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Kannettavien 
elinkaaripalveluista  
koko konsernin ICT-rahoituskumppaniksi

Leppäkoski-konserni on energia-alan toimija, 
jonka juuret ulottuvat yli sadan vuoden päähän. 
Konserniyhtiöt palvelevat kattavaa aluetta 
Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

Yhteistyö 3stepIT:n kanssa käynnistyi vuonna 2007, jolloin kannettavat 
tietokoneet, tabletit ja näytöt päätettiin hankkia elinkaarimallilla. 

– Tärkeimmät perusteet olivat 3stepIT:n elinkaarenhallintamalli, laittei-
den käytöstä poistamisen helppous, sekä laiterekisterin hienous, kertoo 
ICT-päällikkö Juha Koponen. – Toisaalta ei haluttu myöskään sitoa omaa 
pääomaa laiteisiin, vaan varmistaa, että Leppäkoskella on käytössä aina 
tuore laitekanta. 

Yhteistyötä syvennettiin vuonna 2019 verkkoympäristön uudistusprojek-
tin myötä, samalla kun verkkolaitteet, -kytkimet ja -palomuurit uusittiin. 
Seuraavaksi oli vuorossa kokoustilojen AV-laitteet ja vuoden 2020 lopulla 
päätettiin myös älypuhelimet vakuutuksineen ottaa 3stepIT:n palvelun 
kautta.
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Energiaa, jolla on juuret

Leppäkoski-konserni tarjoaa asiakkailleen  
sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasupalveluita  
sekä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin.  
Konsernin muodostavat emoyhtiö Leppäkoski  
Group Oy ja tytäryhtiöt Leppäkosken Sähkö Oy, 
Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy  
ja Grid.vc Oy. 



Elinkaarimalli varmistaa 
laitekannan tuoreuden 

3stepIT:n elinkaarimalli perustuu etukäteen määritel-
lylle käyttöajalle: Leppäkosken kannettavat tietoko-
neet uusitaan aina kolmen vuoden välein, kännykät 
kahden ja AV- sekä verkkolaitteet viiden vuoden 
välein.

– Haluamme varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on 
hyvin toimivat laitteet, Juha korostaa. – Kun kone-
kanta pidetään tuoreena, myös tietoturva on varmen-
nettu ja IT-ympäristö on helpommin hallittavissa.  

Leppäkoski haluaa olla toimittajariippumaton ja  
3stepIT:n palvelu mahdollistaa tämän:

– 3stepIT:n ansiosta me voidaan tilata koneita  
mistä vaan, silti niiden elinkaarenhallinta hoituu  
aina samalla kaavalla, Juha kertoo. – Riippumaton 
rahoitusyhtiö on tässä mielessä miellyttävä kump- 
pani; se antaa pelivaraa.
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Meillä ollaan todella tyytyväisiä 3stepIT:n 
palvelukonseptiin sekä palvelun luotettavuuteen 
ja vastuullisuuteen.

Juha Koponen 
ICT-päällikkö, Leppäkoski Group Oy 

3stepIT:n avulla Leppäkoski saa varmistettua, että koko konsernilla on 
aina ajantasainen laitekanta. Tuoreus lisää tehokkuutta ja yhtenäinen 
laitepolitiikka helpottaa ylläpitoa sekä laitehallintaa. 
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– 3stepIT:n laiterekisteri on äärimmäisen helppokäyttöinen ja 
aina ajan tasalla. Mitään ei tarvitse muistaa itse, kun kaiken voi 
tarkistaa niin helposti, Juha naurahtaa. – Myös laitetakuu- ja 
vakuutusasioiden hoitaminen on laiterekisterin ansiosta todella 
sujuvaa ja nopeaa.

3stepIT hoitaa käytöstä poistuvien laitteiden tietoturvauksen 
luotettavan, laatusertifioidun prosessin mukaisesti. Laitetietojen 
tyhjennys on äärimmäisen tärkeää myös Leppäkoskella.

– Vähän väliä saa lukea, että arkaluontoisia tietoja on päätynyt 
vääriin käsiin… No, me ainakin tiedetään, että meille näin ei käy, 
Juha toteaa. 

Laitemuistin tyhjentämisen jälkeen 3stepIT valmistelee vuokralta 
palautuneet laitteet niiden seuraavaa elämää varten. Näin var-
mistetaan, että käyttökelpoiset laitteet pysyvät käytössä mahdol-
lisimman pitkään, mikä vähentää e-jätettä ja päästöjä. 

Kestävän kehityksen mukainen ja ympäristövastuullinen toimin-
ta on tärkeää myös Leppäkoskelle. Luonnonläheisyys onkin yksi 
konsernin toimintaa ohjaavista arvoista. 

Leppäkosken ja 3stepIT:n pitkä yhteinen historia selittyy erin-
omaisella palvelukonseptilla, joka keventää IT-osaston työtä huo-
mattavasti. Juha kiittelee sekä palvelumallia, sen vastuullisuutta, 
että kokonaisvaltaista asiakkuudenhoitoa. – Myös asiakaspalvelu 
toimii kertakaikkisen hyvin!

3stepIT:n palvelu on hyvin rakennettu.  
Laitteet saa hankittua helposti, mutta ne  
saa myös helposti kiertoon!

Juha Koponen 
ICT-päällikkö, Leppäkoski Group Oy 

Helppokäyttöinen laiterekisteri,  
luotettava tietoturvaus ja  
vastuullinen laitekierto

Juha Koponen
ICT-päällikkö

Leppäkoski Group Oy

Olennainen osa 3stepIT:n  
palvelua on laiterekisteri,  
joka helpottaa laitehallintaa  
ja budjetointia. Kaikki laitteita  
ja rahoitussopimuksia  
koskevat tiedot löytyvät  
helposti samasta paikasta.  
Lisäksi tarjolla on kattavat  
raportointitoiminnallisuudet.



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