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Tietotekniikan palveluyritys 3 Step IT ostaa kasvuyhtiö Nevtorin  

 

Tietotekniikan palveluyritys 3 Step IT ostaa suomalaisen IT- ulkoistus- ja kehityspalveluihin erikoistuneen 
kasvuyhtiö Nevtor Oy:n. Nevtorin liikevaihto vuonna 2014 oli 4,3 miljoonaa euroa ja historiansa parhaan 
tuloksen tehneen 3 Step IT:n liikevaihto oli 503 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen yritys työllistää yhteensä 
290 henkilöä. 

Toteutunut yrityskauppa tukee 3 Step IT:n vahvaa kasvustrategiaa. 3 Step IT:n hallituksen puheenjohtaja 
Jarkko Veijalainen vahvistaa kaupan olevan strategian mukainen päätös: ”Meillä on vahva halu kasvattaa 
palvelutarjoamaamme, ja Nevtor oli meille loistava mahdollisuus laajentaa arvoketjuamme kotimaassa. 
Lähdemme rohkeasti toteuttamaan uutta tapaa tuottaa IT-palveluita, ja pääsemme varmasti 
lanseeraamaan uusia palveluita myös ulkomailla,” visioi Veijalainen. 

Yhtiöiden nykyisille asiakkaille kaupan toteutuminen merkitsee sitä, että pystytään entistä paremmin 
tarjoamaan työasemien elinkaaren kaikki palvelut hankinnasta hallinnointiin ja edelleen uusintaan. 
Nevtorin palvelut ovat saatavissa 3 Step IT:n kautta välittömästi. 

"Olen hyvin tyytyväinen siihen, että saamme Nevtorin erinomaista osaamista vahvistamaan 3 Step IT:n 
tarjontaa. Kokemuksemme työasemien kierron tehostamisesta yhdistettynä Nevtorin vahvaan automaation 
hyödyntämiseen palveluissa luo erinomaisia mahdollisuuksia parantaa palveluitamme entisestään 
asiakkaidemme eduksi” toteaa 3 Step IT:n Suomen maajohtaja Ville Alanen. 

”Yhteistyön alusta lähtien kummallekin osapuolelle on ollut selvää, että haluamme luoda uudenlaisia 
palveluita markkinoille. Digitalisaatio ja pilvipalveluiden kehitys on vaikuttanut merkittävästi yritysten 
liiketoimintaympäristöön ja erityisesti asiakkaiden tarpeisiin. Yhdessä 3 Step IT:n kanssa meillä on 
paremmat valmiudet vastata näihin haasteisiin, sillä jo nyt palvelumme täydentävät toisiaan. Nevtorin 
asiakkaille yhdistyminen tarkoittaa entistä laajempaa palveluvalikoimaa.” kiteyttää Nevtorin 
toimitusjohtaja Ari Hietamäki. 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  

Suomen maajohtaja, Ville Alanen, 3 Step IT, + 358 50 533 3222, ville.alanen@3stepit.com 

Toimitusjohtaja Ari Hietamäki, Nevtor Oy, +358 40 545 5229, ari.hietamaki@nevtor.com 

3 Step IT on tietotekniikan hallinnointiin ja vuokraukseen erikoistunut palveluyritys. Palvelu koostuu kohteiden 
vuokrauksesta, käytönaikaisesta hallinnoinnista sekä tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä uudistamisesta. 
Asiakkaan tukena on 3 Step IT:n palvelutiimi ja monipuolisesti tietoa tuottava käyttöomaisuusrekisteri. 3 Step IT on 
perustettu Suomessa vuonna 1997 ja yritys on alusta alkaen kasvanut voimakkaasti ja kannattavasti. Tällä hetkellä 3 
Step IT:llä on tytäryhtiöt yhdessätoista maassa. 

Nevtor Oy on suomalainen IT-palveluyritys, joka on erikoistunut Microsoftin pilvipalvelu- ja järjestelmähallinnan 
infraratkaisuihin. Ulkoistus- ja Asiantuntijapalvelut kattavat IT-tuki-, käyttöönotto- ja projektipalvelut asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille, sekä modernin palvelinympäristön toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Nevtor on 
Microsoftin Gold-, P-TSP- ja P-SSP- sekä Black Belt –kumppani, joka fokusoi Microsoftin tekniikalla saavutettaviin 
hyötyihin. Osaamisen, ahneuden kehittyä, luotettavuuden ja ratkaisukyvyn ansiosta Nevtor on ja pysyy Microsoft-
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ymmärryksen ytimessä. Tästä syystä asiakkaat arvioivat Nevtorin asiantuntijuutta ja osaamista jatkuvasti arvolla 
4,7/5. www.nevtor.com 


