
”Voin hyvällä
 omallatunnolla

suositella tätä…”

Salon Osuuspankki aloitti toimintansa vuoden 2009 toukokuus-

sa. Pankki toimii Salon kaupungissa ja syntyi viiden alueella toi-

mineen osuuspankin kombinaatiofuusion tuloksena. Kooltaan 

se kuuluu suurimpien osuuspankkien ryhmään. Nykyisin pankki 

palvelee noin 50 000 asiakastaan kuudessa konttorissaan sekä 

yhdessä palvelupisteessään. Sähköisten, verkossa tarjottavien 

palvelujen osuus kasvaa edelleen merkittävää vauhtia. 

Pankin hallintojohtaja Pekka Anttonen kertoo, että keväällä 

2009 pohdittiin uuden pankin lukitusratkaisua. Eri konttoreis-

sa oli käytössä erilaisia avaimia ja lukkoja. Pankin henkilökun-

nan, vakuutusmyyjien ja kiinteistönvälittäjien – sekä esimerkik-

si siivoojien ja huoltohenkilöstön – täytyy kuitenkin pystyä liik-

kumaan konttorista toiseen myös varsinaisten aukioloaikojen 

ulkopuolella.

”Tämän haasteen ratkaiseminen vanhojen järjestelmien avul-

la osoittautui vaikeaksi. Ne ovat lisäksi joustamattomia ja tur-

vattomiakin, mikäli avain sattuu katoamaan”, toteaa Anttonen.

Uutta lukitusratkaisua pohtimassa oli myös finanssisektorin tur-

vallisuusjärjestelmien myyntiin, asennukseen ja ylläpitoon eri-

koistuneen Viresec Oy:n toimitusjohtaja Reijo Viippola. Hän toi 

esille iLOQin sähköisen lukitusjärjestelmän, johon pankin valin-

ta lopulta myös kohdistui. 

Salon Osuuspankki syntyi viiden osuuspankin yhdistyttyä. iLOQ ja sen tarjoama 
yhden avaimen periaate ratkaisivat uuden pankin lukituksen haasteet.

”iLOQin tarjoama yhden avaimen periaate ratkaisee käteväs-

ti sellaiset lukituksen haasteet, jotka Salon Osuuspankilla oli 

edessään”, korostaa toimitusjohtaja Viippola. 

Nyt järjestelmä on käytössä pankin kaikissa konttoreissa Salon 

konttoria lukuun ottamatta. Lisäksi iLOQ turvaa pankin edus-

tus- ja virkistystilat. Hallintojohtaja Anttonen on ratkaisuun erit-

täin tyytyväinen.

”Voin hyvällä omallatunnolla suositella tätä muillekin”, hän to-

teaa.

Pankin henkilökunnan avaimiin ohjelmoidaan työtehtävän mu-

kaiset pääsyoikeudet. Näin jokainen pääsee avaimellaan kaik-

kiin niihin tiloihin, joihin hänen pitääkin päästä. Pääsyoikeuk-

sia voidaan myös muuttaa. Kun pankki esimerkiksi myi entisiä 

konttoritilojaan, saivat kiinteistönvälittäjät tilapäisesti avaimiin-

sa pääsyoikeuden tiloihin, jolloin he pääsivät esittelemään niitä. 

Pekka Anttosen mukaan avainten ja koko lukitusjärjestelmän 

hallinta sujuu helposti. Pankissa on kolme ihmistä, joiden vas-

tuulle tehtävä kuuluu. Tarvittava ohjelma pyörii yhdellä tieto-

koneella. Varsinaisesta järjestelmän ylläpidosta vastaa kuiten-

kin Viresec Oy.

iLOQin järjestelmä on myös osoittautunut kustannustehokkaak-

si. Hallintojohtaja Anttonen arvioi sen maksaneen noin kolmas-

osan perinteisen sähkölukoilla varustetun kulunvalvontajärjes-

telmän hinnasta.

Salon OsuuspankkiCASE 

iLOQ Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia korkean turvallisuustason elektronisia 

lukitusratkaisuja, jotka tarjoavat ylivoimaisia etuja avainten sarjoitukseen, lukitusjärjestelmän 

ylläpitoon sekä elinkaarikustannuksiin liittyen. Lisätietoa patentoidusta ja palkitusta iLOQ 

lukitusjärjestelmästä osoitteessa   www.iLOQ.com 

Pankit fuusioituivat  
– iLOQ ratkaisi lukituspulmat


