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Vattenfall on Ruotsin valtion omistama energiayhtiö, jonka palveluksessa on 20 000 työntekijää ja jolla on toimintaa Ruotsissa, Saksassa, 

Alankomaissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Vattenfall tukee siirtymistä uusiutuvaan energiajärjestelmään, ja sen 

päämääränä on olla johtava vastuullisen energiantuotannon toimija ja siten turvata luotettava ja kustannustehokas energiahuolto. 

 

 

 

 

Vattenfall tehostaa toimintojaan - Accenture ja 
Capgemini uudet strategiset kumppanit 
 
Vattenfall aloittaa tänään strategisen kumppanuuden Accenturen (NYSE: ACN) ja 
Capgeminin (EURONEXT: CAP) kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on ottaa käyttöön 
uudenaikaiset, automatisoidut ja digitaaliset hallintojärjestelmät ja työkalut. Tämän 
seurauksena joitain prosesseja ulkoistetaan, mikä voi vaikuttaa yhteensä 500 työntekijään 
ja konsulttiin Saksassa, Ruotsissa ja Alankomaissa. 
 
Säilyttääkseen kilpailukykynsä nopeasti muuttuvilla markkinoilla Vattenfall on optimoinut ja supistanut 
liiketoimintaansa merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Tehokkaat työkalut ja uudenaikaiset 
työskentelytavat ovat prosessin seuraava looginen askel. Kahden uuden kumppanuuden myötä 
Vattenfallilla on mahdollisuus päivittää liiketoimintajärjestelmiään ja -prosessejaan uudenaikaisten, 
maailmanlaajuisten standardien mukaisiksi. Ulkoistettavia osa-alueita ovat yhtiön henkilöstötoiminnot 
(Accenturen kautta) sekä rahoitus- ja hankintatoiminnot (Capgeminin kautta). 
 
Vattenfallin talousjohtaja Stefan Dohler korostaa, että päätös strategisista kumppanuuksista on 
Vattenfallin yleisen strategisen suunnan mukainen. 

"Olemme saavuttaneet tärkeän virstanpylvään. Kustannusten pienentäminen on vain yksi tavoite. 
Vattenfallin kokoiselle yritykselle kansainväliseen toimintaan sopivien uudenaikaisten järjestelmien 
käyttöönotto on aivan yhtä tärkeää. Hyödymme myös alan teknisestä jatkokehityksestä. Nämä kaksi 
strategista kumppanuutta parantavat kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat 
Vattenfallin keskittymisen ydinliiketoimintaansa." 

Konsernin henkilöstöjohtaja Kerstin Ahlfont odottaa yhteistyötä Accenturen ja Capgeminin kanssa. 
"Uudenaikaiset työkalut ja uudet työskentelytavat eivät ainoastaan lisää tehokkuuttamme, vaan 
parantavat myös työympäristöämme pitkällä tähtäimellä. Odotan todella yhteistyötä uusien 
kumppaneidemme kanssa."  

Accenturesta johtaja Joost Van De Meent sanoo: "Vattenfallin kaltaisiin yrityksiin kohdistuu 
monenlaisia paineita, kuten kustannustehokkuus ja kyky mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. 
Odotamme suuresti tehokkaiden ja laadukkaiden henkilöstöpalvelujen tarjoamista Vattenfallille, mikä 
merkitsee parempaa itsepalvelua sekä johdolle että työntekijöille. Tällöin Vattenfall voi paremmin 
keskittyä strategisiin tavoitteisiinsa." 
 
 "Olemme iloisia, että Vattenfall valitsi Capgeminin rahoitus- ja hankintapalvelujensa uudistamiseen 
Euroopassa. Vattenfall toivottaa muutoksen tervetulleeksi ja haluaa säilyttää kilpailukykynsä 
monitahoisilla markkinoillaan. Uskomme, että molemmat tiimit, joiden tavoitteena on kestävän 
muutoksen aikaansaaminen tulevina vuosina, sopivat kulttuureiltaan erittäin hyvin yhteen", kommentoi 
Aruna Jayanthi, johtaja ja Capgemini-konsernin hallituksen jäsen. 
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