
SystemaStoren IT-ratkaisut ovat nousseet tärkeään 
rooliin koko Suomen kuntoutus- ja asumispalveluiden 
piirissä.

Sosiaalipalvelualan näkyvin osa on hoito- ja hoivahenkilökunnan työskentely. Tärkeän ihmistyön 
taustalla tietotekniikalla on yhä kriittisempi rooli laadukkaiden sosiaalialan palveluiden 
tuottamisessa. “Kaikki lähti sähköposteista”, kuvailee SystemaStore Oy:n toimitusjohtaja Jyrki 
Kauvosaari:

“Olemme tuottaneet Mikevalle IT-tukipalveluita voimakkaasti kasvavan yrityksen tarpeisiin 
vuodesta 2007 lähtien. Yhteistyö alkoi sähköpostipalvelujen sekä yritysverkkoratkaisujen 
toimittamisella ja on Mikevan kasvaessa laajentunut koko IT-infrastruktuurin ylläpitoon.”

Mikeva Oy on kasvanut vuonna 1987 avatusta ensimmäisestä palvelukodista yhdeksi Suomen 
suurimmista yksityisen sosiaalipalvelualan yrityksistä. Tänä päivänä Mikevalla on toimintaa yli 
sadassa palvelukodissa eri puolilla Suomea ja yritys kasvaa voimakkaasti sekä orgaanisesti että 
yritysostoin. Vuonna 2015 liikevaihto kasvoi liki 20 % ja ihmisiä Mikevan palveluksessa oli noin 
tuhat. Vuodelle 2016 odotetaan myös reipasta kasvua sekä henkilöstömäärän arvioidaan 
tuplaantuvan.

“Meillä on työntekijöitä liki 2000, joista jokainen on myös tietotyöläinen omassa roolissaan. 
Toimipisteitäkin on yli sata. Harvalla kansainväliselläkään yrityksellä on toimintaa näin 
monessa paikassa. Kaikki tämä yhdessä jatkuvan kasvun kanssa asettaa myös IT:lle paljon 
vaatimuksia.

Näemme tärkeäksi yksiköiden ja prosessien monistettavuuden sekä maantieteellisesti 
pirstaleisen toimintaympäristön etähallittavuuden ja laitetoimitusten logistiikan 
onnistumisen. Päivittäisen tukipalvelun on oltava helposti lähestyttävää ja osattava astua 
hoiva-alan ammattilaisen arkeen.

Mikevan tietohallinto ja SystemaStoren asiantuntijat arvioivat yhdessä uusia teknisiä 
mahdollisuuksia, joilla voimme tehostaa toimintaamme. Hallintomme toimii litteällä 
organisaatiomallillla, joka edellyttää liikkuvia ratkaisuja. 

Lisäksi uudet hoiva-alan tekniset innovaatiot sulautuvat enemmän ja enemmän olemassa 
olevaan IT-infrastruktuuriin eli verkkojen luotettavuus on kivijalkana monessa asiassa”, 

kertoo Mikeva Oy:n IT-päällikkö Esa Elomaa.

Mikeva tarjoaa hoiva-, asumis-, kuntoutus- ja terapiapalvelut ikääntyneille, mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille kattavasti ympäri Suomea.
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SystemaStore Oy on Partnera Oy:n kokonaan omistama tietokoneiden ja ICT-järjestelmien 
myyntiin erikoistunut yritys ja Pohjois-Suomen markkinajohtaja alallaan. Yhtiöllä on verkkokaupan 
lisäksi myymälät Oulussa ja Kemissä, ja yhtiö työllistää noin 40 tietotekniikan asiantuntijaa. 
SystemaStore Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on kasvanut sen 
jokaisena toimintavuotena.

Sertifioituna monimerkkitalona osaamisemme on laajasti tunnustettua ja pystymme tarjoamaan 
parhaat mahdolliset ratkaisut kaikkiin liiketoiminnan ICT-tarpeisiin yrityksen koosta riippumatta.


