
KAUTTA AIKOJENPARHAATChilit Pitopalvelu™ ASIAKASTARINAT



PITOPALVELUN ANSIOSTA VOIT KESKITTYÄ OLENNAISEEN
Chilit Pitopalvelu™ on jatkuva palvelu, jolla pidämme huolta asiakkaidemme IT-ympäristöistä, laitteista,  
käyttäjistä ja tietoturvasta. Pitopalveluun kuuluu aina tarvittavat taustapalvelut, laitteet, ohjelmistot,  
päivitykset ja käyttäjäystävällinen tuki. Palvelun ansiosta asiakkaamme voivat keskittyä siihen, mikä on  
heille tärkeintä, nyt ja tulevaisuudessa. Koska me osaamme, ehdimme ja uskallamme.

KOKONAIS- TAI OSAULKOISTUS
Chilit toimittaa tarvitessasi koko IT-infrastruktuurisi kokonaispalveluna. Laajimmillaan palvelu kattaa  
kapasiteetti- ja palvelinpalvelut, kaikki verkkoon liittyvät palvelut, tietoturvaan liittyvät palvelut, loppu- 
käyttäjien tukeen liittyvät palvelut sekä kaikki tarvittavat laitteet ja niiden ylläpidon. 

Asiakas voi myös itse vastata joistakin palveluiden osista. Tarvitessa saat myös osa-aikaisen tietohallinto- 
päällikön huolehtimaan liiketoiminnan tarpeiden ja IT-asioiden yhdistämisestä.

Kokonaisvaltainen palvelu pitää sisällään
 kapasiteetti- ja palvelinpalvelut
 kaikki verkkoon liittyvät palvelut
 tietoturvaan liittyvät palvelut
 loppukäyttäjien tukeen liittyvät palvelut
 kaikki tarvittavat laitteet ja niiden ylläpidon

PITOPALVELU  
PÄHKINÄNKUORESSA

ETUA ULKOISTUKSELLA
Kustannussäästöt 

Selkeä hinnoittelumalli (ei 
yllättäviä kustannuksia) 

Koko IT saman katon alta 

Joustavuus ja toimintavarmuus 

Laadun kehitys ja uusimmat 
teknologiat
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Lue lisää ulkoistuspalveluvaihtoehdoista:  
chilit.fi/palvelut/it-ulkoistus/



TRANSMERI
julkaistu 10/2019

Transmeri Group halusi virtaviivaistaa konsernin tietohallinnon toimintoja kilpailuttamalla Service Desk- ja 
työasemapalvelut keväällä 2019.

Yhteistyö kilpailutuksen voittaneen Chilitin kanssa juontaa pitkälle historiaan konsernin tytäryhtiön Sultraden 
käytettyä Chilitin palveluita jo kauan sitten.

Tavoitteena oli luoda keskitetty ratkaisu, jossa Chilit vastaa laajasta kokonaisuudesta ja antaa Transmerin tieto-
hallinnolle mahdollisuuden keskittyä muihin lisäarvopalveluihin.

”Toimintaympäristömme oli historian peruja myös teknisesti hieman hajanainen, joten asetimme tavoitteeksi 
olla tulevaisuudessa vahvasti Microsoft-teknologiaan nojaava organisaatio, joka toimii kustannustehokkaasti”, 
kertoo Transmeri Groupin tietohallinnosta vastaava Kimmo Koho.

Käyttäjät ovat olleet  
tyytyväisiä yhteistyöhön 

ja Chilitin kyky ennakoida, 
tunnistaa ja reagoida toistu-
viin ongelmatilanteisiin on 

vähentänyt tikettien määrän 
puoleen entisestä.

KIMMO KOHO
CIO

Transmeri 

”
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TIKETTIEN MÄÄRÄ ON PUDONNUT ALLE  
PUOLEEN
Käytännön tasolla yhteistyö näkyy siten, että uuden 
työntekijän tullessa tai työasemien vaihtuessa laitteet 
saadaan käyttöön avaimet käteen -valmiina. Tieto-
hallinnon piti aiemmin usein avustaa uuden laitteen 
käyttöönotossa tai muutoinkin selvitellä asiaa, nyt 
tietohallinnossa voidaan sen sijaan keskittyä enemmän 
kehitystehtäviin.

Myös mobiililaitteiden hallinta on nyt alustan päällä, 
jolloin sekin toimii saumattomasti ja inventaario toimii 
huomattavasti aikaisempaa paremmin.

Chilitin työasemaympäristön mittaus- ja analysointi- 
palvelu auttaa vian selvityksessä, joko ennakoivasti 
tai silloin, kun asiantuntija joutuu tutkimaan laitteen 
ongelmia.

Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön ja Chi-
litin kyky ennakoida, tunnistaa ja reagoida toistuviin 
ongelmatilanteisiin on vähentänyt tikettien määrän 
puoleen entisestä.

AUTOMAATTISET PÄIVITYKSET TUOVAT 
TURVAA
Kohon mielestä tietohallinnon kannalta työasema-
päässä on hyvää automaattisesti tehtävät sovelluspäi-
vitykset, jolloin sovellukset ja tietoturva pysyvät kun-
nossa ilman, että niistä tarvitsee muistuttaa erikseen. 
Myös Windows 10 -laitteiden vuosittaiset päivitykset 
hoidetaan Chilitin toimesta.

Mittaus ja raportointi tapahtuu työasemakohtaisesti. 
Näin tunnistetaan nopeasti ongelmatilanteita, kuten 
huonosti toimiva akku tai laitteen alhainen suoritus- 
kyky, jolloin laite vaihdetaan proaktiivisesti.

ARJEN PYÖRITTÄMISESTÄ KOHTI  
KUMPPANUUTTA
Transmeri ja Chilit kokoontuvat säännöllisesti keskus- 
telemaan miten asiat sujuvat arjessa ja mahdollisista  
tulevaisuuden kehityshankkeista.

Kohon mielestä yksi pieni esimerkki asioiden suju- 
misesta on laitteiden kierrätys.

”Nykyisin vanhoista laitteista päästään Chilitin avulla 
eroon tosi näppärästi ja niistä saa jopa rahaa takaisin. 
Muutenkin yhteistyö on todella sujuvaa ja rentoa siinä 
mielessä, että voin milloin tahansa soittaa ja kysyä 
mistä tahansa asiasta. Tutkimme harvoin sopimuksia 
tai mitään pikkupykäliä, koska pystymme kumppanei-
den tavoin keskustelemaan puhelimitse tai kasvok-
kain.”

Mitä paremmin arki työpisteillä sujuu, sitä enemmän 
on aikaa kehitystehtäviin. Transmeri on keskustellut 
Chilitin kanssa projektinjohtotehtävistä ja muista 
asiantuntijatehtävistä, joihin voidaan nyt siirtää panos-
tusta, kun arki on lähtenyt rullaamaan.

Tietohallinnon piti  
aiemmin usein avustaa uuden  

laitteen käyttöönotossa tai 
muutoinkin selvitellä asiaa, 

nyt tietohallinnossa voidaan 
sen sijaan keskittyä enemmän  

kehitystehtäviin.”
KIMMO KOHO

CIO
Transmeri 

”
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TELESTE 
julkaistu 12/2017

Turkulainen Teleste Oyj on kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa video- ja laaja- 
kaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Telestellä työskentelee tällä hetkellä noin 1500  
henkilöä. Työasemia yrityksellä on käytössään keskimäärin 1000 kappaletta. ”Olemme vuoden 2017  
aikana ottaneet käyttöömme yli 450 uutta työasemaa, jotka on asennettu meille valmiiksi Chilitin  
toimesta. Palvelu on toiminut moitteettomasti”, kertoo Telesten Senior ICT Specialist Jari Aaltonen.

Lisenssipuolella etsimme  
aina kustannustehokkainta ja  

Telesten ympäristöön sopivinta  
ratkaisua. Tämä aiheuttaa usein  
haasteita. Olemme kuitenkin  

poikkeuksetta löytäneet Chilitin 
avustuksella tarpeisiimme sopivan 

ratkaisun.
PAULA ALI-ALHA 

Applications Manager
Teleste

”
Olemme erittäin  

tyytyväisiä Chilitin  
toimintaan.” 

JARI POROMAA
CIO

Teleste

”
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KOKONAISVALTAISTA YHTEISTYÖTÄ
Chilitin aluejohtaja Janne Heikkinen kertoo: ”Yhteis-
työn Telesten kanssa olemme aloittaneet jo 90-luvun 
alkupuolella. Yrityksemme nimi on matkan varrella 
vaihtunut, mutta henkilöt ovat pysyneet koko ajan 
samana.” Aluksi Teleste hankki Chilitin kautta palve- 
limia sekä työasemia. Vuosien varrella yhteistyö  
laajentui myös lisensseihin, infraan, laiteasennuksiin 
sekä päivityspaketteihin. ”Olemme vuosien aikana 
vertailleet muidenkin toimittajien osaamista ja palve-
lutasoa, mutta emme ole nähneet syytä lähteä vaihta-
maan palveluntarjoajaa. Olemme erittäin tyytyväisiä 
Chilitin toimintaan”, toteaa Telesten CIO Jari Poromaa.

”Lisenssipuolella etsimme aina kustannustehokkainta  
ja Telesten ympäristöön sopivinta ratkaisua. Tämä 
aiheuttaa usein haasteita. Olemme kuitenkin poikkeuk-
setta löytäneet Chilitin avustuksella tarpeisiimme sopi- 
van ratkaisun”, sanoo Telesten Applications Manager 
Paula Ali-Alha. ”Arvostan sitä, että Chilitillä uskalletaan 
sanoa ei ideoihin, joita ei kannata lähteä toteuttamaan. 
Perustelut ovat hyviä ja vaihtoehtoinen ratkaisu löytyy 
lähes aina”, jatkaa Senior ICT Spesialist Jari Aaltonen. 
Aaltonen lisää: ”Chilitillä ymmärretään asiakkaan tar-
peet, mikä on erittäin tärkeää.”

Telestellä arvostetaan Chilitin nopeaa, paikallista  
ja ammattitaitoista palvelua. ”Parasta yhteistyössä  
Chilitin kanssa on yhteyshenkilöiden nopea reagointi 
kiireellisiin tilanteisiin. Voimme luottaa myös siihen, 
että heidän avullaan ongelmiin löytyy aina järkevä 
ratkaisu ja asiat hoituvat”, toteaa Poromaa.

WINDOWS 10 KÄYTTÖÖNOTTO
Windows 10 käyttöönoton suunnittelu aloitettiin 
Telestellä vuoden 2016 loppupuolella. Käyttöönottoa 
lähdettiin toteuttamaan ensin sisäisesti, mutta lop- 
pujen lopuksi tuntui järkevämmältä ottaa ulkopuolinen 
tekijä mukaan projektiin. ”Telestelle oli tulossa kesä- 
kuussa 2017 leasingvaihto uusiin työasemiin, jotka 
eivät enää tue Windows 7 käyttöjärjestelmää. Tämä 
tarkoitti sitä, että Windows 10 projekti oli pakko saada 
valmiiksi ennen uusien työasemien saapumista”,  
kertoo Heikkinen.

Telesten tavoitteeksi muodostui heidän oman työmää-
ränsä minimointi projektiin liittyen. Vastuu Windows 
10 käyttöönottoprojektista siirtyi Chilitille vuoden 
2017 alkupuolella. Syynä tähän päätökseen oli Chilitin 
korkea osaamisen taso ja mahdollisuus toteuttaa  
projekti nopeammalla aikataululla. ”Lisäksi meille  
vapautui aikaa IT:n kehitystyöhön, kun Chilit otti  
Windows 10 -käyttöönottoprojektin hoitaakseen”,  
kertoo Aaltonen.

Telesten Windows 10 -käyttöönotto koski noin 900 
työasemaa kaikissa Telesten toimipisteissä. Chilit aut-
toi Telesteä Windows 10 -ympäristön suunnittelussa, 
asennuspaketin teossa, sovellusten paketoinnissa ja 
testauksessa. Toteutus tehtiin yhteistyössä Telesten 
asiantuntijoiden kanssa ja lopputuloksena saatiin toi-
miva Windows 10 -työasemaympäristö taustapalve- 
luineen. ”Kun asiat on tehty alusta alkaen oikealla 
tavalla, on ympäristöä helppo kehittää Telesten halua-
maan suuntaan tilanteiden tai työtapojen muuttuessa”,  
toteaa Chilitin Ratkaisuarkkitehti Risto Majoinen.

Chilitillä ymmärretään  
asiakkaan tarpeet, mikä  
on erittäin tärkeää.”  
ISMO KUOKKANEN
IT Infrastructure Architect
Teleste
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LEASEGREEN 
julkaistu 11/2018

LeaseGreen Oy on voimakkaasti kasvava suurten kiinteistöjen modernisointeihin ja energiaratkaisuihin erikois-
tunut suomalainen palveluyritys, joka parantaa asiakkaidensa toiminnan kannattavuutta ja ympäristöystävälli-
syyttä. Yrityksen tavoitteena on luoda uutta markkinaa energiatehokkuuteen ja muuttaa samalla alan vallitsevia 
käytäntöjä. LeaseGreen palkittiin vuonna 2017 EY Entrepreneur of the Year -kilpailussa vuoden nuori yrittäjä 
-palkinnolla.

ENSIASKELEET
Chilit Oy:n ja LeaseGreenin välinen yhteistyö lähti 
käyntiin IT-tarpeiden kasvaessa vuonna 2014. Lease-
Greenin IT:tä ei oltu aikaisemmin koordinoitu vaan 
koneita ja laitteita hankittiin sieltä, mistä niitä pikai-
sesti saatiin. Avuksi etsittiin ammattimaista toimijaa, 
joka voi tarjota joustavaa ja nopeaa palvelua yrityksen 

kasvun tueksi. Chilit valittiin kumppaniksi hyvien suo-
situsten perusteella. ”Teemme paljon testauksia kehit-
täessämme uusia palveluita ja palvelukokonaisuuksia. 
Kasvamme nopeasti ja IT-tarpeemme saattaa muuttua 
jopa päivässä. Chilitin nopea reagointi ja aktiivinen ote 
tukee liiketoimintamme kasvua”, kertoo LeaseGreenin 
johtaja (elinkaaripalvelut, laatu ja kehitys) Ari Taiponen.

Chilit on onnistunut  
kouluttamaan ja kertomaan  

meille verkkoinfran ja etäyhteyksien 
rakentamisesta niin hyvin, että voimme 

soveltaa tietoa myös omissa asiakas-
hankkeissamme.”

ARI TAIPONEN
johtaja 

(elinkaaripalvelut,  
laatu ja kehitys) 

LeaseGreen

”
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Teemme paljon testauksia  
kehittäessämme uusia palveluita ja 
palvelukokonaisuuksia. Kasvamme 
nopeasti ja IT-tarpeemme saattaa 

muuttua jopa päivässä. Chilitin 
nopea reagointi ja aktiivinen ote 
tukee liiketoimintamme kasvua.”

ARI TAIPONEN
johtaja 

(elinkaaripalvelut,  
laatu ja kehitys) 

LeaseGreen

”



IT-ULKOISTUSPALVELUT  
HYBRIDI -MALLILLA
Chilit tuottaa LeaseGreenille IT-ulkoistuspalveluja. 
Yhteistyö pitää sisällään IT-infran ylläpidon, verkko- ja 
palomuuriratkaisut, laitteet ja niiden hallinnan, Chilit 
asiantuntijapalvelut sekä käyttäjätuen. LeaseGreenin 
IT-infra pyörii tällä hetkellä hybridi-mallilla. Osa 
järjestelmistä on sijoitettu Chilitin konesaliin ja osa 
Microsoft Azureen. ”LeaseGreenin ohjelmistot tule-
vat pilvestä, joka mahdollistaa helpon laskutusmallin 
käytön. Palvelut, kapasiteetti ja ohjelmistot saadaan 
tuotua vaivattomasti yhdelle laskulle kerran kuukau-
dessa.”, kertoo Chilitin myyntipäällikkö Kati Virtanen.

PILVI TUO JOUSTOA
LeaseGreenin operatiivinen toiminta on siirtynyt lähes 
kokonaan pilvipalveluihin. Yrityksen perusajatuksena 
pilvipalveluiden hyödyntämisessä on pikainen tarve  
lisätä muistia, tehoa tai kiintolevytilaa. ”Pilvipalve- 
luiden käyttö on joustavaa ja nopeaa. Saamme lisää  
resursseja käyttöömme minuuteissa, kun on tarve. 
Liiat resurssit on kuitenkin helppo karsia pois, jolloin 
maksamme vain siitä, mitä oikeasti tarvitsemme. 
O365 -pilviympäristö takaa myös sen, että käytös-
sämme on aina uusimmat ohjelmistot ja käyttöjär- 
jestelmät”, kertoo Taiponen. Yritys ei ole kuitenkaan  
luopunut täysin perinteisen verkkolevyn käytöstä, 
vaan pitää siellä varmuuskopioita kriittisimmistä  
tiedoista.

ASIAKASRAJAPINNASSA ALUSTANA  
TOIMII AZURE
LeaseGreen käyttää Azurea alustana asiakkaiden 
mittausdatan keräämisessä, käsittelyssä ja analysoin-
nissa sekä IoT:n ja Big Datan hallinnoinnissa. Koneälyn 

avulla voidaan virittää asiakaskohteisesti älykkäämpiä 
ohjauksia, jotka palautetaan kiinteistöihin. ”Keräämme 
kiinteistön sadoista mittauspisteistä dataa, jota ana-
lysoimme koneälyyn perustuvilla algoritmeillä. Näin 
saamme tuotettua älykkäämpää ohjausta, joka huo- 
mioi muun muassa talon historiallisen käyttäytymisen, 
säätilat ja energian hinnan. Tiedon pohjalta alusta 
päättää laitteiston optimaalisen käyttöajan ja asetuk-
set. Näin energiaa käytetään tai tuotetaan tarpeellinen 
määrä mahdollisimman pienellä investoinnilla”, kertoo 
Taiponen. ”Lisäksi Azuren avulla voimme tuottaa  
energiasäästöjä ja varmistaa asiakaslupauksemme 
täyttymisen” Taiponen jatkaa.

YHDESSÄ ETEENPÄIN
LeaseGreen toimii tällä hetkellä Suomessa ja Ruot-
sissa. Tulevaisuuden näkymissä on kuitenkin laajempi 
kansainvälistyminen, joka tuo mukanaan omat IT-haas-
teensa. Yrityksen kasvaessa myös laite- ja ohjelmisto-
kanta kasvaa, joka vaatii tarkempaa hallintaa. ”Meillä 
on säännöllisesti tapaamisia, joiden aikana käymme 
läpi kehityshankkeita, joilla voimme tukea asiakkaan 
liiketoimintaa, kansainvälistymistä sekä kasvua”, sanoo 
Virtanen.

Koska Leasegreenin toiminta perustuu osaaviin  
ihmisiin, joiden täytyy olla jatkuvasti liikkeessä, on 
erittäin tärkeää, että IT-kumppani on joustava ja 
reagointi on nopeaa. ”Jos työntekijämme tietokone 
hajoaa, tarvitaan nopeasti uusi kone tilalle. Siinä ei ole 
aikaa jäädä odottelemaan”, sanoo Taiponen. ”Tutkimme  
parhaillaan vaihtoehtoja laitteiden sujuvampaan käyt-
töönottoon. Käyttöönottojen helpottamisella voimme 
tukea LeaseGreenin liikkuvaa työtä”, jatkaa Virtanen.

Taiponen pitää LeaseGreenin toiminnan kannalta  
erittäin tärkeänä myös ymmärrystä kumppanin  
tekemistä ratkaisuista ja valituista toiminnoista.  
”Chilit on onnistunut kouluttamaan ja kertomaan 
meille verkkoinfran ja etäyhteyksien rakentamisesta 
niin hyvin, että voimme soveltaa tietoa myös omissa 
asiakashankkeissamme.”
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ASSEMBLIN
julkaistu 8/2018

ASSEMBLIN KESKITTYY TALOTEKNIIKKAAN JA OSTAA TIETOTEKNIIKAN PALVELUNA
Chilitin ja talotekniikan ammattilaisen Assemblinin välinen yhteistyö kattaa laajan IT-kokonaisuuden. Chilit  
toimittaa Assemblinin henkilöstölle käyttövalmiit tietokoneet, konesaliratkaisut, tietoturvapalvelut, ohjelmisto- 
hallinnan, sovelluspaketoinnin sekä kehityspalvelut. Tietotekniikan käyttäjät pysyvät tyytyväisinä tukipalvelun 
toimiessa. Liiketoimintayksiköiden palvelu on tehostunut ja IT-kehitysprojektit hoituvat nopeammin. Assembli-
nin toiminnanohjaus tuotetaan myös Chilitin konesalista.

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa seitsemällä paikkakunnalla. 
Suomen lisäksi toimintaa on Ruotsissa ja Norjassa. Assemblinin Suomen liiketoiminnat keskittyvät talotekniik-
kaan, teknisiin palveluihin, rakennusautomaatioon sekä energia- ja elinkaaripalveluihin.

”Chilit on auttanut meitä IT-ympäristöjen yhdistämisessä sekä integroinnissa. Yhteistyömme on syventynyt 
vuosien aikana kattamaan merkittävän osan IT-palvelukokonaisuudesta. Chilit toimittaa luotettavasti IT-palve-
luja korkealla käytettävyydellä, joten voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme. Hyödynnämme laajasti Chilitin 
asiantuntijoita, sillä osastomme Suomessa on yhden henkilön vahvuinen”, kertoo Assemblinin tietohallinto- 
vastaava Juho Yliriesto.

Yhteydenottokynnys uusien  
IT-palvelujen kehitysasioissa  

on hyvin matala ja he myös tuovat 
kehitysehdotuksia pöydälle säännölli-
sissä palavereissamme. Pystymme nyt 
palvelemaan kaikkia liiketoimintayk-
siköitä tehokkaammin, ja tuottamaan 

niiden tarvitsemia ratkaisuja  
nopeammin” 

JUHO YLIRIESTO 
tietohallintovastaava

Assemblin

”
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KÄYTTÖVALMIIT TIETOKONEET

Chilit toimittaa Assemblinin ammattilaisille työasemat 
ja kannettavat tietokoneet. Käyttöjärjestelmä, virus-
torjunta sekä tarvittavat sovellukset asennetaan lait-
teisiin Chilitin esiasennuskeskuksessa. Laitteet tilataan 
Chilitin e-kaupan kautta ja ne toimitetaan käyttö- 
valmiina suoraan käyttäjille ympäri Suomea.

”Chilitin e-kaupan kautta pystyn tilaamaan henkilös-
tön laitteet nopeasti mihin tahansa toimipisteeseen 
käyttäen valmiita vakioituja ostoskoreja ja suosikkilai-
telistauksia. Hankinnat tallentuvat e-kauppaan talteen, 
joten vanhat tilaukset ovat löydettävissä helposti. 
Vanhojen tilauksien RMA-prosessi voidaan kätevästi 
aloittaa suoraan e-kaupasta. Tilaan Chilitin kautta 
myös päivittäiseen työntekoon tarvittavat ohjelmistot 
ja niiden käyttömääriä hallitaan tehokkaasti. Ohjelmis-
tomme ja lisenssimme ovat nyt tehokkaassa käytössä”, 
kertoo Juho Yliriesto.

”Huolehdimme myös siitä, että asiakkaamme tietotur-
va on jatkuvasti ajan tasalla. Seuraamme ja mittaamme 
myös työasemien toimivuutta jatkuvalla seuranta-
palvelulla niiden koko elinkaaren ajan”, sanoo Chilitin 
liiketoimintajohtaja Mika Huhtiniemi.

LUOTETTAVAT KONESALIPALVELUT
Assemblin ostaa konesaliratkaisut Chilitiltä kapasi- 
teettipalveluna. Chilitin konesalitilojen laatu on  
korkealla tasolla virransyötön, varavoiman sekä  
paloturvallisuuden osalta. Chilit valvoo palveluita  
vuorokauden ympäri ja varmistaa sekä palauttaa  
datan nopeasti mahdollisissa poikkeustilanteissa.

”Suunnittelemme yhdessä uuteen palveluun tarvit-
tavan kapasiteetin, jonka jälkeen teemme hankinnan. 
Windows-palvelimet saadaan valmiiksi asennettuna 
nopeasti sisältäen varmuuskopioinnin ja valvonnan. 
Chilit parantaa yöunieni laatua, kun voin luottaa  
konesalipalvelujen tuotettavan ammattimaisesti”, 
kertoo Juho Yliriesto.

IT-PALVELUIDEN KEHITYSTÄ YHDESSÄ
Käyttäjien ja eri yksiköiden tietotekniikkatarpeet  
vaihtelevat suuresti. IT-palveluiden pitää olla tavoi-
tettavissa kaikkialta. Juho Yliriesto vastaa siitä, että 
IT-palveluja käytetään laajasti liiketoimintojen ja eri 
profiilisten työntekijöiden toimesta.

”Käymme yhdessä säännöllisesti läpi Chilitin palvelu-
päällikön johdolla IT-palvelukokonaisuuden kehitys-
tarpeita. Yhteydenottokynnys uusien IT-palvelujen 
kehitysasioissa on hyvin matala ja he myös tuovat 
kehitysehdotuksia pöydälle säännöllisissä palavereis-
samme. Pystymme nyt palvelemaan kaikkia liiketoi-
mintayksiköitä tehokkaammin, ja tuottamaan niiden 
tarvitsemia ratkaisuja nopeammin”, kertoo Juho 
Yliriesto.

TUKIPALVELUA SUORAAN KÄYTTÄJILLE
Chilit tarjoaa tukea käyttäjille monikanavaisesti  
puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli ongelmaa ei  
saada ratkaistua käyttäjää ohjeistamalla, asiantuntija  
voi ottaa etäyhteyden käyttäjän tietokoneeseen siten, 
että ruudulla näkyvät kaikki toimenpiteet. Mikäli  
ongelmaa ei pystytä etänä korjaamaan, tukihenkilö  
voi myös saapua fyysisesti sinne missä käyttäjä on.

”Suomen IT-osastomme ollessa yhden henkilön 
vahvuinen, käytämme laajasti Chilitin tukipalvelua. 
Käyttäjämme ottavat yhteyttä puhelimitse tai sähkö-
postitse Chilitin tukipalveluun tietotekniikkaan liitty-
vissä tukitilanteissa. Tukipalvelu on vapauttanut omaa 
aikaani IT:n kehittämiseen ja käyttäjät pysyvät tyyty-
väisinä tukipyyntöjen hoituessa tehokkaasti”, sanoo 
Juho Yliriesto.

Assemblinin käyttäjien tyytyväisyys tukipyyntöjen 
selvittämiseen on 4,5/5 ja Chilit on kyennyt ratkai-
semaan 90 prosenttia tukipyynnöistä ensimmäisen 
puhelun aikana.

IT-palveluiden osalta 
turvaudumme yhä  
enemmän Chilitiin.”  
JUHO YLIRIESTO
tietohallintovastaava
Assemblin
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OUTOTEC
julkaistu 12/2018

OUTOTECIN OHJELMISTO-OMAISUUS CHILITIN HALLINNASSA
Teollisuuden teknologiaratkaisuja suunnittelevan ja toimittavan Outotecin tietohallinto halusi ottaa ohjelmisto- 
omaisuuttaan paremmin hallintaan. Outotec tarjoaa kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja mineraalien ja  
metallien rikastukseen sekä metallinjalostukseen, uusiutuvan energian tuotantoon ja teollisuusvesien hallintaan. 
Globaalisti toimivalla Outotecillä on nyt parempi näkyvyys ohjelmistoihin ja lisensseihin sekä kumppanille keski-
tetty ohjelmistojen hankintakanava.

Outotec työllistää yli 4.000 ammattilaista, ja yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 runsaat 1,1 miljardia euroa.

”Päätimme ottaa ohjelmisto-omaisuutemme tehokkaammin hallintaan työasemaympäristön lisäksi myös palve-
limien ja tietokantojen lisenssien osalta. Haluamme tietää ja ymmärtää, mitä lisenssejä meillä on sekä optimoida 
niiden käyttöä”, sanoo Outotecin IT-infrapalveluista vastaava Svante Lindström. ”Auditoinneista haluamme 
myös suoriutua ongelmitta.”

”Havaintomme mukaan vain harvoissa yrityksissä ohjelmisto-omaisuus on hyvin hallinnassa. Yrityksillä on  
tyypillisesti jopa kymmeniä prosentteja liikaa lisenssejä, joka kerryttää turhia kustannuksia”, kertoo Chilitin  
asiakkuuspäällikkö Marko Haatio. ”Ohjelmisto-omaisuuden hallinnalla asiakkaamme voi tunnistaa nopeasti  
kehitys- ja säästökohteita. Mikäli sovelluksia ei käytetä, ne poistetaan käytöstä.”

CHILITIN OSAAVAT JA KOKENEET  
AMMATTILAISET

Outotecin ohjelmisto-omaisuuden hallinnan ytimessä 
on markkinoiden johtavan teknologiatoimittajan Snow 
Softwaren SAM-ratkaisu. Chilit on Snow Softwaren 
Platina-kumppani, ja samalla teknologiatoimittajan 
nopeimmin kasvava kumppani Suomessa. Chilitillä on 
lähes kymmenen ammattilaisen ohjelmistotiimi.

”Halusimme joustavan kumppanin, joka toimii lähellä 
meitä. Chilitillä on kokemusta ohjelmisto-omaisuuden  
hallinnasta, ja he tarjoavat meille hyvän teknologia- 
alustan sekä joustavan palvelumallin. Lisäksi heillä on 
osaavia ammattilaisia, ja hyviä tyyppejä. Vakuutuimme 
heidän kyvystään palvella myös meidän kaltaista suurta 
yritystä”, kertoo Lindström. ”Heillä on myös hyvät 
yhteydet teknologiatoimittajan suuntaan.”

Meillä on nyt parempi näkyvyys  
ohjelmisto-omaisuuteemme ja  

lisensseihimme. Tiedämme, kuinka 
paljon meillä on käytössä Microsoftin 

ja Adoben lisenssejä. Näemme  
vapaana olevat lisenssit, sopimukset 

ja voimme seurata ohjelmistojen 
käyttöä. Seuraamme tilannetta  

yhdessä Chilitin kanssa.”
MARKO ILMARI 

IT-asiantuntija
Outotec

”
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Chilit osoitti pilotoinnin aikana teknisen kyvykkyytensä. 
Pilotointi sisälsi ohjelmistoympäristön kartoituksen, ja 
SAM-ratkaisun käyttö jatkui Outotecillä pilotointivai-
heen jälkeen. ”Automaatioon perustuva edistyksellinen 
SAM-alusta tarjoaa runsaasti työkaluja ja ominaisuuksia 
ohjelmisto-omaisuuden hallintaan. Palvelu skaalautuu 
myös ison ja kansainvälisen yrityksen tarpeisiin”, sanoo 
Haatio.

SÄÄSTÖJÄ JA MUITA HYÖTYJÄ
Outotec saa SAM-ratkaisun kautta tietoa ohjel- 
mistoista, lisenssisopimuksista ja jopa näkyvyyttä  
Windows-palvelimiin. Lisenssejä voidaan siirtää  
käyttöön toiselle henkilölle tai poistaa käytöstä  
sopimusehtojen mukaisesti.

”Meillä on nyt parempi näkyvyys ohjelmisto-omai- 
suuteemme ja lisensseihimme. Tiedämme, kuinka  
paljon meillä on käytössä Microsoftin ja Adoben  
lisenssejä. Näemme vapaana olevat lisenssit, sopi- 
mukset ja voimme seurata ohjelmistojen käyttöä”,  
sanoo Outotecin IT-asiantuntija Marko Ilmari.  
”Seuraamme tilannetta yhdessä Chilitin kanssa.”

Lisenssitarpeen ilmaantuessa Chilitin asiantuntija 
selvittää tarvitseeko käyttöoikeutta ostaa. ”Pystymme 
täyttämään lisenssiehdot aiempaa paremmin ja tuotta-
maan paremmin auditoijien tarvitsemaa tietoa. Visio-
namme on, että saamme ohjelmisto-omaisuuttamme 
yhä laajemmin tämän työkalun piiriin. Kehitysmahdol-
lisuuksia on paljon, ja pyrimme saamaan palvelusta yhä 
enemmän irti”, kertoo Lindström.

SAM-palveluun voidaan integroida myöhemmin  
esimerkiksi SAP-ohjelmisto.

ASIAT HOITUVAT JA PALVELU PELAA
”Olemme toteuttaneet Outotecille myös ohjelmistojen 
paketointia, jakelujärjestelmän ja ohjelmistojen moni-
torointia sekä käyttöjärjestelmien ylläpitoa. Outotecin 
SAM-ratkaisu tunnistaa noin 10.000 asennettua ohjel- 
mistoa, joista 4.800 vaatii lisenssin”, kertoo Chilitin 
järjestelmäarkkitehti Sami Virkki. ”Olemme laajenta-
neet sovellusten elinkaarenhallinnan käsittämään myös 
kustannusten hallinnan lisenssien ja sovellusasennusten 
osalta.”

Snown automaatioalusta toimii moottorina prosessille, 
jossa käyttäjille annetaan mahdollisuus tilata esimerkiksi 
Adobe-ohjelmisto sisäisestä verkkokaupasta määritellyn 
hyväksymisprosessin mukaisesti. ”Kallista ohjelmistoa ei 
tarvitse jakaa kaikille, ja asennus hoituu automaattisesti 
hyväksynnän jälkeen. Järjestelmä voi myös automaat-
tisesti poistaa sovellukset ja vapauttaa lisenssin. Näin 
päästään mahdollisimman lähelle tilannetta, jossa orga-
nisaatiolla on käytössä sopiva määrä lisenssejä”, sanoo 
Virkki.

”Yhteistyömme on sujunut Chilitin kanssa hyvin. He 
ovat toteuttaneet meille kaikki palvelut, joita olemme 
pyytäneet ja tarvinneet. He ovat tehneet arvokasta  
työtä, johon omat resurssimme eivät olisi riittäneet”, 
sanoo Ilmari.

Lindströmin mukaan Outotecin lähitulevaisuuden 
IT-strategian keskiössä ovat vahva pilviajattelu sekä  
globaalin One ICT:n rakentaminen. ”Katsomme aina 
ensin, mitä voi hankkia pilvestä. Käymme jatkuvaa 
dialogia Chilitin kanssa palvelun toimivuudesta ja sen 
kehittämisestä. Chilit on meille sopivankokoinen ja 
ketterä kumppani. Asiat hoituvat nopeasti, ja palvelu 
on vastannut odotuksiamme myös silloin, kun nimetyt 
yhteyshenkilömme ovat lomalla. He ovat tukenamme 
myös mahdollisissa auditoinneissa.”

Outotec ja Metso Minerals yhdistyivät Metso Outotec 
Oyj:ksi 1.7.2020.

Vakuutuimme heidän  
kyvystään palvella myös 
meidän kaltaista suurta  
yritystä.”
SVANTE LINDSTRÖM
IT-infrapalveluvastaava 
Outotec 
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OTA MEIHIN YHTEYTTÄ JA KERROMME LISÄÄ:
myynti@chilit.fi

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
HUIPPUTASOLLA 2019

Chilit tunnetaan poikkeuksellisen hyvästä asiakaspalveluasenteestaan  
eikä otteemme herpaantunut myöskään viime vuonna. 

Asiakaspalautteidemme keskiarvo vuonna 2019 oli 4,54/5 – jälleen erinomaisella  
tasolla. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä Chilit Pitopalvelu™ -asiakkaiden osalta  
aktiivisesti ja reagoimme nopeasti, jos siihen on aihetta. 

Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa  
ja tavoitteisiinsa ilman IT-huolia.
 
Palautteita annettiin vuoden 2019 aikana 1565 kappaletta.

ASIAKASTYYTYVÄISYYTEMME VUONNA 2019 OLI 4,54/5 (KESKIARVO)

LISÄÄ ONNISTUMISTARINOITA LÖYDÄT:

chilit.fi/referenssit/

Chilit tuottaa kokonaisvaltaisesti asiakkailleen moderneja it-palveluita. 

Autamme asiakkaitamme siirtymään tuottavampaan ja turvallisempaan työympäristöön 
vaivattomasti. Asiakkaamme saavat meiltä kaikki IT-palvelut ja -ratkaisut käyttäjän taskusta 
pilveen.

KAUTTA AIKOJENPARHAATChilit Pitopalvelu™ ASIAKASTARINAT


