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Kuinka tehostaa kuntien hallinnollisia 
prosesseja? 

Innostaako digitalisointi, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Tuntuuko, että kustannuksia pitäisi karsia ja 
käyttää veronmaksajien rahat oikein? Digiloikka pitäisi saada aikaan, mutta ilmassa on enemmän 
kysymyksiä kuin vastauksia.  
 
Fujitsun XpressWay-konsultointi antaa lähtölaukauksen hallinnollisten prosessien digitalisoinnille ja vahvan 
alun halutulle digiloikalle. Yhdessä tekemällä annamme kunnalle mallin digitalisoinnin edellyttämistä 
vaatimuksista valitussa esimerkki prosessissa. Tämän jälkeen kunta voi itsenäisesti jatkaa työskentelyä ja 
toteuttaa vastaavia digitalisoinnin valmisteluhankkeita. Ole valmiina, kun toiminnan digitalisointi alkaa!  
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Mitä digitalisaatio vaatii? 
Nykyisin pelkästään uusien järjestelmien käyttöönotto ei riitä, vaan 
toimintaa pitää tarkastella kokonaisuutena. Toiminnallisten ja 
sähköisten muutosten yhteistoiminta mahdollistaa digitalisoinnin 
etujen täysvaltaisen realisoitumisen. Onkin suositeltavaa, että 
digitalisointiin valmistautuminen aloitetaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta muutokset voidaan viedä käytäntöön 
onnistuneesti ja kustannustehokkaasti.  
 
Fujitsun XpressWay-konsultointi tarjoaa kunnille pohjan 
kokonaisuuksien tarkasteluun niin prosessien, työntekijöiden kuin 
tietovirtojenkin näkökulmasta. Lähestymistapa antaa eväät toiminnan 
uudelleen suunnittelulle digitaalisessa ympäristössä, jonka jälkeen 
kunta voi itsenäisesti jatkaa työskentelyä kohti digitalisaatiota ja sen 
vaatimuksia.  

 
Matkalla kohti hallinnollisten prosessien tehokkaampaa toimintaa 
Fujitsun XpressWay-konsultit työstää kanssanne yhden valitun 
esimerkkimallin digitalisoinnin mahdollisuuksista ja siihen 
tarvittavista toimenpiteistä. Esimerkkeinä sopivista kunnan tehtävistä 
eli tehtäväluokista voidaan mainita hankinta-, avustus- tai viran 
perustamisprosessin sähköistäminen.  
 
Ensimmäisessä yhdessä tehtävän työpajan aikana selvitetään valitun 
tehtävän nykytoimintamalli, sen tietovirrat, tekijät ja haastealueet. 
Samalla identifioidaan nykytoimintamallin manuaaliset työtehtävät, 
toistot ja dokumenttien käyttö. Siirryttäessä pois perinteisestä 
toiminnasta sähköiseen digimaailmaan, tulee alueita tarkastella 
kriittisesti ja poistaa turhat työvaiheet toiminnan tehostamiseksi.  
 
Toisessa Fujitsun yhteisessä työpajassa mietitään tarkemmin miten 
prosessissa voidaan hyödyntää nykyaikaisia sähköisiä ratkaisuja ja 
mitä muutokset tarkoittavat eri sidosryhmille. Uudet sähköiset 
ratkaisut tuovat väistämättä muutoksia prosesseihin siirryttäessä pois 
perinteisistä manuaalisista toimintamalleista.  
 
Tätä voidaan tarkastella niin prosessien läpimenoaikojen kuin 
läpinäkyvyydenkin näkökulmasta.  
 
Fujitsun XpressWay-konsultit työstävät kunnalle työpajojen jälkeen 
loppuraportin ja esityksen. Raportissa Fujitsu tekee ehdotuksen 
kuinka valitussa hallinnollisessa prosessissa voidaan hyödyntää 
nykyaikaisia ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi. Esimerkkeinä 
toiminnan tehostamisesta voidaan mainita paperi- ja 
sähköpostiprosesseista luopumisen, prosessin läpinäkyvyyden 
parantamisen ja sähköiseen tallentamiseen siirtymisen. 

 
Samalla digitalisaation vaatimista edellytyksistä tehdään listaus, jossa 
on huomioidaan tärkeimmät toiminnalliset muutokset digitalisoinnin 
onnistumisen näkökulmasta. Tarvittaessa Fujitsun konsultit voivat 
auttaa kuntaa laskemaan myös sähköistyksestä koituvia säästöjä.  

 
Fujitsun ammattilaiset kunnan tukena 
Fujitsu on toiminut jo vuosia yhteistyössä kuntien ja valtion 
virastoiden kanssa ja ollut toimittajana useissa järjestelmähankkeissa. 
Fujitsu on Suomessa johtava asianhallinnan, sähköisten arkistojen ja 
sähköisen asioinnin ratkaisutoimittaja. Tämä on kerryttänyt vankan 
osaamisen niin virastojen toiminnasta kuin lakisääteisistä  
 

 
vaatimuksista, projektit puolestaan ovat tuoneet kokemusta ja 
tietotaitoa onnistuneiden muutoksien edellytyksistä.  
Fujitsun XpressWay:ssä tarjoamme käyttöönne alan ammattilaiset 
auttamaan digiloikan alkumetreillä. Asiantuntijamme hyödyntävät 
kertynyttä kokemusta käyttäen alan parhaita toimintamalleja ja 
työvälineitä, samalla antaen avaimet prosessien itsenäiseen 
läpikäyntiin.  
 
Fujtsun XpressWay:n avulla kunta pystyy fokusoitumaan tärkeimpiin 
toiminnallisiin muutoksiin, jotka mahdollistavat tehokkaan 
jalkauttamisen niin ihmisten, prosessien kuin järjestelmien 
näkökulmasta.  

 
Mitä odotamme kunnalta? 
Onnistuneet XpressWay työpajat edellyttävät seuraavia elementtejä ja 
valmistautumista kunnalta:  
 Sitoutunut prosessin omistaja ja sponsori 
 Valitun alueen prosessikuvauksen toimittaminen ennakkoon 
 Työpajojen mahdollistaminen asiakkaan toimitiloissa 
 Tarvittavien henkilöiden järjestäminen työpajoihin 
 Avoin ja positiivinen asenne 

 
Miten aloittaa? 
Fujitsu on valmis tukemaan kuntaanne matkalla kohti digiloikkaa. 
Lisätietoa XpressWay:stä saat osoitteesta: virva.patomo@fi.fujitsu.com 
tai olemalla yhteydessä suoraan Fujitsun edustajaan.  
 
 

 

XpressWay yhdellä silmäyksellä  

 Fujitsun XpressWay-konsultit työstävät kanssanne 
esimerkkitoteutuksen digitalisoinnin mahdollisuuksista valitussa 
hallinnollisessa prosessissa. 

 Ensimmäisessä työpajassa käydään lävitse valitun prosessin 
nykytoimintamalli ja manuaaliset työtehtävät, toistot ja 
dokumentointi. 

 Toinen työpaja keskittyy nykyaikaisten sähköisten ratkaisujen 
hyödyntämiseen ja toimintamallivaikutuksiin.  

 Lähestymistapa antaa avaimet keskittyä muutoksen kannalta 
olennaisimpiin asioihin, sekä valmiudet itsenäiseen 
työskentelyyn kohti digitalisaation asettamia vaatimuksia. 

 Tuloksena kunta saa ehdotuksen hallinnollisen prosessin 
tehostamisesta sähköisin ratkaisuin sekä toiminnallisista 
muutosehdotuksista.  

 XpressWay paketin hinta: 7 500€ + ALV 

 

Contact 

Email: virva.patomo@fi.fujitsu.com 

Web: http://www.fujitsu.com/fi 
 

 

mailto:info@fi.fujitsu.com
http://www.fujitsu.com/fi

