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Vitecin ympäristötoimialan ERP uudistuu kiertotalouden ehdoilla  
 

 

Vitec, ympäristötoimialan toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) markkinajohtaja 
Suomessa, uudistaa ympäristö- ja kuljetusalan ratkaisuja. Kehitystyön lähtökohtana 
ovat ympäristöhuoltoalan jatkuvasti muuttuvat tarpeet ja kiertotalouden edistäminen.  
VINGO Toiminnanohjausjärjestelmän tuotehallintaan nimitettiin 11.1.2021 Anne 
Kairamo, jolla on laaja kokemus tuotteiden ja palveluiden ketterästä kehittämisestä. 
 

VINGO Toiminnanohjausjärjestelmä tukee ympäristötoimialan yrityksiä heidän ydintoiminnoissaan 

sekä tavoitteissa kiertotalouden edistämiseksi. Järjestelmän avulla voidaan sähköistää 

kuljetusasiakirjat, optimoida kuljetusreitit ja tuoda materiaalien kierrätysdata näkyväksi. 

Loppuasiakkaat voivat seurata jätehuollosta syntyviä päästöjä tai materiaalien hyödyntämis- ja 

kierrätysastetta ja tehdä toimenpiteitä tiedon perusteella oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi.   

 

–  Vitecillä on markkinan laajin toimialatuntemus ja tuotteet ovat toimintamme perusta. Saadessamme 

lisää osaamista ketterän tuotekehityksen metodeihin, voimme entistä paremmin luoda asiakkaiden 

liiketoimintaa aidosti tukevia ja aikaa kestäviä ohjelmistoja, kertoo Vitec Tietomitan toimitusjohtaja 

Tuomas Tokola.  

 

VINGO-tuoteperheen uudistusta selainpohjaiseksi on tehty yhteistyössä ympäristötoimialan 

asiakkaiden kanssa. Ajonohjauksen työkalut ajojen suunnitteluun ja hallintaan, kuljettajan 

mobiiliautopääte, siirtoasiakirjapalvelu ja kalustorekisteri ovat jo käyttöönotettavissa. Toukokuussa 

2021 julkaistaan uudistettu jätehuollon asiakkaiden asiointipalvelu, VINGO Asiointi 2.0. Palvelu tuo 

uudenlaisen käyttökokemuksen lisäksi jätehuollon ilmastotason näkyväksi loppukäyttäjälle. 

Ilmastotaso perustuu tietoon jätteiden tyhjennyksistä ja jätelajeista. Palvelu ehdottaa toimenpiteitä 

hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kannustaa kierrättämään. 

 

–   Vitecillä pääsen hyödyntämään laajaa tuotekehityksen kokemustani eri liiketoiminta-alueilta sekä 

SAFe-menetelmiä (The Scaled Agile Framework) ja IoT-teknologiaa (Internet of Things). Odotan 

innolla, että pääsen valmentamaan tiimiäni Lean- ja SAFe-menetelmiin. Myös luonnonsuojelu, 

kierrättäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen ovat lähellä sydäntäni, joten tuntuu hienolta siirtyä 

toimialalle, jossa pystyn edistämään kiertotalouden ratkaisujen kehittämistä, kertoo Vitec Tietomitan 

uusi tuotepäällikkö Anne Kairamo.  

 

Lisätietoja 

Tuomas Tokola, toimitusjohtaja, Vitec Tietomitta Oy 

tuomas.tokola@vitecsoftware.com, +358 20 778 0505 

www.vingo.fi 

 
Vitec lyhyesti 

Olemme vertikaalisten markkinoiden johtava ohjelmistotoimittaja Pohjoismaissa. Kehitämme ja 

toimitamme standardiohjelmistoja erilaisille kapeille markkinasegmenteille. Vitec kasvaa yritysostoilla 

hankkimalla hyvin hoidettuja ja asemansa vakiinnuttaneita ohjelmistoyrityksiä. Konsernin yleiset 

prosessit ja työntekijöiden paikallisten markkinoiden perusteellinen tuntemus luovat hyvät edellytykset 

jatkokehitykseen ja jatkuvaan innovointiin. Vitecillä on yhteensä 830 työntekijää Suomessa, Norjassa, 

Ruotsissa ja Tanskassa. Vitecin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm -pörssissä, ja sen liikevaihto 

vuonna 2019 oli 1 156 miljoonaa kruunua. Lisätietoja osoitteessa www.vitecsoftware.com.  
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