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PALVELUT
Projektikoordinointi ja suunnittelu
• projektin aikataulutus
• uusien ja/tai olemassa olevien tuotteiden määrittely ja sijoittelu asiakkaan pohjakuvaan 
• toimituksen valvonta
• tuotteiden asennuksen ohjeistus pohjapiirustusten mukaan

Kalusteiden koekäyttö
• työtuolien ja muiden kalusteiden koekäyttö

Asennuspalvelu 
• tuotteiden purkaminen ja/tai käyttökuntoon asentaminen
• pakkausjätteen poisvienti ja lajittelu

Kierrätys
• olemassa olevien tuotteiden poisvienti ja/tai kierrätys 
• kierrätettävien tuotteiden arviointi, uusiokäyttö

Varastointi 
• varastointipalvelu terminaalityyppisestä tavaran käsittelystä pidempiaikaiseen varastointiin

Rahoitus / Leasing
• Leasing-rahoitusta yhteistyökumppanien kautta



Koko prosessi yhdestä osoitteesta

• koko prosessi yhdeltä toimijalta
• yhtenäinen toimitusketju
• vakiintuneet yhteistyökumppanit
• joustavat tuotemuutokset budjettiin koko suunnitteluprosessin ajan
• laatu vakiintuneiden toimittajien kautta
• kustannukset tiedossa
• toimitusaikataulu tiedossa



Tilojen analyysi ja tavoitteet

- käyttäjälähtöisyys
- erilaiset työntekijäprofiilit:

• kommunikaatio: keskittymistä vaativa työ – ryhmätyö, puhelintyö
• liikkuvuus: Asiakaskäynnit, sisäinen ja ulkoinen liikkuvuus

- asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen – suljetut äänieristetyt tilat
- parempi tilojen käyttöaste
- muuntojoustavuus : muuttuvat toimintatavat, henkilöstömäärät ja tekniset ratkaisut
- työhyvinvointi
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LAATU

Tavoitteenamme on keskittyä tuotevalikoimaan, joka kestää pitkäaikaista käyttöä ja 
kulutusta. Kalusteiden pitkäaikainen käyttö kuormittaa ympäristöämme vähemmän ja 
edustaa arvojemme mukaisesta kulutusta.

Käytämme vakiintuneita yhteistyökumppaneita tuotteiden valmistuksessa. 
Valmistajat valitsemme tarkkaan tuotteiden teknisen laadun ja kestävyyden 
perusteella. Osana tätä valintaprosessia tarkastamme valmistajan sertifikaatit, kuten 
ISO 14001 ja ISO 9001. Käymme läpi tuotteiden teknisiä yksityiskohtia kiinnittäen 
huomiota esim. materiaalien käyttöön, liitoskohtiin, tikkauksiin, metallin työstöön, 
maalaukseen, petsaukseen ym.

Julkistiloihin tarkoitetut tuotteemme täyttävät niiden käyttötarkoituksen edellyttämät 
EN-standardit, jotka koskevat kulutuskestävyyttä, rakenteellista lujuutta, 
turvallisuutta ja tukevuutta.



VASTUULLISUUS

Tuotamme tavarat ja palvelut olosuhteissa, jotka ovat seuraavien sopimusten mukaisia:

• Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948)
• Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

(KPsopimus, YK 1966)
• Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

(TSS-sopimus, YK 1966)
• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset



KIERRÄTYS

Kierrätyspalveluamme hoitaa muuttoliike Niemi Palvelut Oy.

Tavoitteena on minimoida kierrätettävän materiaalin ympäristökuormitus ja hyödyntää jäte ensisijaisesti 
materiaalina ja toissijaisesti energiana, jolloin ympäristöä kuormittavaa kaatopaikkajätettä ei synny lainkaan.

Kierrätysjärjestelmä kattaa:

• Kalusteiden ja toimistoirtaimiston kierrätyksen

• Paperien ja pahvien kierrätyksen

• Asiakirjatuhouksen ja kierrätyksen

• Muovien kierrätyksen

• SER-romun kierrätyksen

Edut:

• Kierrätettävät materiaalit  lajitellaan asiakkaan puolesta jätelakiin kirjatun etusijajärjestyksen mukaisesti

• Kierrätysraportoinnin avulla asiakas voi vaivattomasti seurata tilauksen loppukäsittelyä, kierrätettävien laitteiden määrää sekä

kierrätyksen aikataulua

• Palvelu skaalautuu joustavasti yhdestä kierrätettävästä tuolista koko toimiston irtaimiston kierrättämiseen.



YHTEISKUNNALLINEN VASTUU

Meillä on Vastuu Group:in Luotettava kumppani merkintä, jonka perusteella voimme osoittaa 
hoitavamme tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.
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