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HiQ parantaa maailmaa yksinkertaistamalla ihmisten arkea tekniikan avulla. Olemme oikea kumppani 
organisaatioille, jotka haluavat olla edelläkävijöitä ja saada aikaan tuloksia joilla on merkitystä. HiQ:lla 
työskentelee 1400 asiantuntijaa neljässä eri maassa. Yritys perustettiin 1995 ja sen osake on noteerattu 
Tukholman pörssissä keskisuurten yritysten  listalla (Nasdaq Stockholm MidCap). www.hiq.fi 

 

HiQ VAHVISTAA ASEMAANSA FINANSSIALAN 
KUMPPANINA 
HiQ on Fennian yhteistyökumppanina yhdenmukaistamassa ja jalkauttamassa 
laadunvarmistus- ja testauskäytänteitä. Yhteistyön myötä HiQ vahvistaa 
asemaansa finanssialan IT-kumppanina.  
 
“Fennia tarjoaa kattavaa, kustannustehokasta ja laadukasta vakuutuspalvelua 
asiakkailleen. Laadun on toteuduttava myös työvälineissämme ja menetelmissämme. 
Siksi testauksella on keskeinen rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Halusimme 
kumppanin, jonka kanssa jalkautamme yhdenmukaiset toimintamallit koko 
organisaatioon ja tehostamme toimintaamme. HiQ vakuutti meidät vahvalla 
toimialaosaamisella ja sitoutumisellaan”, kertoo järjestelmäkehitysjohtaja Ritva 
Vapalahti Fennialta.   
 
HiQ:n tiimi yhdessä Fennian asiantuntijoiden kanssa päivittivät Fennian testauksen 
strategian ja yhdenmukaiset toimintamallit. Testauspalvelujen ohella HiQ vahvistaa 
Fennian sisäistä laadunvarmistusosaamista.  
 
“HiQ:lla on pitkä kokemus finanssialalla ja asiantuntijamme tuovat sekä teknistä 
kokonaisymmärrystä että innovaatiokykyä asiakkaidemme hankkeisiin. Tämä on meille 
tärkeä kumppanuus ja odotamme innolla voivamme tuoda monipuolisen osaamisemme 
ja kokemuksemme helpottamaan sekä Fennian henkilöstön että asiakkaiden arkea”, 
kertoo HiQ Finlandin toimitusjohtaja Jukka Rautio. 
 
Viime vuosina HiQ on toteuttanut pankki- ja vakuutusalalle useita merkittäviä palveluita. 
Näiden joukossa muun muassa Swish-mobiilimaksupalvelu sekä S-mobiili -palvelu.  
 
”Viimeisen 20 vuoden aikana olemme oppineet, että yksinkertaistamalla saadaan aina 
pitkässä juoksussa parhaat tulokset. Yksinkertaisuuteen panostamalla luodaan 
todellista arvoa käyttäjille. Kyky yksinkertaistaa on mahdollistanut vahvan asemamme 
rakentamisen muun muassa finanssialalla,” sanoo HiQ-konsernin johtaja Lars Stugemo. 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama 
vahinkovakuutusyhtiö, jonka juuret ja arvot ovat vahvasti yrittäjyydessä. Fennian toimialaan 
kuuluvat kaikki lakisääteiset ja vapaaehtoiset vahinkovakuutukset, joita se tarjoaa yrityksille, 
yrittäjille ja kotitalouksille. Fennia työllistää yli tuhat vakuutusalan ammattilaista. 
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