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Capgemini sopimukseen Valmetin IT-transformaation tukemisesta 

 
Allekirjoitetun sopimuksen myötä Capgeministä tulee yksi Valmetin strategisista IT-

kumppaneista 

 

 

Espoo, 17.1.2019 – Capgemini julkisti tänään allekirjoittaneensa monivuotisen, arvoltaan 

merkittävän sopimuksen sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle teknologiaa, 

automaatioratkaisuja ja palveluita toimittavan ja kehittävän Valmetin kanssa. Strategisen 

yhteistyösopimuksen myötä Capgemini tukee Valmetin IT-transformaatiota vastaamalla 

Valmetin sovellusten kehittämisestä ja ylläpidosta sekä tarjoamalla Valmetin käyttöön globaalin 

IT- ja toimialaosaamisensa. Capgeminin valintaan vaikuttivat yrityksen innovatiivinen 

lähestysmistapa, automaatiokyvykkyydet, vahva kansainvälinen toimituskyky sekä läheiset 

kumppanuudet Valmetin keskeisten teknologiatoimittajien kanssa. 

 

Sopimuksen mukaan Valmetin IT-sovelluskehityksen ja -ylläpidon palvelut, mukaan lukien sovellusylläpito 

ja tukipalvelut, sovelluskehityspalvelut sekä sovellusalustan hallintapalvelut, siirtyvät Valmetilta ja sen 

nykyisiltä kumppaneilta Capgeminille. Osana yritysten välillä solmittua liikkeenluovutussopimusta Valmetilta 

siirtyy myös henkilöstöä Capgeminille jatkamaan työtä Valmetin IT-palveluiden uudistushankkeissa 

keskittyen olemassaoleviin järjestelmiin ja uusiin teknologiohin, jotka liittyvät esimerkiksi teolliseen 

internetiin, tuotteen elinkaaren hallintaan (PLM) ja kenttäpalvelukyvykkyyteen. 

 

Valmetin tietohallintojohtaja Janne Puustinen kertoo: “Capgeminin ratkaisut olivat muutoshankkeemme 

tavoitteisiin nähden soveltuvimmat. Kumppanuus Capgeminin kanssa on keskeinen osa tätä suurta muutosta 

mahdollistaen keskittymisen strategisempaan, lisäarvoa tuottavaan toimintaan, ja tuemme siten Valmetin 

liiketoimintoja ja tulevaa menestystä.” 

 

Capgemini Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Valorinta kommentoi: “On hienoa aloittaa yhteistyö yhden 

Suomen ikonisimman teollisuusalan yrityksen kanssa ja olla tukemassa Valmetin IT- ja 

liiketoimintatransformaatiota. Tämän monivuotisen sopimuksen myötä tuemme Valmetin digitalisoitumista 

ja kykyä kehittää entistä nopeammin uusia IT-pohjaisia tuotteita ja palveluita. Olemme iloisia voidessamme 

aloittaa yhteistyön Valmetin kokeneiden IT-asiantuntijoiden kanssa.” 

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.capgemini.com. People matter, results count. 

 


