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SISÄLLYS

Vuosi 2021 oli Trivoren 20-vuotiaassa historiassa merkityksellinen. Yrityksen profiili
muuttui suuresti, kun kasvoimme ja kehityimme joka osa-alueella: liikevaihto kasvoi
ensimmäistä kertaa yli kahteen miljoonaan
ja työntekijöiden määrä yli kahteenkymmeneen, tuotevalikoima jäsentyi ja kehittyi entisestään, ja näkyvyytemme kasvoi.

linjauksissa pitäytyminen ei ole aina ollut
helppoa: emme ole menneet sieltä, missä
aita on matalin vaan sieltä, mistä tarvitsi.
Tämä on vaatinut kaikilta trivorelaisilta yhteistä ponnistelua ja ennakkoluulottomuutta.
Tämä on kuitenkin johtanut siihen, että jopa
korona-aikana Trivore on kasvanut vahvasti
ja jatkuvasti.

Tästä kasvusta kiitos kuuluu monille: vanhoille trivorelaisille, jotka ovat ottaneet uudet
osaajat lämmöllä mukaan ja olleet mukana
jo vuosia rakentamassa uudenlaista Trivorea. Uusille trivorelaisille, jotka ovat kaikki
tuoneet oman arvokkaan osaamisensa ja
persoonansa taloon, ja tulleet heti tärkeäksi
osaksi tiimiä.

Olemme jo nyt menneet paljon eteenpäin, ja
tulevina vuosina pystymme yhä paremmin
kohdistamaan fokuksemme niihin asioihin,
joihin kannattaa. Meillä ei ole kiire: kasvamme orgaanisesti, suunnitelmallisesti ja pala
kerrallaan. Suuret linjat meillä on selvillä, ja
kuljemme polkua yhdessä niitä kohti.

Kiitos kuuluu luonnollisesti myös asiakkaille: kiitos että olette luottaneet meihin
ja valinneet meidät. Tällä valinnalla olette
osoittaneet, että pienempikin yritys pystyy
toimimaan ketterästi ja tasavertaisesti alan
mammuttien rinnalla.

KARI MATTSSON
Toimitusjohtaja

Asiakastyytyväistyytemme on noussut ja
olemme vuonna 2021 jatkaneet suurien
strategisten muutosten työstämistä, minkä
ansiosta työyhteisömme ja yhteistyömme
asiakkaiden kanssa on ollut entistäkin toimivampaa. Strategisissa päätöksissä ja uusissa

ELINA MALÉN
Operatiivinen johtaja
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” Vuosi 2021 oli kaiken muun hienon
ohella fokusoitumisen vuosi. Sitä
tapahtui niin sisäisten prosessien
kuin tuoteportfolion ja asiakassuhteidenkin osalta. Uusi fokus on
tuottanut tulosta monella mittarilla,
ja jatkamme sitä 2022.”
– Kari, CEO
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TRIVORE
YRITYKSENÄ
Trivore on vuonna 2001 perustettu turkulainen
ohjelmistoyritys, joka on vuodesta 2013 alkaen
erikoistunut oman integraatioalustansa ja vuodesta 2015 identiteetti- ja pääsynhallintatuotteensa Trivore ID:n kehittämiseen.
Menestyksemme pohjana ovat alusta alkaen
olleet empatia, ketteryys ja eettisyys. Trivorella ja trivorelaisilla on kova kunnianhimo
kasvaa ja kehittyä, mutta tämä tehdään
aina perusarvojamme kunnioittaen. Tähän
kuuluu se ajatus, että emme tee liiketoimintaa epäeettisiksi katsomiemme toimijoiden
kanssa, ja toisaalta toimimme itse aina
avoimesti ja reilusti omia asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme kohtaan.
Räätälöitävät, asiakaslähtöiset, modernit ja
turvalliset tuotteemme ovat jo vallanneet
lähes koko Suomen: yhteensä tuotteillamme
oli vuoden 2021 lopussa jo yli 3,5 miljoonaa
käyttäjätiliä, ja ajossa oli jopa 400 integraatiota. Vuoden lopussa käänsimmekin katseemme myös kansainväliseen toimintaan.

Trivorelaiset vuoden 2021 elokuussa.
Kansainvälistymishalusta huolimatta olemme
ylpeästi 100% kotimainen yritys. Toimintamme on itsenäistä ulkopuolisista rahoittajista
tai veloista. Tämä antaa meille mahdollisuuden orgaaniseen kasvuun ja vapauden
määritellä itsemme juuri sellaisiksi kuin haluamme.

Emme aina kuljekaan niitä tallatuimpia polkuja, jos näemme vähemmän kuljetun tien
johtavan parempiin, kiinnostavampiin lopputuloksiin. Näin voimme olla asiakkaillemme
heidän tarvitsemansa ohjelmistokehityksen
strateginen tienraivaaja.
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TRIVORELAISTA

VUOSI 2021 PÄHKINÄNKUORESSA
Henkilöstön
kasvu 29%
vuodesta
2020

Enemmän osaajia
Vuonna 2021 jatkui trivorelaisten määrän
huima kasvu, kun uusia osaajia liittyi joukkoomme yhteensä 5. Uudet osaajat olivat
projektipäälliköitä, kehittäjiä ja markkinointipäällikkö.

Orgaanista kasvua ja
huippulukemia
Trivoren liikevaihto rikkoi vuonna 2021 2
miljoonan rajan, kun liikevaihto nousi 1,9
miljoonasta 2,3 miljoonaan.
Myös tilikauden tulos oli ennätykselliset
440 tuhatta euroa, joka tarkoittaa 93%
kasvua vuodesta 2020.
Kasvu on tapahtunut orgaanisesti, hyvällä
strategialla ja vankalla osaamisella. Trivore on pysynyt velattomana ja itsenäisenä,
eikä Trivorella ole ulkopuolisia rahoittajia.

Myös Trivoren tuotteiden loppukäyttäjien määrät nousivat uusiin ennätyslukemiin, kun vuoden 2021 aikana jo 3,5
miljoonan käyttäjätilin määrä ylittyi.
Asiakassitoumuksiin pohjaten on ennustettavissa, että vuoden 2022 aikana
ylitämme 4 miljoonan käyttäjätilin rajan.

Myös pitempiaikasten trivorelaisten osaaminen jatkoi kasvuaan ja roolit kehittyivät.
Muun muassa Trivorella projektipäällikkönä aloittaneen Elina Malénin tehtävänkuva laajeni Trivoren ensimmäiseksi
operatiiviseksi johtajaksi.
Lisäksi loppuvuodesta aloitimme valmistelut yrityksen ensimmäisen johtoryhmän
perustamisesta. Johtoryhmällä ei haeta
tarpeetonta lisähierarkiaa, vaan läpinäkyvyyttä- ja leikkaavuutta kaikkien, nopeasti
kasvaneiden tiimien välille.
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Parempaa vointia
Trivoren perusarvoihin kuuluvat inhimillisyys
ja empaattisuus. Tämä näkyy käytännön tekoina hyvinvoinnin edistämiseksi. Uskomme, että
trivorelaisten hyvinvointi on koko menestyksemme pohja.

Oikealla:
Trivoren vanhan
toimiston muuttohetki.

Vuonna 2021 hyvinvointiin panostettiin entistäkin enemmän. Kun vanha toimistomme
alkoi käydä liian pieneksi kasvavalle Trivoren
joukolle, muutimme vuoden lopulla uuteen
toimistoon, jossa kaikilla on runsaasti tilaa
sekä mahdollisuus muun muassa hyödyntää
hiljaisen työskentelyn tilaa.

Alla: Kollaasi
osasta Hyvinvointikisassa
syntyneistä
hetkistä –
erityisesti hyvinvointia lisäsivät
luontoretket ja
uudet reseptit.

Vuonna 2021 Trivore otti käyttöönsä uudet
työterveyspalvelut Heltiltä, joka on erityisesti
ajatustyöläisiin erikoistunut, moderni työterveyspalvelu. Tarjolla on paljon muun muassa
henkiseen jaksamiseen liittyvää tukea.
Toukokuussa järjestettiin Trivoren ensimmäinen Suuri Hyvinvointikisa. Leikkimielisen, kuukauden mittaisen kisailun aikana trivorelaiset
suorittivat erilaisia tehtäviä, jotka lempeästi
lisäsivät hyvinvointia lisääviä arkisia rutiineja
ja haastoivat myös hemmottelemaan itseään.
Elokuisessa virkistyspäivässä vietimme Trivoren olympialaisia, joissa kisailtiin muun muassa luovuudessa ja knoppitiedoissa. Vuoden lopussa virkistyimme vielä pikkujouluissa, joissa
kisasimme joulun hengen metsästyksessä – ja
jossa viimeistään vahvistui, miten loistava kilpailu- ja tiimihenki trivorelaisilla onkaan!
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Uudenlaista näkyvyyttä
Vuosi 2021 oli se vuosi, jolloin Trivore astui
esiin. Jo 20 vuoden ikään ehtinyt yrityksemme ei ollut juuri esittelyjä kaivannut: asiakkuuksia ja töitä on aina riittänyt.
Uskomme kuitenkin vakaasti, että meillä
on käsissämme ainutlaatuiset tuotteet: integraatioalustamme on moderniudessaan
huippuluokkaa, ja Trivore ID:n kaltaista tuotetta ei Suomesta löydy toista.
Mitä pitemmälle tuotteemme kehittyivät, sitä
suuremmaksi kasvoi myös halu kertoa niistä
maailmalle. Sillä vaikka Trivoren tuotteet helpottavat miljoonien suomalaisten elämää,
palveluidemme luonteen vuoksi Trivoren
nimi harvoin näkyy loppukäyttäjälle.

Asiaa lähdettiin ratkomaan trivorelaiseen
tyyliin kädet savessa ja yhdessä tekemisen
meiningillä. Alkuvuodesta Trivorella aloitti
markkinointipäällikkö, ja vuoden aikana toteutimme brändiuudistuksen.
Uuden logon ja ilmeen lisäksi remontoimme verkkosivumme läpikotaisin ja aktivoimme LinkedInimme – ja tuplasimme heti
seuraajamäärämme!
Trivorelaiset pääsivät myös haastamaan
itseään kameran edessä sekä henkilöstökuvissa että Study in Turku -videolla, jolla kerroimme Trivoren taustasta, tekemisestä ja
mahdollisuuksista myös alan opiskelijoille.
Vuonna 2021 alkoi työ myös uuden markkinointi- ja viestintästrategian laatimiseksi.
Työ jatkuu vuonna 2022, jolloin strategiaa
aletaan toden teolla jalkauttamaan niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Myös tätä vuosi 2021
piti sisällään:
ENSIMMÄINEN HENKILÖSTÖANTI
Kaikille trivorelaisille tarjottiin mahdollisuus Trivoren osakkuuteen, ja
lähes jokainen trivorelaisista tarttui
tilaisuuteen. Henkilöstöanteja on
tarkoitus toteuttaa jatkossakin.
KATSE KANSAINVÄLISILLE VESILLE
Trivore haki REACT-EU-rahoitusta
”Ensitunnistaminen kansainvälisenä
kärkituotteena” -hankkeelleen, ja
vuoden lopussa ELY myönsi tuen
hankkeelle. Kansainvälistymishanke
toteutetaan vuoden 2022 aikana.
OSAAMISEN FOKUSOINTIA
Vuonna 2021 Trivorella palkattiin
uusia projektipäälliköitä, jolloin
kehittäjät voivat keskittyä paremmin
omaan erityisosaamiseensa.
TOIMINTAMALLIEN KYPSYMISTÄ

Behind the scenes! Vaikka
kuvattavana on aina jännittävää, trivorelaiset loistivat
Brave Teddyn toteuttamassa
videossa.

Siinä missä vuosi 2020 oli ennen
kaikkea kasvun vuosi, vuosi 2021 oli
kypsymisen vuosi. Trivorella otettiin
käyttöön monia uusia toimintamalleja
ja työkaluja, joiden avulla tuetaan kasvanutta trivorelaisjoukkoa työssään.
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TIIMIEN TERVEISET

TRIVORE ID -TIIMI

INTEGRAATIOTIIMI

 Uusia työkaluja otettiin käyttöön, kuten
julkaisukalenteri ja sprintit.
 Daily- ja weekly-palaverit otettiin käyttöön pitämään yllä avointa keskustelua
sekä edistämään tiedon kulkua kasvaneen tiimin sisällä.
 Tiimi kasvoi usealla tekijällä vuoden
aikana, ja tiimin sisällä nimettiin asiakasvastaavat.
 Gitlab otettiin käyttöön.
 Valvonta tuli osaksi Trivore ID:n rinnalla
tarjottavia palveluita.

 Tiimin koko etenkin kehittäjämäärältään kasvoi huomattavasti.
 2021 oli uusien prosessien käyttöönoton ja kehittämisen vuosi.
 Laadunvalvontaa kehitettiin: käyttöön
otettiin CAPA, Peer review, Pipeline-automaatio ja Gitflow.
 Quarkuksesta ja mikropalveluista de
facto -teknologiat.
 Käyttöön otettiin uusi alusta, joka on
moderni mikropalveluarkkitehtuuri.
 Prometheus-valvonta tuli osaksi
integraatioalustaa.
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SYSOPS
 Vuonna 2021 Service Desk- ja SysAdmin-tiimit
yhdistyivät samaan SysOps-tiimiin.
 Service Deskissä nähtiin henkilöstömuutoksia ja
vastuualueiden uudelleenmäärittelyjä.
 Service Deskin palveluiden repertuaari kasvoi.
 Asiakastyytyväisyys oli koko vuoden erittäin korkea.
 Tiketöintijärjestelmää ja prosessien muodostamista
jatkokehitettiin.

VALVONTA
 Valvontatiimi aloitti toimintansa 2021 alussa, kun
valvonnasta tehtiin oma kokonaisuutensa.
 Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu muun muassa integraatioiden valvonta ja valvontajärjestelmän kehitys.
 Valvontatiimi yhdistyi saman vuoden aikana osaksi
SysOps-tiimiä Service Desk- ja SysAdmin-tiimien
kanssa.
 Tärkeänä uutena työkaluna vuonna 2021 otettiin
käyttöön Grafana Image Renderer.
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MARKKINOINTI
 Vuonna 2021 Trivorella aloitti markkinointipäällikkö, joka yhdessä
toimitusjohtaja, COO:n ja muiden trivorelaisten kanssa lähti viemään Trivoren markkinointia uudelle tasolle.
 Trivoren brändi-ilme, verkkosivut ja materiaalit uudistettiin täysin.
 Trivorelaiset saivat yhteisen ilmeen henkilöstökuvissa ja uusissa
Trivore-huppareissa.
 Lisäksi Trivorelle laadittiin markkinointistrategia, jonka yhteydessä
aloitettiin arvojen, vision ja mission määrittelytyö.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖASIAT
 Vuonna 2021 henkiöstön määrä nousi yli kahteenkymmeneen.
 Etuusjärjestelmä päivitettiin.
 Trivoren työterveyspalvelut siirrettiin erityisesti ajatustyöläisiin
keskittyneelle Heltille.
 Laadittiiin koko yrityksen yhteiset palkka- ja bonustaulukot.
 Yhtiön kasvun myötä vastuita jaettiin uudella tavalla toimitusjohtajan ja operatiivisen johtajan välillä vastaamaan kehittyneisiin
tarpeisiin.
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Henkilöstöannin
tarkoituksena oli
palkita trivorelaisia
omistautuneesta ja
hyvästä ja työstä,
sekä positiivisesti
sitouttaa kaikkia:
Trivore on yhtä kuin
trivorelaiset.

HENKILÖSTÖANTI

Yli 90%
trivorelaisista oli
vuoden 2021
lopussa Trivoren
osakkaita

Vuoden 2021
syksyllä järjestettiin
Trivoren historian
ensimmäinen
henkilöstöanti, johon
jokaisella
trivorelaisella oli
mahdollisuus lähteä
mukaan.

Tavoitteena on
pitää vastaavia
henkilöstöanteja
myös tulevina
vuosina.
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VUODEN 2021 UUDET
TRIVORELAISET
Vuonna 2021 Trivoren joukko kasvoi yhteensä viidellä uudella
trivorelaisella.

VILLE-PEKKA HOIKKA
Rooli: System engineer
Ville-Pekka työskentelee osana SysOpstiimiä ja vastaa erityisesti valvontaan
liittyvästä kehitystyöstä yhdessä muun
tiimin kanssa.

MIIA OUTINEN
Rooli: Markkinointipäällikkö
Miia huolehtii Trivoren markkinoinnista
ja viestinnästä operatiivisella ja strategisella tasolla.

PETTERI SAARI
Rooli: Tuoteomistaja, asiakasvastaava
Petteri koordinoi ja raportoi asiakasvastaavan ja tuoteomistajan roolissa
asiakaskohtaisia projekteja.

JUHANI SUOMINEN
Rooli: Projektipäällikkö,
asiakasvastaava
Juhani koordinoi ja raportoi asiakasvastaavan ja projektipäällikön roolissa
asiakaskohtaisia projekteja.

ARTTU GIRS
Rooli: Junior Developer
Trivoren integraatiotiimissä Arttu
kehittää laaja-alaisesti erilaisia asiakaskohtaisia integraatioita.
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HALLITUS JA JOHTORYHMÄ
Vuoden 2021 aikana reilusti kasvaneessa Trivoressa haetaan jatkuvasti parhaita tapoja
toimia ja tehdä yhdessä. Vuoden loppupuolella
työn alle otettiinkin hallituksen täydentäminen
sekä Trivoren ensimmäisen johtoryhmän perustaminen.
Johtoryhmän tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttiä tiimien välillä, kehittää tiedokulkua,
kypsyttää ajattelua ja antaa uusia työkaluja
strategiseen suunnitteluun ja kasvuun. Johtoryhmässä käydään myös valmistelevaa
keskustelua esimerkiksi strategisten teknologiavalintojen suhteen.

”On poikkeuksellista ja kunnioitettavaa, että yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja suhtautuu omaan yritykseensä niin avoimesti ja ennakkoluulottomasti,
uskaltaa jakaa vastuuta, antaa lankoja myös muiden käsiin ja luottaa muiden
osaamiseen sillä tavalla, miten Kari tekee.
Osakeanti henkilöstölle, johtoryhmän perustaminen ja hallituksen uudistaminen ovat hyviä, konkreettisia esimerkkejä tästä.”
– Elina, COO

Johtoryhmä keskittyy asiakkuuksien sijaan
yhtiön strategiseen kasvuun ja kehitykseen,
ja luo näin poikkileikkaavuutta yhä kasvavaan yritykseen, josta löytyy enemmän ja
enemmän erilaisia osaamisprofiileja ja tekijöitä. Johtoryhmän jäsenet tulevat olemaan
roolien ja tiimien osalta koko Trivoren läpileikkaavia.
Johtoryhmän ja hallituksen kokoonpano tarkastetaan aina vuosittain alkaen vuodesta
2022.
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www.trivore.com
myynti@trivore.com

