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Vincit on vuonna 2007 Tampereen Hervannassa perustettu ohjelmistotalo, jossa työskentelee parhaillaan 100 
asiantuntijaa. Vincit on Suomen paras työpaikka (Great Place to Work Insitute Finland). Yrityksen pääliiketoiminta on 
räätälöityjen ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Huippulaadun takeena Vincit tarjoaa toimituksilleen sataprosenttisen 
tyytyväisyystakuun. www.vincit.fi. 

Vincitin toteuttama älypuhelinsovellus selvittää lemmikkisi stressitason 

 

Kuopiolainen Anitest Oy toi markkinoille koiran stressitasoa mittaavan Evice-testin sekä testinäytteen 
analysoivan puhelimeen ladattavan sovelluksen. Innovatiivisen sovelluksen ohjelmoinnin on 
kokonaisuudessaan toteuttanut tamperelainen ohjelmistotalo Vincit Oy. 
 

Eläimen stressitaso voidaan mitata virtsan mukana kehosta poistuvan stressihormoni kortisolin 
määrästä. Evice-testissä analyysi tehdään virtsanäytteestä, joka siirretään testitikun analyysikalvolle. 
15 minuutin kuluttua testin näyttö skannataan mobiilisovelluksella ja analyysi ilmestyy puhelimen 
näytölle. 
 

Sovelluksen ohjelmointi ei ollut Vincit Oy:lle aivan yksinkertainen projekti. Orgaanisen aineen 
analysointi ja informaation vieminen älypuhelimeen mielekkäällä tavalla haastoivat ohjelmistotalon 
osaamisen. ”Olemme tottuneet etsimään luovia ratkaisuja ja kehittämään uutta asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Evicessä hyödynsimme älypuhelinten laskentatehoa ja kameraa neuroverkkotekoälyn ja 
konenäön toteuttamiseen. Tämänkaltaiset funktionaaliset sovellukset tulevat yleistymään nopeasti 
seuraavien vuosien aikana. Vincit Oy on innolla mukana kehittämässä uuden sukupolven sovelluksia”, 
sanoo toimitusjohtaja Mikko Kuitunen. 
 

Anitestin toimitusjohtaja Jari Huuskonen kommentoi yhteistyötä Vincitin kanssa: "Vincitin porukka otti 
antamamme haasteen hienosti vastaan. Vincitläisten luova lähestymistapa, sitoutuminen projektiin ja 
ongelmanratkaisukyky yllättivät meidät positiivisesti. Yhteistyö ja kommunikointi ovat pelanneet 
loistavasti heti projektin alkumetreiltä. Lisäksi tällaisessa tieteellisessä kehitysprojektissa aikataulut 
tyypillisesti venyvät, mutta Vincitin joustavuus tässäkin suhteessa oli aivan mahtavaa. Kaiken kaikkiaan 
loistava tiimi, jonka kanssa on ilo jatkaa seuraavaan vaiheeseen!" 

 

Tyypillisiä stressin aiheuttajia eläimillä ovat esimerkiksi muutokset ympäristössä, sosiaalisissa suhteissa 
tai arkirutiineissa. Jotkut koirat ovat erityisen herkkiä melutason nousulle ja osa stressaa esimerkiksi 
matkustamista. Säännöllisellä lemmikin aamuvirtsan testaamisella saadaan ensin selville 
stressihormonin tavallinen taso. Poikkeavista luvuista voidaan sitten tehdä päätelmiä lemmikin 
kokemasta stressistä. 
 

Evice-testit ovat myynnissä Musti ja Mirri -myymälöissä. Anitest Oy tuo tulevaisuudessa yhteistyössä 
Vincit Oy:n kanssa markkinoille muitakin eläinten hyvinvointia kartoittavia sovelluksia. 
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