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Oulu ICT panostaa pilveen:
Verkkoasema Oy:n pilvipalveluliiketoiminta siirtyy Oulu D.C.:lle
Oulu ICT kehittää toimintaansa yhtiöittämällä konesali- ja pilvipalveluyksikkö Oulu
D.C.:n, joka puolestaan ostaa oululaisen Verkkoasema Oy:n
pilvipalveluliiketoiminnan. Positiivisten kasvunäkymien vuoksi Oulu D.C.
moninkertaistaa kapasiteettinsa hankkimalla käyttöönsä uuden konesalin.
Järjestelyt ovat osa Oulu ICT:n kasvustrategiaa.
Yritysjärjestelyt vahvistavat pohjoissuomalaista pilvipalveluosaamista. Asiakkaille
pystytään tarjoamaan entistä luotettavampia, turvallisempia ja skaalautuvampia
palveluja.
Oulu D.C. jatkaa toimintaansa Oulu ICT:n tytäryhtiönä työllistäen jatkossa 12 henkilöä.
Yrityksen toimitusjohtaja on Jari P. Tuovinen ja liiketoimintajohtajaksi siirtyy Juha
Kantola Verkkoasemalta. Toiminta perustuu yritysten ja organisaatioiden kasvutarpeita
tukevaan konesali- ja pilvipalvelutarjoomaan. Yritysjärjestelyn osapuolet täydentävät
toisiaan.
“Verkkoaseman vahvat referenssit ja hyvä maine vakiintuneena toimijana tuovat tukea
Oulu D.C.:n kasvuun. Verkkoasema ja sen pilvipalveluasiakkaat puolestaan saavat
taakseen Oulu ICT:n vahvan taustan”, sanoo toimitusjohtaja Tuovinen.
Verkkoasema Oy on jatkossa Oulu D.C.:n vähemmistöosakas.
“Oulu ICT:n vahva operaattorikokemus luo meille entistä paremmat edellytykset
kehittää pilvipalveluliiketoimintaa. Jatkuvasti kasvava kysyntä osoittaa, että paikallisille
pilvipalveluille on selkeä tilaus – asiakkaamme tietävät, missä data sijaitsee ja tekninen
tuki on lähellä”, sanoo Verkkoaseman toimitusjohtaja Mika Lähteenmäki.
Pilviliiketoiminnan odotetaan kasvavan Suomessa vahvasti. Tuoreen tutkimuksen*
mukaan yksi kolmasosaa yrityksistä ei hyödynnä pilvipalveluita juuri lainkaan. Yrityksiä
huolettaa pilvipalveluissa eniten tietoturva, tiedon fyysinen sijainti ja pilven
luotettavuus. Juuri noihin haasteisiin Tuovinen uskoo Oulu D.C.:n yritysjärjestelyllään
pystyvän vastaamaan. Valoisien kasvunäkymien ansiosta Oulu D.C. kahdentaa
konesalikapasiteettinsa hankkimalla käyttöönsä toisen konesalin Oulun
Teknologiakylästä.
* Lähde: Miikka Mäkiö, ”Enabling discruptive business model innovation with cloud”,
Turun kauppakorkeakoulu 2013
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Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan omistamiseen ja kehittämiseen keskittynyt
yhtiö. Konserniin kuuluu osakkuusyhtiönä DNA Oy ja tytäryhtiöinä Oulu D.C. Oy ja
SystemaStore Oy. Liikevaihto vuonna 2012 oli 14.5 miljoonaa euroa ja yhtiöllä on 28.000
osakkeenomistajaa. Vuonna 2013 Oulu ICT –konsernin liikevaihto nousee yli 15
miljoonaan euroon ja henkilöstön määräksi 55.

