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S-ryhmä valitsi Capgeminin tietojärjestelmiensä ylläpitokumppaniksi 

 

Sopimus kattaa S-ryhmän vähittäiskaupan ja avaintoimintojen sovellusten ylläpitopalvelut, 

joilla turvataan liiketoiminnalle kriittisten liiketoimintaprosessien jatkuvuus 

 

 

Espoo, 16.5.2018 – Capgemini, yksi maailman johtavista IT-alan palveluyrityksistä, julkaisi 

tänään solmineensa monivuotisen sopimuksen S-ryhmän kanssa. Miljoonaluokan sopimus kattaa 

S-ryhmän vähittäiskaupalle ja keskeisille tukifunktioille kriittisten tietojärjestelmien ja 

sovellusten ylläpitopalvelut. Sopimuksen myötä Capgemini rooli S-ryhmän strategisena ja 

pitkäaikaisena IT-palvelukumppanina vahvistuu. 

 

Juuri allekirjoitettu sopimus liittyy S-ryhmän laajan tietojärjestelmäuudistuksen, SATO-hankkeen1, 

tuotannolliseen toimintaan. Kaikkiaan 100 miljoonan euron arvoisen hankkeen tavoitteena on S-ryhmän 

liiketoiminnan tehostaminen ja prosessien yhdenmukaistaminen, mikä osaltaan tukee S-ryhmän 

digitaalisten palveluiden kehittämistä. Vuonna 2016 käynnistetty hanke on edennyt määrätietoisesti ja 

tuoreen sopimuksen myötä Capgeminin rooli hankkeen läpiviennissä kasvaa. 

 

Julkistetulla sopimuksella Capgemini toimittaa sovellusten ylläpitopalveluita S-ryhmän vähittäiskaupan ja 

keskeisten tukifunktioiden kriittisille tietojärjestelmille. Ylläpidettävät toiminnanohjausratkaisut perustuvat 

viimeisimpiin SAP-teknologioihin, kuten S/4HANA for Retail, S/4HANA Finance ja SuccessFactors®. 

Palvelutoimitus perustuu Capgeminin ADMnext-palvelumalliin (Application Development and Maintenance), 

joka keskittyy asiakkaan liiketoimintaprosessien toimintavarmuuteen ja prosessien jatkuvaan 

kehittämiseen. Capgeminin toimitusmalli hyödyntää alan parhaita käytäntöjä ja automatisoituja prosesseja, 

minkä ansiosta S-ryhmän ydinliiketoiminnalle kriittisten järjestelmien toimintavarmuus voidaan turvata 

ympäri vuorokauden. 

 

”Toimitusvarmuus ja kyky turvata tietojärjestelmiemme toiminta olivat keskeiset tekijät valitessamme 

kumppania sovellusten ylläpitopalveluille. Erityisen tärkeää tämä oli tilanteessa, jossa keskitimme 

ylläpitopalveluita yhdelle palveluntoimittajalle”, S-ryhmän tietohallintojohtaja Raimo Mäenpää sanoo. 

”Pitkän yhteistyömme perusteella pidän Capgeminiä meille sopivana strategisena kumppanina, jolla on 

asiantuntemusta viimeisimmistä teknologisista innovaatioista ja vahvaa kaupanalan näkemystä siitä, miten 

voimme saada ratkaisuista suurimmat hyödyt.” 

 

Capgeminin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Mikko Valorinta kommentoi yhteistyötä: ”Olen iloinen 

siitä, että S-ryhmä osoitti luottamuksensa ja valitsi meidät kumppanikseen. Pitkälle yhteistyölle tulee näin 

merkittävää jatkoa. Suuri kiitos siitä kuuluu pitkään S-ryhmälle töitä tehneelle tiimillemme aiempien vuosien 

aikana. Sitoutuneiden työntekijöidemme työpanoksella on ollut suuri vaikutus siihen, missä olemme nyt. 

Uuden sopimuksen myötä voimme olla tukemassa asiakkaamme strategian toteutumista nyt ja 

tulevaisuudessa.” 

 

                                                           
1 Aiheesta julkaistu uutinen vuonna 2016. 
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Maailman johtaviin konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoaviin yrityksiin kuuluva Capgemini toimittaa 
asiakkailleen innovatiivisia digiratkaisuja, pilvipalveluita ja eri teknologioihin perustuvia alustaratkaisuja. 

Syvällisen toimialaosaamisen ansiosta Capgeminillä on vahva jalansija eri sektoreilla toimivien asiakkaiden 
liiketoimintaa tukevana strategisena kumppanina. Capgemini tarjoaa monipuolisia palveluita 

strategiasuunnittelusta operatiivisen tason toteutukseen saakka – yli 50 vuoden kokemuksella. Teknologian 
liiketoiminnalle tuoma lisäarvo pohjautuu vahvasti asiantuntijuuteen ja Capgeminin tärkeimpään 

voimavaraan: ihmisiin. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini työllistää globaalisti 200.000 
ihmistä yli 40 maassa. Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 12,8 miljardia euroa. 

Lisätietoa www.fi.capgemini.com. People matter, results count. 


