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Tampere 5. huhtikuuta 2017 

Tiedote 

 

Fujitsun logistiikka- ja esiasennuspalvelujen tuottaminen siirtyy 

liiketoimintakaupan kautta ALSO Finland Oy:lle 

 

Suomen johtava ICT-alan tukkuri ALSO Finland Oy ja tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja Fujitsu 

Finland Oy ovat solmineet liiketoimintakaupan, jonka myötä Fujitsun Vantaan Kolohongassa toimiva 

toimitus- ja varaosalogistiikka sekä esiasennustoiminta siirtyvät ALSOlle. 

Liiketoimintakaupassa molemmat toimijat keskittyvät omien ydinosaamisalueidensa hyödyntämiseen ja 

kehittämiseen.  

 

”Liiketoimintakaupan kohteena oleva logistiikan ja esiasennuksen palvelutuotanto on meidän 

ydinliiketoimintaamme, ja investoimme jatkuvasti kilpailukykymme ylläpitoon ja kehittämiseen tällä saralla. Näen, 

että nykymaailmassa kaikkea ei kannata tehdä itse, vaan on luotava ympärilleen verkosto, jossa eri osa-alueiden 

parhaat toimijat yhdistävät voimansa ja tuottavat yhdessä enemmän arvoa kuin erillään. Siitä tässä yhteistyössä 

on kyse. Meillä on tehokkaat, joustavat ja skaalautuvat prosessit käsittelemään logistista palvelutuotantoa ja 

haluamme valjastaa osaamisemme paikallisten jälleenmyyjäasiakkaidemme kilpailukyvyn tueksi ”, ALSO Finland 

Oy:n toimitusjohtaja Mervi Airaksinen toteaa. 

 

”Fujitsu haluaa keskittyä entistä tehokkaammin omaan ydinliiketoimintaansa ja tuottaa osan palveluista 

parhaiden kumppaneiden kanssa.  Logistiikan ulkoistamisella haluamme ennen kaikkea varmistaa 

asiakastyytyväisyyden sekä kilpailukykyisen toiminnan. Palvelun jatkuvuus on erittäin tärkeää molemmille 

osapuolille. Haemme synergiaa sujuvasta yhteistyöstä kumppanin kanssa, joka on erikoistunut nimenomaan 

logistiikkaan ja laitepalveluihin. Fujitsu vastaa jatkossakin palvelusta asiakkaillemme ja ALSO toimii 

alihankkijanamme”, sanoo Kari Petri Kallio, Vice President, Head of Fujitsu Nordic Product.  
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ALSO Finland Oy on Suomen johtava ICT-alan tukkuri ja täyden valikoiman tuote- ja palvelutoimittaja. 

Markkinapaikkamme tarjoaa jälleenmyyjille mahdollisuuden hankkia yksilöllisiä tuote- ja palveluratkaisuja. ALSO 

Finland tarjoaa laajan tukkutuotevalikoiman lisäksi logistiikka-, rahoitus-, konfigurointi-, tietotekniikka- ja 

pilvipalveluita. ALSO Finlandin pääkonttori sijaitsee Tampereella. Lisäksi ALSO Finlandilla on logistiikkakeskus 

Pirkkalassa ja toimipiste Espoossa. ALSO Finland on osa kansainvälistä ALSO-konsernia. Lue lisää www.also.fi  

 

Fujitsu Finland 

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -

palveluja. Noin 156 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita 100 maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n 

mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,7 

triljoonaa jeniä (41 miljardia USD) 31.3.2016 päättyneellä tilikaudella. Suomen-Fujitsun palveluksessa 

työskentelee 2 600 ihmistä. 

 


