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HISTORIA 

Kantamestarit Oy perustettiin alkuvuodesta 2000 haasteellisessa mutta 
mielenkiintoisessa markkinatilanteessa. Selkeästi oli tarvetta tiukan 

työmoraalin asiantuntijoille erityisesti tietokantojen ympärillä olevissa 
sovelluksissa. Vuosien varrella  henkilöstömme osaaminen ja yrityksen 

painopiste on siirtynyt kattamaan IT-hallinnon kokonaisvaltaisemmin 
vaikkakin vahva tietokantaosaaminen on edelleen monilla 

työntekijöillämme. 
  

HENKILÖKUNTA 

Kaikilla osaajillamme on yli kymmenen vuoden työkokemus. Omistajina 

yrityksessä on toimiva johto sekä henkilökunta. Näin voimme toimia 
itsenäisesti ja palvella asiakkaitamme riippumattomasti ja joustavasti. 

Päätöksenteko sujuu nopeasti ja asiakkaat huomioiden. 
  

HALLINTO 

Toimivalla johdolla on pitkä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja 
suurista yhteistyöprojekteista niin IT:n, tuotekehityksen kuin yritysten 

kehityksenkin alueilta. Yrityksen hallitusta on täydennetty myös 
ulkopuolisilla jäsenillä. Käytössämme on laatujärjestelmä sekä joustava 

ja hallitut projektit varmistava toteutusprosessi. 
 

ASIAKKAAT 

Palvelemme asiakkaitamme kunnioituksella ja rehellisyydellä. 

Tietokantapalveluitamme käyttävät mm. IFS Applications ERP-
järjestelmää hyödyntävät yritykset Suomessa. Verohallitus on käyttänyt 

järjestelmäosaamistamme jo vuodesta 2000. Koulutusosaamiseemme 
luottaa Oracle Finland. Valtionhallinnon asiakkaita voimme palvella 

Hanselin puitesopimuksen kautta (Tekninen IT-konsultointi 2007-2011).  
 

TULEVAISUUS 

Tavoitteemme on olla kotimarkkinoilla tunnustettu konsultti- ja 
ohjelmistotalo. Saavutamme päämäärämme yhdessä motivoituneen 

henkilökuntamme, asiakkaidemme ja vahvan yhteistyöverkoston kanssa. 

Kokemusta, luottamusta ja tarkkuutta 

LUOTETTAVAA TIETOKANTAOSAAMISTA 

Pitkäaikaista kumppanuutta: 

Tietovarastojen ja tietokantojen osaamista 

Sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja 



Kantamestarit Oy on johdon ja henkilöstön 

omistama vakavarainen yritys. Tarjoamme 
liiketoimintalähtöistä IT-osaamista yrityksille ja 

valtionhallinnolle. Pyrimme toiminnassamme 
asiakkaamme organisaation ja toimintatapojen 

syvälliseen ymmärrykseen. Hyvin tehty työ on 
paras markkinointiviestimme. 

 
Valitsemme riippumattomasti parhaat 

teknologiat ja syvennämme tarvittaessa 
yhteystyötä saadaksemme parhaan tuen 

toimittajilta asiakkaidemme hyödyksi. 
Osallistumme myös   kansainväliseen asian-

tuntijatyöhön viimeisimmän tiedon 
varmistamiseksi (mm. Oracle-käyttäjät). 

 

Toimimme aktiivisesti yhdessä muiden 
yritysten kanssa voidaksemme tarjota 

asiakkaillemme parasta ja viimeisintä 
osaamista. Koulutamme myös osaamistamme 

asiakastehtävien osana tai erikseen pidettävinä 
koulutuksina. 

 

Lähtökohtana parhaat teknologiat ja niiden syvällinen osaaminen: 

  
Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Paradox, Access, .NET, 

Java, VB, Forms, C++, UML, SOA ... 

MEIDÄN OSAAMISEMME 

 

TUOTTEISTETUT PALVELUT

Tarvittaessa voimme lähteä kokonaisvaltaisesta 
liiketoiminnan kehittämisestä ja jatkaa aina sitä 
tukevien käytäntöjen, prosessien ja 

liiketoimintajärjestelmien toteutukseen. Vaihto
ehtoisesti voimme olla tarvittava lisäkäsi tai 

erikoisosaaja IT-hankkeissasi. 
 

Peruspalvelumme olemme tuotteistaneet helposti 

ymmärrettäviin kokonaisuuksiin kuten:

♦ Sovelluskehitysprojektin tietokantatuki

♦ Tietokannan terveystarkastus

♦ Tietokannan suorituskyvyn optimointi

♦ Tietokannan kokonaissuunnittelu ja toteutus

♦ Tietokantapohjaiset julkaisujärjestelmät 

(Intranet, Extranet, Internet, kauppapaikat)

♦ Raportoinnin kehitys omilla työvälineillä

♦ Järjestelmien integrointi

♦ Projektitoteutus oman prosessimme mukaan  
Kokeneet asiantuntijamme työskentelevät 

yritysten ja valtionhallinnon palveluksessa. 
Lyhin komennus on muutaman tunnin ja pisin 

voi kestää vuosia, jolloin asiantuntijamme ovat 
integroitu osa asiakkaan organisaatiota.  

Toimintatapaamme kuuluu myös asiakkaan 
henkilöstön koulutus työn osana. 

 
Laitamme asiakkaan edun aina ensimmäiseksi 

ja pyrimme kestäviin ja ylläpidettäviin 
ratkaisuihin. Sopeudumme joustavasti erilaisiin 

toimintamalleihin ja prosesseihin varmistaen 
kuitenkin riittävän dokumentaation ja hallitut 

toimintatavat. 
 

Useimpien asiakkaidemme kanssa meillä on 

jatkuva ja molempia osapuolia hyödyttävä 
yhteistyö.   
 

 

Lopputuloksena luotettavat ja ylläpidettävät järjestelmät:  

 
Tietokannat, tietovarastot, raportit, sisällönhallinta, intranet, 

extranet, internet, kauppapaikat 

SINUN PALVELUKSESSASI 

PALVELUT 

Tarvittaessa voimme lähteä kokonaisvaltaisesta 
liiketoiminnan kehittämisestä ja jatkaa aina sitä 
tukevien käytäntöjen, prosessien ja 

liiketoimintajärjestelmien toteutukseen. Vaihto-
ehtoisesti voimme olla tarvittava lisäkäsi tai 

hankkeissasi.  

Peruspalvelumme olemme tuotteistaneet helposti 

ymmärrettäviin kokonaisuuksiin kuten: 

Sovelluskehitysprojektin tietokantatuki 

Tietokannan terveystarkastus 

Tietokannan suorituskyvyn optimointi 

Tietokannan kokonaissuunnittelu ja toteutus 

Tietokantapohjaiset julkaisujärjestelmät 

(Intranet, Extranet, Internet, kauppapaikat) 

Raportoinnin kehitys omilla työvälineillä 

Järjestelmien integrointi 

Projektitoteutus oman prosessimme mukaan   


