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ŠKODA AUTO ja Etnetera Group perustavat yhteistyössä 
ohjelmistoyhteistyöyrityksen  
 
› ŠKODA AUTO käynnistää IT-Holding Etnetera Groupin kanssa yhteistyöyrityksen 

Green:Code 
› Green:Coden tavoitteena on optimoida ŠKODA-asiakkaiden käyttäjäkokemus ja toteuttaa 

seuraavan sukupolven ohjelmisto sähköllä ajamisen aikakauteen  
› Uusi yritys tulee lähivuosina palkkaamaan noin 200 IT-asiantuntijaa 

 
10. tammikuuta 2022. ŠKODA AUTO perustaa yhteistyöyrityksen prahalaisen IT-Holding 

Etnetera Groupin kanssa. Osaamiset ja ketterät kehitysmenetelmät yhdistämällä ŠKODA 

jatkaa digitalisaation strategiaansa päättäväisesti. Tavoitteena on optimoida ŠKODA-asiak-

kaiden käyttäjäkokemus ja toteuttaa sähköllä ajamisen aikakautta varten seuraavan suku-

polven ohjelmisto. Uusi yhteistyöyritys Green:Code tulee lähivuosina työllistämään noin 

200 ohjelmistokehittäjää, ohjelmistoarkkitehtia, liiketoiminta-analyytikkoa sekä UX/UI-

suunnittelijaa ja -testaajaa. 

 

Taloudesta ja IT:stä vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Christian Schenk: "Green:Coden 

perustaminen yhteistyökumppanimme Etnetera Groupin kanssa on seuraava askel tulevaisuus-

strategiamme NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 toteuttamisessa. Yhdessä Volkswagen-

konsernin vahvojen ohjelmistoresurssien kanssa Green:Code auttaa luomaan moderneja Simply 

Clever -ratkaisuja ja nopeuttamaan digitalisaatiota". 

 

Ostotoiminnoista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Karsten Schnake: "Meillä Tšekin ta-

savallassa on runsaasti nuoria ja innovaatiovoimaisia IT-alan yrityksiä. ŠKODA AUTON voimava-

rojen ja autoteollisuuden taitotiedon yhdistäminen Etnetera Groupin ohjelmisto-osaamiseen hyö-

dyttää kumpaakin osapuolta. Olen täysin vakuuttunut, että tällä strategisella kumppanuudella tu-

lemme saavuttamaan tavoitteemme". 

 
Škodan IT-johtaja Klaus Blüm: "ŠKODA AUTO on tehnyt hyvää yhteistyötä Etnetera Groupin 

kanssa jo usean vuoden ajan. Nyt viemme kumppanuutemme seuraavalle tasolle yhteistyöyrityk-

sellämme Green:Code. ŠKODA AUTO hyötyy Etneteran osaamisesta, nopeudesta ja suorituslaa-

dusta. Tavoitteemme on tehdä tuotteistamme entistäkin käyttäjäystävällisempiä ja sisäisistä pro-

sesseistamme vieläkin tehokkaampia. Olemme innoissamme päästä viemään ŠKODA AUTON 

digitalisaatiotavoitteet vieläkin pitemmälle". 

 

Etnetera Groupin toimitusjohtaja Martin Palička: "ŠKODA AUTON kanssa perustettu yhteistyöyri-

tys kruunaa jo lähes 15 vuotta jatkuneet yhteistyöprojektimme, joiden myötä olemme merkittävästi 

vaikuttaneet Škodan nykyisten automallien digitalisoitumiseen. Nyt pitemmälle vielä päämää-

rämme on yhdistää ketterät menetelmämme ja yrityskulttuurimme konsernitasoiseen ympäristöön 

ja jatkaa ohjelmistoratkaisujen ja sovellusten kehittämistä kokonaiseksi digitaalisten työkalujen 

ekosysteemiksi, joka liittää auton ja auton käyttäjän toisiinsa". 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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Tulevaisuusstrategiansa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 osana ŠKODA AUTO vauh-

dittaa digitalisaatiota kaikessa toiminnassaan ja tehostaa Industry 4.0:n ja autojen liitettävyyden 

kehittämistoimiaan. Green:Code merkitsee Škodalle arvokasta asiantuntemusta alan parhaan oh-

jelmiston kehittämiseksi automalliensa ekosysteemiä, mobiilisovelluksia ja internetportaaleja var-

ten. Siten ŠKODA AUTO pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen ‘Simply Clever -

käyttäjäkokemuksen’. 

 

Green:Code aloittaa toimintansa tämän vuoden alussa ensimmäisillä tuotekehitystöillä ja toteutta-

misprojekteilla. Uuden yhteistyöyrityksen kotipaikka on Praha, ja lähivuosina yritys tulee työllistä-

mään jopa 200 IT-osaajaa. Suurin osa heistä on ohjelmistokehittäjiä, ohjelmistoarkkitehteja, liike-

toiminta-analyytikkoja sekä UX/UI-suunnittelijoita ja -testaajia. Green:Coden johdossa ovat mu-

kana kummatkin perustajayritykset: ŠKODA AUTON puolelta johtaja Marian Pavlík, joka on yli 20 

vuoden ajan toiminut Volkswagen-konsernissa IT-sektorin erilaisissa johtotehtävissä, ja Etnetera 

Groupia edustaa johtajana Václav Bittner, joka on myös yksi IT-Holding Etnetera Groupin perus-

tajista. 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 
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ŠKODA AUTO ja Etnetera Group perustavat oh-
jelmistoyhteistyöyrityksen  
Oikealta vasemmalle: Ostotoiminnoista vastaava 
ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Karsten Schnake, 
taloudesta ja IT:stä vastaava ŠKODA AUTON halli-
tuksen jäsen Christian Schenk ja Etnetera Groupin 
edustajat Jiří Štěpán ja Václav Bittner allekirjoittivat 
yhteisyrityssopimuksen.  
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

https://news.cision.com/fi/skoda 
 

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaasturi-

mallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV ja KUSHAQ. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista.  
› Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa autojen komponent-

teja, moottoreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa kon-

serniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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