
FORTUM SIIRTYY DIGITAALISIIN 
PALVELUIHIN

Fortum  on johtava 
kestävän kehityksen ja

puhtaan energian  tuotantoyritys, 
joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja 

sähköön, lämmitykseen, viilennykseen 
sekä kierrätykseen liittyen. 

Fortum tarjoaa palveluja myös 
sähköntuotantoteollisuudelle ja 

kuluttajille, jotta he voisivat tehdä 
parempia valintoja energiavalintoihinsa. 

Fortumilla työskentelee yli 9000 
henkilöä eri maissa.

KRIITTISTEN KYVYKKYYKSIEN JA PROSESSIEN 
YHDISTÄMINEN TÄRKEÄÄ

QPR:n tuotteet ovat hyviä, ja meillä on pelkästään positiivisia kokemuksia 
QPR konsulttien asiantuntemuksesta ja siitä mitä he ovat voineet meille 
toimittaa. Käytämme QPR EnterpriseArchitectia tietyillä alueilla, koska se 
on kätevä ja helppokäyttöinen työkalu.”

Ville  Koivumäki
Head of City Solutions IT Fortum

“

Fortum on käyttänyt QPR EnterpriseArchitectia 
mallintamiseen, koska se on sekä helppokäyttöinen että 
selkeä työkalu.  “Meille on ollut tärkeää, että voimme kytkeä 
prosessit taustalle,”  Ville Koivumäki kertoo ja jatkaa:  
“Meillä on oman alansa ammattilaisia esim. jätteenkäsittely- 
ja kierrätystoiminnoissa, joilla ei ole mitään aiempaa 
kokemusta kokonaisarkkitehtuurin mallintamisesta. 
On ollut mukava nähdä, että he ovat QPR:n avulla helposti 
ymmärtäneet kuinka eri asiat liittyvät kriittisiin kyvykkyyksiin 
ja prosesseihin .”

SAATIIN SELKEÄ KÄSITYS KRIITTISISTÄ 
KYVYKKYYKSIST’ÄJA PROSESSEISTA 
ORGANISAATION SISÄLLÄ 

YMMÄRRYS SIITÄ MITÄ DATAA JO ON 
AUTTOI HYÖDYNTÄMÄÄN SITÄ OIKEIN 
LIIKETOIMINNASSA 

NOPEUTTAMALLA PALVELUIDEMME 
MUUTOSTA EKOLOGISEMMIKSI 
YHDESSÄ ASIAKKAIDEMME JA 
TYÖNTEKIJÖIDEMME KANSSA, MYÖS 
OSAKKEEMME ARVO KASVAA

ASIAKASHYÖTY

QPR ENTERPRISEARCHITECT 
MALLINNUS TYÖKALU

FORTUMIN OMA DATA-ALUSTA 
TEKNO-LOGISEN STRATEGIAN 
TOTEUTTAMISEEN

JÄRKEVÄT RATKAISUT 
LÄMMITYKSEEN, VIILENNYKSEEN, 
KIERRÄTTÄMISEEN, JÄTTEIDEN 

RATKAISU

MITEN  VANHAT 
LIIKETOIMINTAMALLIT JA PALVELUT 
PÄIVITETÄÄN DIGITAALISIKSI?

MITEN TAATA KESTÄVÄ KEHITYS JA  
PUHTAAMPI YMPÄRISTÖ JA MITEN 
FORTUM PYSTYISI KEHITTÄMÄÄN 
UUTTA PUHDASTA TEKNOLOGIAA?

HAASTE

OMAN DATAN YMMÄRTÄMINEN
Digitalisaatio on enemmän kuin pelkkää teknologiaa. 
On ymmärrettävä data, teknologia  ja IT-järjestelmät, 
jotka auttavat prosessien kehittämisessä. Työntekijät, 
asiakkaat, kilpailijat ja muut toimijat näyttelevät kaikki 
tärkeää roolia organisaation digitalisaatioprosessissa. 
Johdon on ymmärrettävä kuinka tätä dataa voi hyödyntää 
liiketoiminnassa, ja siten kasvattaa osakkeen arvoa. 

“Voidakseen kehittää asioita, on ymmärrettävä mitä 
dataa on  käsillä ja miten sitä voi hyödyntää; on myös 
sitouduttava siihen,” sanoo Ville Koivumäki. 



NOPEA MUUTOS KOHTI PUHTAAMPAA 
YMPÄRISTÖÄ 

QPR SOFTWARE  OYJ

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja 
kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software 
toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä 
kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
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Fortum on sitoutunut kehittämään ratkaisuja, jotka 
edistävät puhtaampia energiaratkaisuja maapallolle.
Esimerkiksi Espoossa ja Tukholmassa Fortum 
osallistuu EU-vetoisiin ‘Smart City’ -projekteihin, 
joiden pääfokus on lämmitys- ja viilennysratkaisuissa. 
Myös kestävän kehityksen urbaaneja älykkäitä 
liikkumisvaihtoehtoja testataan kaupungeissa. 
Jätteenkäsittely ja kierrätys ovat myös jatkuvan 
kehityksen alla.

Urani aikana olen tehnyt paljon töitä prosessien ja datan parissa, ja myös 
jakanut tätä tietoa konsernitasolle. Tällä hetkellä työskentelen tiiviisti 
liiketoimintojen parissa saadakseni selville, mitä pitää tehdä sellaisen 
ympäristön saavuttamiseksi, jossa voimme harjoittaa liiketoimintaamme 
kestävällä tavalla.” Ville Koivumäki

Head of City Solutions IT Fortum

“


