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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 20.12 2013 - Helsinki 

Henkilöstöhallinnasta strategiseen tiedolla johtamiseen  

Neoxen Systems, Context Learning Finland ja Mepco ovat tänään yhdessä 

julkaisseet integroidun XoomPoint-palvelun yritysten strategiseen osaamisen 

hallintaan. Ensimmäistä kertaa Suomessa on tarjolla saumaton kokonaisuus 

ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita kilpailukyvyn parantamiseen osaamisen 

johtamisella. 

  

Uusi pilvipalvelu on suunniteltu erityisesti 

keskisuurille ja suurille yrityksille sekä 

julkishallinnon organisaatioille. Palvelun 

perusratkaisuja on kehitetty läheisessä yhteistyössä kansallisen Digile Digital Services-

ohjelman kanssa. Tavoitteena on ollut kehittää laajaa päätelaitekirjoa tukeva sähköisen 

ja mobiilioppimisen ratkaisu, joka integroituu osaksi asiakkaan henkilöstöhallintaa ja 

johdon raportointia. Palvelu sisältää pilvipohjaisen tuotantojärjestelmän monimediaisen 

sisällön ammattimaiseen tuotantoon. Ratkaisu mahdollistaa lähes kaiken tyyppisen 

digitaalisen sisällön hyödyntämisen osana palvelua. 

 

”Yhä useammassa organisaatiossa ymmärretään, että osaamisen hallinta ja kehittäminen 

työyhteisön kaikilla tasoilla on kiinteä osa strategista johtamista. Mihin suuntaan 

liiketoimintaa halutaan rakentaa ja mitä osaamista se edellyttää?”, kysyy Neoxen 

Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. ”Organisaation osaamisen hallinta ja 

kehittäminen osana kilpailukyvyn ylläpitämistä edellyttää yrityksen tietojärjestelmiin 

integroituvaa oppimisympäristöä, oppimateriaalin tuotanto- ja hallintajärjestelmää sekä 

niitä tukevia tuotteistettuja palveluita.” 

 

”Yhteinen nopea ja tehokas oppiminen on menestyksen kivijalka. Henkilöstön oppimiseen 

ja osaamiseen liittyvän tiedon hallinta on organisaation strategisen suunnittelun ydintä.”, 

jatkaa Jarmo Siivari, Mepco Oy:n myyntipäällikkö. ”Tähän osaamiseen ja oppimiseen 

liittyvään tiedonhallintaan voimme nyt tarjota kokonaisratkaisun, jolla palvelun tuottama 

osaamistieto voidaan liittää henkilöstöhallinnon järjestelmiin ja esimerkiksi osaksi johdon 

raportointia. Ratkaisu tukee aidosti tiedolla johtamista. Ratkaisun perustana olevaa xRM-

alustaa olemme käyttäneet mm. Nokian Renkaat Oyj:n osaamisenhallinnan 

toteuttamisessa.” 

 

"Uuden ratkaisun liiketoimintalähtöisyys sekä yhteisöllisyyden korostaminen tuovat 

merkittävän lisän perinteisiin oppimisratkaisuihin. Tarjontamme soveltuu siksi 

erinomaisesti myös korkeakoulukäyttöön ja aikuisopetukseen laajemminkin." korostaa 

Context Learning Finlandin toimitusjohtaja Ari Ketola ja jatkaa: "Itse asiassa olemme 

kehittäneet yhteisen ratkaisumallimme tiiviissä yhteistyössä sekä suuryritysten että 
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korkeakoulujen kanssa. Kehittämämme ratkaisu parantaa sekä oppijoiden että koko 

organisaation suorituskykyä ja sitä kautta tuottaa asiakkaillemme merkittävää 

kilpailuetua. Samalla XoomPoint-konsepti alentaa kustannuksia sekä tiivistää osaamisen 

kehittämisen ja tiedon jakamisen kulttuuria." 

 

”Lisäksi automatisoitu koulutus- ja osaamistietojen liittäminen käytössä oleviin 

järjestelmiin vapauttaa henkilöstöhallinnon osaajia rutiininomaisista käsintehdyistä 

kirjauksista.” Jarmo Siivari jatkaa. ”Automatisointi varmistaa virheettömän tiedonkulun 

ja sen, että suoritetut kurssit ja tutkinnot näkyvät reaaliaikaisesti järjestelmissä sekä 

johdon raporteissa. Juuri tällaista yhdistettyä ratkaisua asiakkaamme Suomessa sekä 

kansainvälisesti ovat toivoneet. Nyt sen ensimmäinen versio on saatavilla!” 

 

 

Neoxen Systems – Microsoftin kultakumppani Neoxen Systems on vakiintunut 

suomalainen ohjelmistotalo. Tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisesti sertifioituja 

tuotteistettuja oppimisen ja osaamisen hallinnan ratkaisuja. 

 

Yhtiö kehittää yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa monikielistä Microsoft 

SharePoint/Azure/Office 365–alustalle toteutettua oppimisympäristöä sekä yrityksille että 

oppilaitoksille. 

 

Toimitamme asiakkaillemme myös koulutus-, tuki- ja ylläpitopalveluita. Olemme 

koulutussektorin johtavia Office 365 sekä Windows Azure asiantuntijoita. Olemme yksi 

harvoista suomalaisista Windows Azure Circle Partnereista. 

 
Lisätietoja: 
Esa Tervo 
CEO 

esa.tervo@neoxen.com 
 
Neoxen Systems 
Maariankatu 4 C 

FIN-20100 TURKU 
Tel. +358 2 3619 2883 
www.neoxen.com 
www.elearning-fi.com 
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Context Learning Finland Oy on koulutus- ja viestintäratkaisujen 

tuotantoon erikoistunut asiantuntijayritys. Osaamisemme perusta on 

avainhenkilöidemme pitkä kokemus ja osaaminen digitaalisten menetelmien 

hyödyntämisestä koulutuksessa. Standardoitujen tuotantomenetelmiemme ansiosta 

toteutamme sisällöt jopa 30–40 % kilpailijoitamme tehokkaammin. 

 

Olemme toteuttaneet satoja verkkokoulutus- ja videoratkaisuja lukuisille eri toimialoille 

ja erilaisiin tarpeisiin. Toteutuksemme ovat pedagogisesti korkeatasoisia, kokemuksellisia 

ja luotettavia oppimiskokonaisuuksia, jotka joustavasti täyttävät erilaisten käyttäjien 

tarpeet. 

 
Lisätietoja: 
Ari Ketola 
CEO 
ari.ketola@context.fi 

 

Context Learning Finland Oy 
Laivanvarustajankatu 3 
FIN-00140 HELSINKI, Finland 
Tel. +358 9 2316 4443 
www.context.fi 

 

 

 

Mepco Oy toimittaa ratkaisuja yritysten ja julkishallinnon asiakkuudenhallintaan, 

talouden- ja toiminnanohjaukseen sekä henkilöstönohjaukseen. Mepco on ansainnut 

Microsoftin kultakompetenssit kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Yhtiö on nimetty toistuvasti 

maailman parhaiden Microsoft Dynamics toimittajien joukkoon. Mepcon palveluksessa on 

yli 160 henkilöä Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Mepco on osa Accountor Group 

Software Divisionia. Accountor Group on Pohjois-Euroopan suurin talous- ja 

palkkahallinnon palvelujen tuottaja. 
 

 
Lisätietoja: 
Jarmo Siivari 
Sales Manager 
jarmo.siivari@mepco.fi 
Puh 0400 206 776 
 

Mepco Oy 
Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki 

Hallituskatu 16 A, 33200 Tampere 
Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku 
www.mepco.fi 
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