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Työasemien elinkaaripalvelut 
tehokkaasti ja läpinäkyvästi 
yhteispohjoismaisella mallilla 



Työasemien 
elinkaarenhallintaa 
reilut 10 vuotta

Newsecin ja 3stepIT:n yhteistyö käynnistyi Suomessa 
vuonna 2009 ja kattaa kannettavien tietokoneiden 
rahoituksen ja elinkaarenhallintapalvelut. 

Kymmenen yhteistyövuoden aikana Newsecin orgaaninen kasvu Suomes-
sa on ollut mittavaa: henkilöstömäärä on viisinkertaistunut silloisesta 
120:stä nykyiseen lähes 600:aan. 

– Meillä on ollut jatkuva tarve uusille kannettaville ja 3stepIT:n avulla 
niitä on saatu käyttöön sujuvasti ja hallitusti, kertoo Antti Huhta, Head 
of IT Newseciltä, – 3stepIT:n palvelun hyödyntäminen on laajentunut 
luontevasti oman kasvumme rinnalla.

Yhteistyön käynnistyessä Newsecille tärkein tekijä oli 3stepIT:n  
tarjoama laiterekisteri. Kaikki laitekohtaiset sekä leasingsopimuksia  
ja -kustannuksia koskevat tiedot sijaitsevat yhdessä paikassa, josta ne  
löytyvät helposti. Laiterekisterin ansiosta laitehallinta ja budjetointi  
ovat helpottuneet huomattavasti.

– Hienoa on myös tietojen käsittely kustannuspaikkakohtaisesti. Jos 
työntekijä vaihtaa toimipisteestä toiseen, hän voi pitää saman tietokoneen. 
Riittää, että siirrämme koneen kustannuspaikkaa laiterekisterissä,  
Antti kertoo.

Laiterekiseri auttaa myös hyödyntämään käyttämättömät laitteet talon 
sisällä. Kun kaikki laitteet näkyvät keskitetysti, ei mihinkään jää turhia 
laitteita lojumaan, vaan ne on helppo ohjata sinne, missä uusia tarpeita on. 
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Newsec Property Asset Management Finland Oy  
& Newsec Advisory Finland Oy 

Newsec on kiinteistöalan asiantuntijayritys,  
joka työllistää 600 asiantuntijaa eri puolilla Suomea.  
Property Asset Management Oy tarjoaa kiinteistö-
varallisuuden ja kiinteistöjen johtamisen palveluita.  
Newsec Advisory Finland Oy on keskittynyt kiinteistö-
arviointipalveluiden tuottamiseen. 

3stepIT:n palvelun 
hyödyntäminen  
on laajentunut 
luontevasti oman 
kasvumme rinnalla.

Antti Huhta
Head of IT
Newsec



Yhteispohjoismaisella 
elinkaarimallilla 
hallittavuutta ja joustoa
Newsecin IT-laitteiden hankinta- ja hallinta toimii 
Suomessa 3stepIT:n kanssa niin luotettavasti, että 
hyviä käytäntöjä päätettiin skaalata myös muihin 
Pohjoismaihin. 

Vuoden 2020 alusta lähtien Newsecin Ruotsin, Norjan sekä Tanskan maayhtiöt 
ovat päässeet nauttimaan samasta joustavasta palveluista ja vaivattomasta 
laitehallinnasta.

Monistamalla Suomen palvelumallin muihin maihin Newsec saa keskitettyä 
ICT-hallinnan Pohjoismaiden kesken. Elinkaaripalvelun piiriin kuuluu nyt jo 
lähes 2 000 kannettavaa tietokonetta. Konsernin IT-johto päättää yleislinjoista, 
mutta maakohtaiset IT-yksiköt hoitavat käytännön asiat paikallisesti. Käytössä 
on yhteispohjoismaisesti valikoidut konemallit, joita suositellaan hankittavaksi 
ja optimaalinen kolmen vuoden käyttökausi pätee kaikkialla.

– Muissa maissa oli aiemmin käytössä myös jonkin verran pöytäkoneita. 
3stepIT:n myötä kaikkialla siirryttiin kannettaviin, onnekkaasti juuri ennen 
koronan rantautumista, Antti naurahtaa. – 3stepIT:n palvelun joustavuus oli 
pääperuste laajentamiselle. Palvelu skaalautuikin saumattomasti kattamaan 
eri maiden laitetarpeet, mutta samalla se lisäsi ihan konkreettista mobiliteettia.
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Yhteistyön alussa 3stepIT:n laiterekisteri 
oli määrittävässä roolissa, mutta tänä 
päivänä suurimman hyödyn tuo laitteiden 
koko elinkaaren hallinta, ennen kaikkea 
koneiden kierrätys ja tietoturvaaminen 
elinkaaren lopussa.

Kolmen vuoden käyttökauden päättyessä Newsec palauttaa 
vuokratietokoneet 3stepIT:lle ja tilaa uudet koneet. 3stepIT 
huolehtii palautettujen laitteiden muistin tyhjentämisestä 
lopullisesti sertifioitua tiedonhävitysprosessia noudattaen. 

– Tämä tietoturvaus on meidän kannaltamme ihan bisnes-
kriittinen palvelu. Ilman 3stepIT:tä joutuisimme hoitamaan 
tuhansien koneiden tietoturvauksen ja kierrätyksen itse, 
Antti kertoo, – se tietäisi valtavaa urakkaa!

3stepIT:n lupaus vastuullisesta käytöstä poistosta ei mer-
kitse vain tietoturvausta ja materiaalien kierrätystä, vaan 
palautetut vuokralaitteet kunnostetaan uudelleenkäyttöä 
varten. Jälleenmyyntikumppanien kautta laitteet saavat 
vielä ”uuden elämän” vähemmän vaativissa käyttö- 
ympäristöissä, esimerkiksi oppilaitoksissa tai kaupan  
alan yrityksissä. 

3stepIT:n laitekiertomalli auttaa lisäämään teknologia- 
hankintojen vastuullisuutta, sillä se vähentää niistä aiheu- 
tuvaa ympäristökuormitusta monin tavoin. Kestävän 
kehityksen mukaiset hankinnat on nostettu olennaiseksi 
kriteeriksi myös Newsecin vastuullisuusstrategiassa.

Kolmen vuoden käyttökausi on meillä vakio, 
mutta koronan aikana ilmeni tarvetta laajentaa 
joitain sopimuksia jatkokaudelle. Tässäkin kohtaa 
3stepIT:n palvelu-mallin joustavuus oli tärkeä lisä 
ja toimi hienosti.”

Luotettava tietoturvaus  
tuo mittaamatonta hyötyä 

Antti Huhta
Head of IT

Newsec
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3stepIT:n ansiosta Newsecin IT-palvelut toimivat nyt 
mallikkaasti kaikissa Pohjoismaissa: uusien laitteiden 
hankkiminen alati kasvaviin tarpeisiin onnistuu  
todella joustavasti.

– Sujuvuuden takana ovat 3stepIT:n valmiiksi määrittämät prosessit kullekin 
elinkaaren vaiheelle ja helppokäyttöinen laiterekisteri, jonka ansiosta kaikki 
tarvitsemamme tiedot löytyvät aina nopeasti, Antti kertoo, – se tekee laite-
hallinnasta todella sujuvaa ja suoraviivaista.

Myös kustannusten läpinäkyvyydestä on hyötyä Newsecille. 3stepIT:n  
mallissa laitekustannukset jakautuvat tasaisesti koko käyttökaudelle ja  
laitteiden uusiminen on valmiiksi aikataulutettu. Näin IT-budjetti on aina 
helppo ennakoida ja vältytään yllättäviä hankintapiikeiltä.  

Työasemapalveluiden lisäksi Newsec on kiinnostunut laajentamaan yhteis-
työtään 3stepIT:n kanssa käytettyjen laitteiden ostopalvelun suuntaan.   

– Suomessa kaikki vanhat verkkolaitteet on aiemmin ostettu omaksi,  
Antti kertoo. – Nyt osa WLAN-tukiasemista, -kontrollereista ja kytkimistä  
on jäänyt tarpeettomiksi ja haluamme selvittää, miten nuo vielä käyttö- 
kelpoiset laitteet saataisiin järkevästi kiertoon 3stepIT:n palvelun avulla.  
Keskustelut ovat jo kalenterissa. 

3stepIT lisää joustavuutta, 
sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä 

Yhteistyön seuraava askel?



3 Step IT Oy 
Mechelininkatu 1A
00180 Helsinki Finland 
Phone: +358 10 525 3200
Email: 3stepit@3stepit.com
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