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Capgemini poliisiasiaintietojärjestelmän (VITJA) toimittajaksi 
 

Capgemini valittiin Vitja-hankkeen puitesopimustoimittajaksi sekä hankkeen ensimmäisen vaiheen 
toteuttajaksi 

 

 

Espoo, 2.10.2015 – Poliisihallitus on valinnut konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluita tarjoavan 

Capgeminin Vitja-hankkeen puitesopimustoimittajaksi ja sen ensimmäisen vaiheen toteuttajaksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan poliisiasiaintietojärjestelmän ydin. Capgemini hyödyntää 

palveluiden toimituksessa suomalaisten asiantuntijoiden ohella Capgeminin poliisitoimen 

osaamiskeskuksen (Center of Excellence) osaamista Hollanista. 

 

Vitja-hankkeen tehtävänä on tuottaa poliisin sekä muiden turvallisuus- ja oikeusviranomaisten 

toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietoturvallinen tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa 

sähköisen poikkihallinnollisen yhteistyön sekä kansalaisten sähköiset asiointipalvelut. 

Järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto tapahtuu vaiheittain itsenäisesti käyttöönotettavina kokonaisuuksina.  

 

Capgemini toteuttaa Vitja-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa poliisiasiaintietojärjestelmän ytimen t-Police-

ratkaisua hyödyntäen. T-Police on Capgeminin Oracle-alustalle rakennettu testattu ja toimiva ratkaisu 

poliisitoimen muuttuviin tarpeisiin 

 

”Capgemini valikoitui Vitjan puitesopimuskumppaniksi ja ensimmäisen vaiheen toteuttajaksi vahvan 

toimialaosaamisen, teknologia-asiantuntijuuden sekä ratkaisun kustannustehokkuuden perusteella.  Heidän  

toimintatavassaan korostuu tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa. Se on tärkeää monimuotoisessa ja strategisesti 

tärkeässä hankkeessa kuten Vitja”, kertoo Poliisihallituksessa Vitjasta vastaava hankepäällikkö Mika Pasanen. 

 

”Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että poliisihallitus valitsi meidät uudeksi stratgiseksi kumppanikseen Vitja-

hankkeeseen. Capgeminillä on vahva tausta palveluiden toimittamisessa suomalaisille 

turvallisuusviranomaisille. Paikallisen toimiala- ja Oracle-teknologian osaamisen lisäksi tuomme Vitja-

hankkeeseen kansainvälistä huippuasiantuntijuutta ja valmiiksi todennettuja ratkaisuja poliisiasiain 

tietojärjestelmistä”, kertoo Capgeminin maajohtaja Mikko Valorinta. 

 

”Capgemini on toimittanut lukuisia menestyksekkäitä projekteja innovatiivista t-Police ratkaisua hyödyntäen eri 

maiden poliisi- ja turvallisuusviranomaisille niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Ratkaisumme ovat 

auttaneet asiakkaitamme tehostamaan toimintojaan, säästämään kustannuksissa ja lisäämään yhteistyötä ja 
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läpinäkyvyyttä eri viranomaisten välillä rikosten torjunnassa”, sanoo Jaap Roos, Vice President, Public Sector - 

Public Security, Capgemini. 

 

 
Capgemini 
Yli 180 000 ihmistä yli 40 maassa työllistävä Capgemini kuuluu maailman johtaviin konsultointi-, teknologia- ja 
ulkoistuspalveluja tarjoaviin yrityksiin.  Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 10.573 miljardia euroa. 
Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Capgemini luo ja toimittaa teknologia- ja liiketoimintapalveluja jotka sopivat 
asiakkaiden tarpeisiin ja auttavat näitä saavuttamaan tavoitteensa. Syvästi monikulttuurisena organisaationa 
Capgemini on kehittänyt oman työskentelytapansa, the Collaborative Business ExperienceTM, ja hyödyntää 
globaalia Rightshore®-toimitusmalliaan. 
Lisätietoa:  www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com 
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