektin ajan. Asi-
akkaitamme edusti Rovaniemen kaupungin tietohallintojohtaja 
Harri Ihalainen, joka toimi myös ohjausryhmän puheenjohtajana.

ISO/IEC 27001 tietoturvahallintajärjestelmää on parannettu ser-
tifikaatin myöntämisen jälkeen ja sen ylläpitäminen sekä jatkuva 
parantaminen on yksi painopistesuunnista vuodelle 2019. Tie-
toturvallisuuden ja tietosuojan jalkauttaminen automaattiseksi 
osaksi eri palvelutuotantomme prosesseja jatkuu edelleen. 

Toinen tärkeä tavoite oli tilannekuvapalvelun (SIEM) 
käyttöönotto, joka saatiin tuotantokäyttöön elokuun 2018 
lopulla. Tilannekuvapalvelun kehittäminen ja jatkotyöstäminen 
hälytysparametrien, raporttien sekä lokilähdelaajennuksien 
osalta jatkuu edelleen.

Tietoturvapoikkeamia LapIT Oy:n palvelutuotannosta havaittiin 

aiemmasta poiketen runsaammin, johtuen tilannekuvapalvelusta 
sekä uudesta ulkoverkon NG -muurista. LapIT Oy:n kybertilanne-
kuva omasta palvelutuotannosta on suhteellisen kattava, mutta 
kehitettävää poikkeamien ennaltaehkäisevään työhön riittää.

Eniten vuoden 2018 aikana työllistivät O365 -ympäristöön koh-
distuneet uhkat. Kohdennetuilla sähköpostihuijauskampanjoilla 
tai suojaamattomista verkoista yksittäisiä postilaatikoita joutui 
ulkopuolisen tahon käsiin. Yhteistä kaikille oli se, että kirjautu-
minen tapahtui aina ulkomailta ulkopuolisen tahon toimesta. 
Ulkopuolisen tahon haltuun joutunutta postilaatikkoa käytettiin 
lähinnä roskapostin välittämiseen. Sähköpostien sisältämien 
tiedon väärinkäyttämisestä ei ole ollut havaintoa (esim. kiristämi-
nen, julkistaminen jne.).

Yksittäisiä haittaohjelmia ja viruksia on löytynyt vuoden aikana 
LapIT Oy:n eri asiakkailta.

Risto Hoppula

Turvallisuuspäällikkö
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LAPIT OY  
LUKUINA
– Tietoa ja tilastoja

LapIT Oy jatkaa vahvalla kasvu-uralla: liikevaihto kasvoi jälleen 
edellisvuodesta. 

Yhtiön talous on vakaalla pohjalla. LapIT Oy neuvottelee aktiivi-

sesti alueen kuntien kanssa ICT-tukipalvelujen keskittämisestä.

”LapIT Oy toimii vastuullisesti –  

olemme sitoutuneet  

etsimään toimivimmat ja  

kustannustehokkaimmat  

ratkaisut.

Liikevaihto

2015

9 757 000 

2016

10 390 000 

2017

11 778 000

2018

14 463 200Tase

2015

2 162 000

2016

2 593 000

2017

3 918 000

2018

4 179 000
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Tase

LAPIT OY LUKUINA

Vastaavaa 31.12.2017

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

8311.09
8311.09

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

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

160 000,00
60 000,00
60 000,00

432 471,59
255 219,59
907 691,18

1 388 532,72
246 132,18

1 375 989,46
3 010 654,36
3 010 654,36
3 918 345,54 

Tulos

LAPIT OY LUKUINA

1/2017 - 12/2017

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 
  Tuotot muista pysyvien  
  vastaavien sijoituksista
   Muilta
  Muut korko- ja rahoitustuotot
   Muilta
  Korkokulut ja muut rahoituskulut
   Muille
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
 Tuloverot
Tilikauden voitto (tappio)

11 778 218,30
89 793,51

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

-3 835 658,58
-874 093,27
-703 918,79
-170 174,48

-4 709 751,85

-2 770,37
-2 770,37

-1 655 121,54
313 509,19

3 900,10

-482,40
3 417,70

316 926,89
-61 707,30
255 219,59

31.12.2018

10 733.31
10 733,31

106 055,00
106 055,00
116 788,31

987 106,72
93 890,44

1 350 385,55
2 431 382,71
2 431 382,71

0,00
1 630 933,69
4 062 316,40
4 179 104,71

160 000,00
60 000,00
60 000,00

689 691,18
15 856,28

925 547,46

1 352 494,28
286 322,25

1 614 740,72
3 253 557,25
3 253 557,25
4 179 104,71 

1/2018 - 12/2018

14 463 233,10
14 400,53

0,00
-6 352 563,40
-6 352 563,40

-4 807 064,29
-1 065 946,59

-874 362,14
-191 584,45

-5 873 010,88

-3 577,78
-3 577,78

-2 235 851,68
12 629,89

526,71

3 485,29

-230,47
3 781,53

16 411,42
-555,14

15 856,28
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Talouslukuja 
ja muuta tietoa

Henkilöstö

Keski-ikä      
Henkilöstö keskimäärin   
Koulutuksen os.maksut    
Koulutuksen osuus lv:sta    
Koulutukseen käytetty aika 
keskimäärin työpäivää / henkilö  
Työntekijöiden palkat ja palkkiot  
Eläkekulut    

Henkilöstökulut yhteensä   

40,8
112 (2017: 94)

163 600
1,1 %

3,7
4 807 064 e

874 362 e

5 873 010 e
 40,6 % liikevaihdosta

Omistajat

Organisaatio      Osakkeiden lukumäärä

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
Lapin Liitto 
Omat osakkeet 

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
1 
6 
 

Yhteensä 160

Talouden tunnusluvut 

(1 000 e)

Liikevaihto 
Tulos rah.erien jälkeen 
Oma pääoma 
Taseen loppusumma 
Liikevaihto / henkilö 
Omavaraisuus % 
Sijoitetun pääoman tuotto %

2015 

9 757
3,9

627
2 162

123
29
0,5

2016 

10 390
21,7
652

2 593
125

25
2,2

2017 

11 778
255,2

908
3918

125
23

29,1

2018 

14 463
15,9
926

4179
129

22
29,1

Jäsenyydet

LapIT Oy oli vuoden 2018 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. 

Suomen Yrittäjät ry

Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä ja rakentaa 
parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa perusarvoinaan rohkeus, luotettavuus ja uusiutu-
miskyky.

Lapin kauppakamari

Lapin kauppakamarin tehtävä on edistää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia 
parantamalla Lapin rakenteellista toimivuutta ja vahvistamalla sen edellytyksiä yritystoi-
minnan kehittämiseksi.

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 arvos-
tuksen kehittäminen.

EBEN Suomi ry

EBEN Suomi ry on yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan, yritysten ja mui-
den 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.

HDI Nordic Oy

HDI Nordic Oy on erikoistunut asiakaspalvelun kehittämiseen, kouluttamiseen ja kon-
sultointiin. Kohderyhmänä ovat help desk, service desk sekä call center ja contact center 
-yksiköt.
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34 
10

8
6
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
1 
1
1
1
1
1
1
1
1
1 
4 
 

100 %

Omistus %
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