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Planmeca vauhdittaa tietohallintojohtajan nimityksellä digitaalisten 
ratkaisujen kehitystä 
Terhi Nyyssönen on nimitetty Planmecan tietohallintojohtajaksi tukemaan digitaalisten ratkaisujen johtamista ja 
kehitystyötä. Uuden tehtävän myötä yhtiö panostaa entistä enemmän digitaalisten ratkaisujen kehitykseen 
erityisesti asiakasrajapinnassa sekä tehostaa sisäisiä tiedonhallinnan prosesseja.  

Planmeca Groupin tietohallintojohtajana aloittanut Terhi Nyyssönen auttaa Planmecaa vastaamaan uusien ja 
innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen alati kasvavaan kysyntään sekä varautumaan muuttuviin 
tietoturvavaatimuksiin entistä tehokkaammin. Tehostaakseen yhteistyötä jakelijoidensa kanssa Planmeca 
investoi aktiivisesti uusien digitaalisten palveluratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Planmeca kehittää 
myös uusia digitaalisia ratkaisuja asiakaspalveluun ja verkko-oppimiseen sekä yhteisöportaalin, jotka on 
suunnattu yrityksen loppuasiakkaille eli hammasalan ammattilaisille.  

Koko yritysryhmän tietohallintojohtajana Nyyssönen vahvistaa tietohallintoon liittyvää koordinaatiota myös eri 
maiden organisaatioiden ja IT-tukipalveluiden välillä. Nyyssösen nimitys vauhdittaa myös Plandent-ryhmän 
yhtiöiden alustaratkaisujen sekä sähköisen tukkuliiketoiminnan ja verkkokaupan kehitystä. Tehtävässään 
Nyyssönen raportoi Planmeca Groupin varatoimitusjohtaja Tuomas Lokille.  

“Olen innoissani tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta päästä suunnittelemaan ja rakentamaan 
tietohallintojohtajan toimikenttää, jolle ei ole ennestään tarkkaan määriteltyä rajoja. On hienoa päästä viemään 
digitalisaatiota eteenpäin yhtiössä, jonka tuotteissakin teknologia on olennaisesti mukana. On myös ollut 
mahtavaa huomata, että yrityksessä on vahva tahto löytää tietohallinnon koordinaation avulla uudenlaisia 
synergiahyötyjä”, Terhi Nyyssönen toteaa. 

“Terhi Nyyssönen tuo Planmecan johtoryhmään vahvaa näkemystä digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista 
niin tuotekehitykseen, asiakasrajapintaan kuin yhtiön sisäisiin prosesseihinkin. Tietohallintojohtajan nimitys oli 
luontevaa tehdä tässä vaiheessa yrityksemme kasvutarinaa, jotta voimme varmistaa edelläkävijäasemamme 
asiakkaillemme myös tulevaisuudessa”, Planmecan varatoimitusjohtaja Tuomas Lokki kertoo. 

Terhi Nyyssösellä on runsaasti kokemusta IT-hallinnon laaja-alaisista projekteista. Ennen Planmecalle 
siirtymistään Nyyssönen on työskennellyt tietohallintojohtajana Altiassa ja Onnisella ja tehnyt pitkän uran IT-
ratkaisujen parissa Rautaruukissa ja Valiolla. Elintarviketieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta valmistunut 
Nyyssönen oli Valiolla mukana erilaisissa ERP-hankkeissa ja kiinnostui niiden myötä liiketoimintalähtöisestä 
tietojärjestelmien kehittämisestä.  
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Planmeca Oy ja Planmeca Group 
Planmeca Oy on yksi maailman johtavista hammashoitolaitteiden valmistajista, jonka tuotevalikoimiin kuuluu digitaalisia 
hammashoitokoneita, CAD/CAM-tuotteita, korkealaatuisia 2D- ja 3D-kuvantamislaitteita sekä kattavia ohjelmistoratkaisuja. 
Planmecan pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sen tuotteita viedään yli 120 maahan. Planmeca on alansa suurin 
yksityisomistuksessa oleva yritys, joka on tunnettu uraauurtavasta tuotekehityksestään ja muotoilustaan. Planmeca Oy on 
osa terveysteknologian alalla toimivaa Planmeca Groupia.  Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli yli 700 miljoonaa euroa, ja se 
työllistää lähes 2 800 henkilöä maailmanlaajuisesti. 
 


