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Kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon

nyky- ja tarvetilakartoituksen yhteydessä

• Tavoitettu 600 työntekijän kohderyhmästä yli 300 työntekijää

• Kartoitettu 163 ohjelmistoa 12 tuotantoyksiköstä

• Vastaanotettu yli 112 sivua käyttäjälähtöistä palautetta liikelaitoksen ja 
osastojen toiminnan kehittämisen tueksi

• Tunnistettu tarvetilaksi koneiden ja kalustonhallinnan sekä 
mobiiliraportoinnin- ja työnohjauksen pääohjelmistot

• Muodostettu kauan odotettua läpinäkyvyyttä vastaten sirpaloituneen 
teknologiaympäristön haasteisiin



”Toiminta tehostuu, kun liiketoiminnan perusprosessit 
saadaan yhdistettyä ohjelmistoympäristön kanssa 
yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi”

Toiminnanohjaus

Sähköinen raportointi ja automatisoidut tiedontuoton lähteet 
mahdollistavat

• Ennakoivan työnsuunnittelun

• Reaaliaikaisen tilannekuvan

• Nopeat ratkaisut vaikeissakin olosuhteissa

• Tiedolla johtamisen työkaluja

• Älykästä päätöksentekoa data-analysoinnin avulla

• Parempaa tuottavuutta liiketoiminnalle ja laatua asiakkaalle

• Hukan poistoa
• Riittävää laatua
• Nopeaa reagointia
• Fiksumpaa 

kustannusseurantaa
• Oikeaa omaisuudenhallintaa

• Asukas tarvitsee vain 
”aurattua katua”

• Asiakas tietoa fiksuun 
omaisuuden 
suunnitelmalliseen hallintaan.

• Muu on ”turhaa ja hukkaa”.



”Ammattitaitoiset työntekijämme tekevät 
päivittäin tärkeää ja laadukasta työtä. 
Tehtävämme on pitää huolta, että tehty työ on 
todennettavissa, jonka myötä saavutamme 
huomattavaa lisäarvoa tulevaisuutta ja 
kilpailukykyämme ajatellen.”

Työn todentaminen

Palveluntuottajana meidän tulee olla tietoisia

• Mitä on tehty ja milloin?

• Kuinka olemme onnistuneet asetettuihin 
toimenpideaikoihin nähden?

• Miten ja millä olemme saavuttaneet 
parhaimman lopputuloksen?

• Olemmeko onnistuneet taloudellisesti?

• Voimmeko optimoida prosessia?



”Tavoitteenamme on pystyä tarjoamaan 
asiakkaille ja yhteistyökumppaneillemme 
täysin uudenlainen palvelukokemus”

Asiakaspalvelu

• Ohjelmistojen yhteiskäyttö, sekä tietojen 
jakaminen onnistuu vaivattomasti web-
käyttöliittymällä tai mobiilisovelluksella alusta-
arkkitehtuurin teknisten vaatimusten mukaisesti.

• Ohjelmistot tuottavat reaaliaikaista tietoa 
päätöksenteon tueksi, jonka myötä 
asiakaspalautteiden käsittely ja seuranta tapahtuu 
helpommin sekä sujuvammin.

• Informaatioteknologia tarjoaa jatkuvalla 
syötöllä uudenlaisia mahdollisuuksia 
toiminnanohjausjärjestelmän ja 
tuotantopalveluidemme tueksi. 
Liikelaitoksena haluamme olla tutkimassa ja 
avaamassa näitä digitaalisen aikakauden ovia.



Maailman toimivin kaupunki



Allianssikumppanuus
Toiminnanohjausjärjestelmän uudistus





Alusta-arkkitehtuuri



Tuotannonohjausjärjestelmä 
mahdollistaa tehokkaan
• Automatisoidun ja älykkään omaisuudenhallinnan
• Automatisoidun reaaliaikaisen urakoiden työvaiheseurannan
• Automatisoidun pistemäisten kohteiden seurannan
• Automatisoidun aluekohtaisen raportoinnin urakoittain
• Automatisoidun aluekohtaisen hoitoalueraporttien toimituksen
• Automatisoidun kaluston käyttöasteiden seurannan

Toiminnanohjausjärjestelmä 
mahdollistaa tehokkaan
• Yhtenäisen tiedonhallinta-alustan
• Innovatiivisen ja visuaalisen liiketoimintaprosessien 

ohjaamisen ja kehittämisen
• Liiketoiminnan suunnittelun, analytiikan ja tekoälyn 

hyödyntämisen
• Älykkään tiedolla ja laadulla johtamisen



Tavoitteet ja vaikuttavuus
Toiminnanohjausjärjestelmän uudistus



2021

Käyttöönottoprojektit
Koneiden ja kalustonhallinta

Mobiiliraportointi- ja työnohjaus

2022

Helsingin kaupunki
Digitalisaatio-ohjelma

2022

Kaupunkiympäristön toimiala
Urakanhallintajärjestelmä

2023

STARA
Digitalisaatio-puiteohjelma

2024

STARA
Tuottavuusohjelma

2025

Helsingin kaupunki
Helsinki Region Infoshare

YPDO- Tiekartta



Muutosjohtaminen
Toiminnanohjausjärjestelmän uudistus
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