
Asianajotoimisto Urtti ratkaisi tiedonhallinnan 
ongelmansa EASY Tiedostopalvelin -palvelulla.
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Lähtötilanne

Asianajotoimisto Urtti on Jyväskylässä toimiva perheyritys ja siellä toimiva asianajaja 
Elina Saari oli miettinyt jo pitkään pilvipalveluihin siirtymistä. Kyseisellä toimialalla on 
tiukat salassapitosäännökset, joten asiakkaiden tietojen suojaaminen on ensisijaisen 
tärkeää. Asianajajan työnkuvaan liittyy myös paljon etätyötä, jolloin asiakastiedot on 
oltava käytettävissä myös toimiston ulkopuolella.

Aiemmin yritys ratkaisi tämän tarpeen tallentamalla asiakastietoja salasanalla suoja-
tulle muistitikulle, joka oli katoamisen varalta etätuhottava. Tässä ongelmana oli, että 
toimiston tietokoneella ja muistitikulla olivat eri versiot asiakirjoista. Asianajajan piti 
aina muistaa siirtää muistitikulta viimeisin asiakirjaluonnos toimiston koneelle. On 
hyvin tärkeää, että toimiston asianajajien ja assistentin käytettävissä ovat samat ajan-
kohtaiset ja päivitetyt uusimmat asiakirjat sekä dokumentit. 

Työhön kuuluu usein tarve välittää isoja tiedostoja, esimerkiksi valokuvia. Sähkö-
postin kautta tämä oli hankalaa, koska kuvat eivät mahtuneet liitetiedostoihin. Myös 
varmuuskopioinnin muistaminen ja oikeiden tiedostoversioiden varmistaminen oli 
haasteellista ja suuren työn takana.

Prosessi

Elina Saari oli kuullut useilta asianajajilta heidän käyttämistään pilvipalveluista ja 
harkinnut niiden käyttöönottoa jo pitkään. Koska alalla käsitellään luottamuksellisia 
ja salassa pidettäviä tietoja on luotettava tietosuoja ensiarvoisen tärkeää. Pilvipalve-
luiden hyödyt ja toisaalta myös niiden riskit herättivät kysymyksiä. Saaren assistentti 
teki taustatyötä ja suositteli pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Data Group Jyväs-
kylän Petri Kasurisen kautta heidän EASY Tiedostopalvelin -ratkaisua. Data Groupin 
asiantuntija kävi toimistolla henkilökohtaisesti esittelemässä palvelua, joka vaikutti 
tarpeisiin sopivalta. Toimittaja ja palvelun toimintatapa tuntuivat luotettavilta ja hinta 
oli järkevä pienelle toimistolle.

Saari kertoo, että yhteistyö ja EASY Tiedostopalvelimen toimittaminen tapahtui suju-
vasti. Palvelu oli heidän käytössään lähes välittömästi. Toimittaja kävi paikan päällä 
asentamassa ohjelman niin toimiston koneelle, kuin myös asianajajan ja assistentin 
kannettaville tietokoneille. Kasurinen ohjeisti käytön kädestä pitäen ja vastasi kaikkiin 
kysymyksiin asiallisesti.

PILVIEASYTOIMIEASY VARMAEASY

”Palvelu ratkaisee monet 
ongelmat: kaikilla käyttä-
jillä on aina käytettävis-
sään ajankohtaiset tiedot 
työskentelyajasta ja 
-paikasta riippumatta 
ja varmuuskopiointikin 
hoituu samalla.”

-Asianajaja Elina Saari
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Ongelmien ratkaisut ja palvelun hyödyt

Tärkeimpänä esiin nousee mahdollisuus saada kaikille käyttäjille aina ajankohtaiset 
tiedot työskentelyajasta ja -paikasta riippumatta. Automaattinen varmuuskopiointi 
ja tiedostojen jaon helppous sekä salaus- ja aikarajoitukset tuovat toimintaan tehok-
kuutta ja ketteryyttä.

Esimerkki käytännön hyödyistä: Vastikään oikeudenistunnossa ja sen lomassa ilmeni 
tarve tehdä pieniä muutoksia asiakirjaan ja saada se oikeudenistunnon aikana käyt-
töön. Saari laittoi muutospyynnön assistentilleen, joka ei myöskään ollut toimistolla 
juuri tuolla hetkellä. Tästä huolimatta assistentti sai EASY Tiedostopalvelimen kautta 
tehtyä muutokset nopeasti asiakirjaan ja toimitettua sen pikaisesti käyttöön.

On iso etu, että asiakirjoja pidetään yhdessä paikassa ja aina kun muutoksia tapahtuu, 
tulee niistä huomiot. Näin asianajajat saavat poikkeuksetta käyttöönsä tuoreimmat 
asiakirjat, eikä papereiden tai tiedostojen katoamisesta tarvitse huolehtia. Lisäetuna 
on myös, että vaikka alalla edelleen käytetään paljon paperitulosteita, niiden määrä 
vähenee huomattavasti.

Jälleenmyyjä: Data Group Jyväskylä, Petri Kasurinen

Jälleenmyyjä on täyden palvelun IT-talo. Data Group Jyväskylä palvelee yritysasiak-
kaita kaikissa IT-laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvissä asioissa koko Keski-Suomen 
alueella. Liike on erikoistunut pk-sektorin yritysratkaisuihin. Palveluihin kuuluvat 
ohjelmistot, laitteet, koulutukset, ylläpitopalvelut ja tuki.

PILVIEASY

”Käyttöönotto-opastus 
oli erittäin hyvä ja asian-
tunteva.”

-Asianajaja Elina Saari
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