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HiQ:STA DESTIAN DIGIKUMPPANI 
 
HiQ ja Destia ovat solmineet sopimuksen Destian digistrategiaa toteuttavasta kumppanuudesta. HiQ 
ottaa vastuun Destian tietojärjestelmien integraatioiden hallinnan lisäksi digistrategian mukaisesta 
keskitetyn pilvialustan toteuttamisesta ja ylläpidosta. 
 
Suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö Destia syventää kumppanuuttaan HiQ:n kanssa 
valitsemalla HiQ Finlandin kumppaniksi Destian digitalisaatiota edistävään hankkeeseen. Kyseessä on 
merkittävä panostus digitalisaatioon ja sen tuomiseen kiinteäksi osaksi Destian toimintaa, ulottuen 
aina arkipäivän työhön työmailla ja tieverkon kunnossapitoon. Digitaalisuuteen panostaminen on osa 
Destian strategiaa ja yksi keskeisimmistä kohteista yhtiön toiminnan kehittämisessä. 
 
–Erityisesti haluamme päästä eroon työmaiden paperisiin lomakkeisiin pohjautuvista toimintatavoista. 
Etsimme jatkuvasti keinoja helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi kentällä työn ohjaukseen ja 
raportointiin liittyviä tehtäviä. Tässä auttavat merkittävästi esimerkiksi mobiilisovellukset, joiden 
avulla tiedot voidaan välittää heti eteenpäin ja, joilla saadaan ajantasaista tietoa eri 
taustajärjestelmistä. Yksi esimerkki arkipäivän työtä helpottavasta digitalisaatiosta on myös 
esimerkiksi perustietojen täyttäminen lomakkeisiin käyttäjän puolesta vaikkapa paikkatietoon 
pohjautuen, jolloin työ nopeutuu ja virheiden määrät vähenevät, kertoo Destian tietohallintojohtaja 
Jaana Saarela. 
 
Destia kehittää toimintaansa määrätietoisesti digistrategiansa mukaisesti ja HiQ tukee kumppanina 
tätä kehitystä. Ensimmäisen uuden yhteistyössä toteutettavan ratkaisun yhteydessä rakennetaan 
myös alusta tuleville digi- ja IoT-hankkeille. Projektissa HiQ vastaa arkkitehtuurisuunnittelusta, 
palvelumuotoilusta ja sovelluskehityksestä. HiQ:n FRENDS -hybridi-integraatioalusta tulee olemaan 
prosessimoottorina merkittävässä roolissa. 
 
Kaikki HiQ:n toteuttamat ratkaisut ovat pilvipohjaisia ja siirtyvät automaattisesti HiQ:n tuen- ja 
ylläpidon piiriin. Sopimus kattaa myös ratkaisujen ja palveluiden jatkokehityksen. Pilvi-ratkaisuksi 
Destia valitsi HiQ:n  kumppanin Microsoftin Azuren.  
 
–Digitalisaatio hyödyttää kaikkia organisaatioita toimialasta riippumatta. Tuottamalla älykkäitä, 
liiketoimintaa palvelevia teknologiaratkaisuja Destia voi rakentaa parasta mahdollista infrastruktuuria 
Suomeen, sanoo HiQ Finlandin toimitusjohtaja Jukka Rautio.  
 
 
Lisätietoja 
Jukka Rautio, toimitusjohtaja, HiQ Finland 
puh: 040 - 827 1142, sähköposti: jukka.rautio@hiq.fi 
 
 
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja 
ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön 
liikevaihto oli yli 490 miljoonaa euroa. Luomme toimivampaa maailmaa 1 500 destialaisen voimin 
ympäri Suomen. 
 
HiQ parantaa maailmaa yksinkertaistamalla ja parantamalla ihmisten arkea teknologian avulla. 
Olemme oikea kumppani organisaatioille, jotka haluavat saada aikaan merkityksellisiä tuloksia 
digitaalisessa maailmassa. HiQ:lla työskentelee lähes 1600 asiantuntijaa neljässä eri maassa. Yritys 
on perustettu 1995 ja sen osake on noteerattu Tukholman pörssissä keskisuurten yritysten listalla 
(Nasdaq Stockholm Mid Cap). Lisätietoa on osoitteessa www.hiq.fi 


