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Tietomitta on nyt Vitec Tietomitta Oy 

Ympäristöhuoltoalan toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan uusi nimi on 
Vitec Tietomitta Oy. Nimenmuutos selkeyttää yrityksen liittymistä Viteciin, 
toimialakohtaisten ohjelmistojen markkinajohtajaan Pohjoismaissa. 

Vitec Tietomitta Oy on erikoistunut ympäristöhuoltoalan toiminnanohjausratkaisuihin. 

Toiminnanohjauksen tuoteperhe JHL on markkinajohtaja Suomessa ja se hallinnoi ympäristöhuollon 

toiminnot jätteen kertaluonteisesta tai säännöllisestä keräämisestä laskutukseen, kirjanpitoon ja 

raportointiin. Karttasovellusten avulla kuljettajat löytävät helposti jätteennoutokohteet ja sähköiset 

palvelut mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen asiakasyritysten eri toiminnoissa ja 

päätöksenteossa. 

Vitec Tietomitta Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Tokola näkee useita etuja siitä, että yhtiö on osa 

pohjoismaista ohjelmistoryhmää. 

- Ohjelmistoryhmässä olemme luoneet menetelmiä prosessien kehittämiseen ja toimialakohtaisten 

ohjelmistojen toimittamiseen eri aloille. Kun yhdistämme tämän yhteistyön ja paikallisten 

asiakasmarkkinoiden asiantuntemuksemme, meillä on hyvät edellytykset asiakaslähtöiseen 

tuotekehitykseen ja innovaatioihin, kertoo Tuomas. 

Yhtiö on ollut osa Vitec:ä kaksi ja puoli vuotta ja yritystoimintojen yhtenäistäminen on loppusuoralla. 

Tuomas on toiminut uutena toimitusjohtajana kuusi kuukautta. Tietomitassa hän on työskennellyt 

kaikkiaan 11 vuotta muun muassa operatiivisena johtajana, joten hänellä on laaja kokemus tuotteista, 

asiakkaista ja työntekijöistä. 

- On inspiroivaa nähdä asiantuntijamme ja tuotteemme Vitec-ympäristössä. Me kaikki kasvamme 

työssämme ja opimme uusia asioita ja samaan aikaan perusliiketoiminta kuitenkin pysyy ennallaan. 

Tuotekehityksen osalta olemme ohjelmistoyhteistyön ansiosta entistä innovatiivisempia. 

Lanseerasimme JHL Asiakaspaneelin, jotta voimme tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa 

JHL:n kehityksessä. Uusin tuotteemme on ajonohjauksen mobiilisovellus kuljettajien työn 

helpottamiseen, kertoo Tuomas Viteciin yhdistymisen eduista. 

JHL Mobiiliautopääte on sovelluskaupasta ladattava kuljettajan liikkuvan työn apuväline, joka 

parantaa niin yrityksen sisäistä tiedonkulkua työvaiheista kuin kuljettajan työtä esimerkiksi 

paikkatieto-, kartta- ja kuittaustoimintojen avulla. 

 

Lisätietoja 

Tuomas Tokola, toimitusjohtaja, Vitec Tietomitta Oy, 020 7780 505 

Vitec Tietomitta Oy: https://www.vitecsoftware.com/fi/tuotealue/ymparisto/ 

 

Vitec on Pohjoismaiden johtava vertical market software -toimittaja. Kehitämme ja toimitamme 

standardiratkaisuja useille erikoisaloille. Vitec kasvaa ostamalla menestyksellisesti johdettuja ja 

alallaan vakiintuneita ohjelmistoyrityksiä. Konsernin prosessit ja työntekijät, joilla on syvällinen 

tietämys asiakkaan paikallisista markkinoista, mahdollistavat jatkuvan kasvun ja uuden kehittämisen. 

650 työntekijäämme työskentelee Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Vitecin osakkeet on 

listattu Nasdaq Tukholman pörssilistalle ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 855 miljoonaa Ruotsin 

kruunua. Lisätietoja osoitteessa www.vitecsoftware.com.   
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