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Ohjelmistorobotiikan pioneeri Jaakko Lehtinen Capgeminin pohjoismaisen 

älykkään automaation osaamiskeskuksen vetäjäksi 

 
Capgeminin älykkään automaation tiimi työllistää alan asiantuntijoita, jotka hallitsevat 

viimeisimmät teknologiat ja tuntevat niiden ratkaisupotentiaalin 

 

 

Espoo, 8.5.2018 – IT-alan palveluyritys Capgeminin yksi tärkeimmistä painopisteistä on älykäs 

automaatio. Yhtiön tavoitteena on tuoda maailmanlaajuisen suuryrityksen osaaminen 

pohjoismaisille asiakkaille tavalla, jossa yhdistyvät paikallinen vahva toimituskyky ja 

kansainvälinen huippuosaaminen. Tätä tehtävää vetämään ja pohjoismaista älykkään 

automaation tiimiä kokoamaan on valittu Jaakko Lehtinen. 

 

Tavoitteena on kaksinkertaistaa tiimin koko kuluvan vuoden aikana. Capgeminin Suomen maajohtaja Mikko 

Valorinta on tyytyväinen tiimin kasvutahtiin: ”Capgeminillä on nyt useita avaintekijöitä siitä 

kokoonpanosta, joka oli eturintamassa tuomassa ohjelmistorobotiikkaa ja siihen liittyviä pilvipalveluita 

Pohjois-Eurooppaan. Meillä on vahva visio lähitulevaisuuden automaatiopalveluista, joiden avulla uskomme 

asiakkaidemme saavuttavan hyviä tuloksia.” 

 

Suomi yksi automaatiohankkeiden edelläkävijöistä 

Capgeminin Pohjoismaiden Head of Intelligent Automation -tehtävään nimitetyn Jaakko Lehtisen vastuulla 

on koota pohjoismainen huipputiimi viemään älykkään automaation sanomaa eteenpäin asiakaskuntaan. 

Älykkään automaation ratkaisut koostuvat Capgeminin Automation Drive –palveluportfolioon sisältyvistä 

teknologioista, jotka mahdollistavat liiketoimintaprosessien automatisoinnin. Hyviä esimerkkejä älykkään 

automaation käyttökohteista ovat lukuisat taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja hankinnan tehtävät. 

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden suurivolyymisissa prosesseissa älykästä automaatiota käytetään jo nyt 

laajasti. “Me teemme asiakkaillemme pitkän aikavälin automaatiosuunnitelman ja toteuttamisessa 

hyödynnämme uusimpia teknologisia innovaatiota. Päätavoite on aina asiakkaan liiketoimintatavoitteiden 

ymmärtäminen ratkaisujen suunnitteluvaiheessa ja vasta sitten sopivan teknologisen ratkaisun 

ehdottaminen”, kertoo Lehtinen, joka on tunnettu älykkään automaation lähettiläs ja kysytty puhuja 

pohjoismaisissa tapahtumissa. 

 

Lehtinen on hankkinut urallaan merkittävät kannukset perustaessaan aiemmalle työnantajalleen 

ohjelmistorobotiikkaan keskittyvää liiketoimintayksikköä, mikä tunnetaan edelleen 

automaatioasiantuntijoiden keskuudessa edistyksellisenä ja onnistuneena hankkeena. Pohjoismaissa 

älykkään automaation osaaminen on korkealla tasolla ja Lehtisen mukaan älykäs automaatio on Suomessa 

kypsässä tilanteessa: ”Euroopan tasolla Iso-Britannia on lähtenyt liikkeelle nopeammin kuin muut, mutta 

Suomi on tullut nopeasti perässä. Pohjoismaissa muutenkin uudet teknologiat omaksutaan nopeammin kuin 

Itämeren toisella puolella. Julkishallinnon puolella Suomi on yksi edelläkävijöistä automaatiohankkeissa 

etenkin, jos puhutaan ohjelmistorobotiikasta. Tosin pitää muistaa, että uusia innovaatioita ja käyttökohteita 

tunnistetaan jatkuvasti, joten paikoilleen ei kannata jäädä tyytyväisenä mietiskelemään.” 



 

News Alert 

 

Capgeminillä on auki älykkään automaation työpaikkoja kaikkialla Pohjoismaissa ja työnantajana yhtiö 

kiinnostaa sekä valmiita huipputekijöitä, että uransa alkuvaiheessa olevia lupauksia. 

 

Jaakko Lehtisen ura lyhyesti 

Jaakko Lehtinen on Capgeminin pohjoismaisen älykkään automaation osaamiskeskuksen vetäjä. 

Hänellä on yli 10 vuoden kokemus liiketoimintaa tukevien operatiivisten toimintojen ja prosessien 

kehittämisestä ja ulkoistamisesta sekä niihin liittyvien automaatiopalveluiden ja -tuotteiden 

kehittämisestä. Jaakko on erityisen kiinnostunut koneoppimisen, luonnollisten kielten käsittelyn ja 

tekoälyn kehitystrendeistä ja niiden vaikutuksista työntekoon. 

 

Ollessaan OpusCapitan palveluksessa Jaakko veti yrityksen sisäistä ohjelmistorobotiikan hanketta, jonka 

lopputuloksena syntyi kansainvälisille markkinoille soveltuva älykkään automaation palvelutarjooma. Hän 

oli johtavana asiantuntijana useissa ohjelmistorobotiikan käyttöönotoissa vuodesta 2014 lähtien. 

 

Jaakko on kysytty puhuja tapahtumissa ja yksi älykkään automaation parhaista asiantuntijoista 

Pohjoismaissa. Hän jakaa koulutuksissa tietoa siitä, miten ohjelmistorobotiikan hankkeita viedään läpi 

menestyksekkäästi. 

 

Kuva Jaakko Lehtisestä 

Korkearesoluutionen kuva Jaakko Lehtisestä on saatavilla pyynnöstä. 

 

Capgemini 
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. 
 


