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Työn tavoitteena on kirjallisuuden avulla tutkia, kuinka digitalisaation kehitys on 

vaikuttanut suuren teollisuusyrityksen kustannuksiin. Työssä tarkastellaan 

tärkeimpiä liiketoiminnan muutokseen johtaneita digitalisaation trendejä 1990-

luvulta nykypäivään. Tarkastelu on rajattu koskemaan ainoastaan suuria 

teollisuusyrityksiä, joissa uusien teknologioiden käyttöönotto on tapahtunut 

ensimmäisenä.  

Digitalisaation trendit näkyvät kaikkialla liiketoiminnassa. Ne mahdollistavat 

uusien teknologisten innovaatioiden syntymisen, muuttavat yrityksen 

liiketoimintamalleja ja tätä kautta mahdollistavat täysin uusia liiketoimintoja. 

Teollisuusyritysten toimintatavat lähestyvät palveluliiketoimintaa ja 

asiakaskeskeisestä ajattelutavasta onkin tullut tärkeä kilpailutekijä. 

Syntyvät kustannukset riippuvat siitä, minkä asteisena yritys hyödyntää 

digitalisaatiota liiketoiminnassaan. Työn tuloksena saatiin selville, että 

digitaalisten menetelmien suurimmat kustannukset muodostuvat järjestelmien 

ylläpidosta ja kehittämisestä sekä epäsuorista kustannuksista, joihin muun muassa 

henkilöstökustannukset lukeutuvat. Uudet digitaaliset ratkaisut vaativat uutta 

korkeaa teknologista omaavaa henkilöstöä sekä vanhan henkilöstön kouluttamista. 



  

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO .............................................................................................................. 3 

1.1 Työn tausta ................................................................................................................. 3 

1.2 Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rakenne ....................................................... 3 

1.3 Työn rajaukset, aineisto ja tutkimusmenetelmät ........................................................ 4 

2 DIGITALISAATIO ................................................................................................... 6 

2.1 Digitalisaatio käsitteenä ............................................................................................. 6 

2.2 Digitalisaation murrokset ........................................................................................... 8 

2.3 Digitalisaation keinot ............................................................................................... 10 

3 DIGITALISAATION KEHITYS JA TRENDIT ..................................................... 13 

3.1 1990-luku ................................................................................................................. 13 

3.2 2000-luku ................................................................................................................. 14 

3.3 2010-luku ................................................................................................................. 15 

4 DIGITALISAATIO LIIKETOIMINNASSA .......................................................... 17 

4.1 Asiakaskokemus ja vaikutuskanavat ........................................................................ 17 

4.2 Myynti ja markkinointi ............................................................................................ 18 

4.3 Tuotanto ja toimitusketju ......................................................................................... 19 

4.4 Digitaalinen toteutus ................................................................................................ 20 

4.5 Uudet innovaatiot ..................................................................................................... 22 

4.6 Päätöksenteko ja riskienhallinta ............................................................................... 23 

5 DIGITALISAATION VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN ................................ 25 

5.1 Informaatioteknologia sisäisissä toiminnoissa ......................................................... 25 

5.2 Sähköinen kaupankäynti .......................................................................................... 27 

5.3 Pilvilaskenta ............................................................................................................. 29 

5.4 Data-analytiikka ....................................................................................................... 31 

5.5 Teollinen internet ..................................................................................................... 32 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................ 34 

LÄHTEET ................................................................................................................................ 37 



 

   

 

3 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Digitalisaatio on aikakautemme muutosvoima, jonka merkitys yhteiskunnassa kasvaa 

jatkuvasti. Digitalisaatiota voidaan tarkastella joko yksittäisen yrityksen, markkinoiden ja 

toimialojen tai laajasti koko yhteiskunnan tasoilta (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 23). 

Digitalisaation kehityksen voidaan katsoa alkaneen kolmannen teollisen vallankumouksen 

loppupuolella 1980-luvulla kotitietokoneiden yleistyessä (Schwab 2017, s. 10). Kehitys on ollut 

erityisen nopeaa viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ja se on mahdollistanut uusien 

toimintatapojen syntymistä myös liiketoimintaan. 

 

Nykypäivänä yksikään liiketoimintaprosessi ei toimi ilman digitalisaation mahdollistamia 

tietoteknisiä ratkaisuja (Abolhassan 2017, s. 4). Hyödyntämismahdollisuuksia on 

liiketoiminnan eri osa-alueilla lukemattomia määriä eikä kasvulle näy loppua. Palveluyritykset 

ovat perinteisesti olleet digitalisaation suunnannäyttäjiä, mutta myös teollisuusyritykset ovat 

tunnistaneet digitalisaation potentiaalin. Suomessa suuret teollisuusyritykset ovat viime 

vuosina investoineet entistä enemmän digitalisaation kehittämiseen siitä saatavan tehokkuuden 

ja hyödyn vuoksi (Kauppalehti 2016). 

  

Suurissa yrityksissä digitalisaation yleistymisen taustalla onkin painanut juuri 

kustannussäästöt, joita uusien toimintojen käyttöönotolla saavutetaan (Deschoolmeester et al. 

2004, s. 462). Digitalisaation myötä sisältöä on saatavilla kaikkialta ajasta ja paikasta 

riippumatta, jolloin kilpailusta tulee entistä globaalimpaa (Einav 2015, s. 3–4). Teollisuudessa 

digitalisaatio ja älyllistäminen mahdollistavat uusien teknologisten innovaatioiden syntymisen 

(Zhou 2013, s. 2). Uskotaan, että käynnissä oleva digitaalinen muutos johtaa lopulta maailmaan, 

jossa kaikki toiminnot ovat yhteyksissä toisiinsa (Stolterman & Fors 2004, s. 690). 

 

1.2 Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rakenne 

 

Työn tavoitteena on tutkia, kuinka digitalisaation kehitys on vaikuttanut kustannuksiin suurissa 

teollisuusyrityksissä. Digitalisaation kehityksestä rakennetaan aikajatkumo, josta nähdään 
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digitalisaation aikaansaamat trendit sekä niiden vaikutukset yrityksen liiketoimintaan ja 

kustannuksiin. Kustannusten arvioinnin avulla selvitetään digitalisaation tärkeys 

liiketoiminnassa kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn työkaluna. Työn keskeisimmät 

tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Kuinka digitalisaation kehitys näkyy suuren teollisuusyrityksen eri liiketoiminnoissa? 

2. Kuinka digitalisaation kehitys on vaikuttanut suuren teollisuusyrityksen kustannuksiin? 

 

Työ koostuu useista toisiinsa liittyvistä osa-alueista, joiden avulla saadaan laaja katsaus 

digitalisaation vaikutuksiin liiketoiminnassa ja yrityksen kustannuksissa. Johdannossa käydään 

läpi työn tausta, tutkimuskysymykset ja tärkeimmät pääpiirteet. Toinen luku käsittelee teorian 

pohjalta digitalisaatiota käsitteenä ja sen ominaisuuksia. Seuraavassa luvussa käydään läpi 

digitalisaation kehittyminen ja siihen liittyvät trendit vuosikymmenittäin 1990-luvulta 

nykypäivään. Luvussa neljä kuvaillaan, kuinka digitalisaatio on näkyvimmin vaikuttanut 

yrityksen liiketoimintaan ja millaisia sovellusmahdollisuuksia sen myötä on syntynyt. 

Digitalisaation kehityksen ja trendien kautta syntyviä kustannuksia ja saavutettuja 

kustannussäästöjä tarkastellaan luvussa viisi. Viimeisessä luvussa kerrataan keskeisimmät 

löydökset ja eritellään digitalisaation trendien vaikutukset liiketoimintaan sekä yrityksen 

kustannuksiin. 

 

1.3 Työn rajaukset, aineisto ja tutkimusmenetelmät 

 

Digitalisaatiota tutkitaan ainoastaan mikrotason ilmiönä yksittäisen yrityksen liiketoiminnan 

näkökulmasta. Digitalisaation yleisyys ja vaikutukset liiketoimintaan vaihtelevat, kun 

tarkastellaan erikokoisia yrityksiä. Eroja syntyy myös johtuen yrityksen toimialasta, sillä 

palveluyritykset hyödyntävät digitalisaatiota eri tavoin kuin teollisuusyritykset. Tämän vuoksi 

tarkastelun kohteena pidetään ainoastaan teollisuuden alan suuria monikansallisia yrityksiä, 

sillä digitalisaation käyttöönotto on tapahtunut näissä ensimmäisenä. Suurten yritysten 

digitalisaation ajureina toimivat myös sen avulla saavutetut kustannussäästöt. 

 

Työssä keskitytään tarkastelemaan digitalisaation kehityskulun merkittävimpiä ilmiöitä, joiden 

vaikutus liiketoimintaan on nähtävissä vielä tänä päivänä. Liiketoimintaa käsittelevässä osiossa 
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esitellään digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia, jotka ovat liiketoiminnan kannalta 

kaikkein olennaisimpia. Työn kustannusosiossa käydään läpi digitalisaation trendien kautta 

saavutetut kustannusvaikutukset. Päällekkäisyyksien välttämiseksi trendeistä löytyvä Internet 

jätetään käsittelemättä kustannusosiossa, sillä se sisältyy käytännössä kaikkiin muihin 

trendeihin. 

 

Digitalisaatio-nimitys on vakiintunut käsite suomen kielessä, mutta aihetta koskevassa 

kirjallisuudessa digitalisaation ohella käytetään usein englannin kielisiä termejä ”digitization” 

ja ”digital transformation” kuvaamaan digitaalisten toimintojen käyttöönottoa liiketoiminnassa. 

Käsitteiden erot liittyvät ainoastaan siihen, minkälaisia toimintoja on ollut digitaalisen 

muutoksen kohteina. Sanojen merkityksessä on englannin kielessä muutamia eroja, mutta 

historiallisesta näkökulmasta katsottaessa kaikki kuvaavat samaa ilmiötä. Suomen kielessä 

sanojen merkitykset rinnastetaan usein tarkoittamaan samaa, ja selkeyden vuoksi työssä 

käytetään ilmiöstä puhuttaessa ainoastaan digitalisaatio-nimitystä. 

 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Lähteinä käytetään digitalisaatiota, digitalisoitumista 

ja digitaalista muutosta käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja. Teknologian kehittymistä koskevat 

kirjat ja artikkelit toimivat teoreettisina lähteinä kuvastamaan digitalisaation kehityskulkua. 

Digitalisaation vaikutusta liiketoimintaan tutkitaan liiketoiminnan eri osa-alueita käsittelevien 

kirjallisuuslähteiden avulla. Työssä on hyödynnetty samasta aihepiiristä useampia lähteitä, jotta 

mahdolliset ristiriidat lähteiden välillä huomataan. Työssä on käytetty myös muutamia 

aihealuetta käsitteleviä blogeja. Tällaisissa tapauksissa lähteiden soveltuvuutta on kuitenkin 

arvioitu kriittisesti, sillä ne eivät ole tieteellisiä lähteitä. 
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2 DIGITALISAATIO 

 

2.1 Digitalisaatio käsitteenä 

 

Digitalisaatiolle ei ole olemassa yhtä ainutta tarkkaa määritelmää. Digitalisaatiota voidaan 

tarkastella joko yksittäisen yrityksen, markkinoiden ja toimialojen, tai laajasti koko 

yhteiskunnan tasoilta. Jaottelulla mikro- ja makrotasoihin pystytään ymmärtämään 

digitalisaation dynamiikkaa. Kuva 1 havainnollistaa, kuinka mikro- ja makrotasot ovat 

vuorovaikutuksissa toisiinsa. Digitalisaation myötä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset 

vaikuttavat markkinoihin ja toimialoihin, ja sitä kautta myös yrityksen toimintaan. (Ilmarinen 

& Koskela 2015, s. 22–23) 

 

 

Kuva 1. Digitalisaation tasot (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 23) 

 

Yhteiskunnan digitalisaatiolla tarkoitetaan yleisesti teknologioiden muutoksen myötä 

tapahtuvaa toimintojen siirtymistä digitaliseen muotoon kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla 

(Stolterman & Fors 2004, s. 689). Ilmarisen ja Koskelan (2015, s. 22) mukaan perimmäisenä 

ajurina digitalisaation taustalla voidaan pitää juuri digitalisoitumista. Digitalisoitumista 

tapahtuu, kun analogista konvertoidaan digitaaliseksi. Yhteiskunnan digitalisaatio näyttäytyy 

moniulotteisesti. Se vaikuttaa suoraan asiakkaiden odotuksiin ja yleiseen vaatimustasoon. 

(Ilmarinen & Koskela 2015, s. 26) 

 

Yhteiskunnan 
digitalisaatio

Markkinoiden 
digitalisaatio

Yrityksen 
digitalisaatio
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Markkinoiden digitalisaatiota tapahtuu, kun vakiintuneet toiminta- ja ansaintamallit 

muuttuvat esimerkiksi yksittäisten yritysten digitaalisten toimintamallien aiheuttamien 

muutosten vuoksi. Disruptio on käsite, josta puhutaan usein markkinoiden digitalisaation 

yhteydessä. Se tarkoittaa murrosta, jonka uudet toimijat ja toimintamallit tuovat markkinoille. 

Se ajaa markkinoilla vallitsevia toimijoita tilanteeseen, jossa ne joutuvat muokkaamaan myös 

omaa toimintaansa säilyttääkseen asemansa markkinoilla. (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 25–

26) Myös yhteiskunnan toimet voivat kiihdyttää tai hidastaa markkinoiden digitalisaatiota. 

Ilmarinen ja Koskela (2015, s. 26) mainitsevat kirjassaan markkinoiden digitalisaatiota 

kiihdyttävistä toimenpiteistä karttapalveluiden vapauttamisen ja hidastavista toimenpiteistä 

digilehtien sanomalehtiä korkeamman arvonlisäveroprosentin. 

 

Bogner et al. (2016, s. 15–16) mukaan digitalisaatio on paljon muutakin kuin analogisen 

siirtämistä digitaliseen muotoon. Yksittäisen yrityksen digitalisaatio on teknologioiden 

käyttöä, jonka tarkoituksena on parantaa yrityksen suorituskykyä (Westerman et al. 2011, s. 5). 

Digitalisaatio on liiketoiminnan uudistamisen väline, jonka avulla yritys voi kasvattaa 

liikevaihtoa, pienentää kustannuksia, tehostaa pääoman käyttöä ja transformoida liiketoimintaa 

(Ilmarinen & Koskela 2015, s. 31). Se vaikuttaa yrityksen toimintaan, sisäiseen rakenteeseen 

sekä suhteeseen asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin (Mäntylä et al. 

2015, s. 3). Deschoolmeester et al. (2004, s. 460) ovat listanneet kuusi vaihtoehtoista syytä 

miksi yritykset ottavat käyttöön digitaaliset toiminnot liiketoimintojensa rinnalle: 

 

1. kustannusten leikkaus 

2. sisäisen tai ulkoisen integraation ja yhteistyön parantaminen 

3. kilpailijoista erottautuminen 

4. tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen innovaatioiden kehittämisessä 

5. yrityksen kasvupotentiaalin parantaminen 

6. ketteryyden tuominen ulkoisiin muutoksiin. 

 

Teollisuudessa digitalisaatio uudistaa koko yrityksen arvoketjun (Abolhassan 2017, s. 3). 

Digitalisaatio mahdollistaa vahvempaa liiketoimintaprosessien linkittymistä, tehokkaiden 

rajapintojen luomista sekä integroitua tiedonvaihtoa ja -hallintaa. Digitalisaatio nähdään myös 

informaation ja tavaravirran integrointina sekä optimointina toimitusketjun läpi, minkä 
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pääperiaatteena on saada täysin digitalisoitu tietovirta yrityksen koko arvoketjuun ilman 

katkoksia.  (Bogner et al. 2016, s. 15–16)  

 

2.2 Digitalisaation murrokset 

 

Digitalisaatiota kuvataan yhteiskunnan ja teollisuuden rakenteellisena muuttajana. Muutos 

liiketoimintamalleissa ja arvoketjussa vaikuttaa siihen mistä, miten ja kenelle arvo syntyy. 

Digitalisaation nopeus, laajuus, syvyys ja voima syntyvät monesta rinnakkaisesta murroksesta, 

jotka muokkaavat yritysten toimintaympäristöä. Murrokset voidaan jakaa kuvan 2 mukaisesti 

teknologian, asiakaskäyttäytymisen ja markkinoiden murrokseen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 

s. 52, 70)  

 

 

Kuva 2. Digitalisaation murrokset (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 52) 

 

Digitalisaation alullepanijana ja mahdollistajana voidaan pitää teknologian murrosta. 

Teknologian kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa teknologia on kaikkien saatavilla edullisesti 

ja helposti. Teknologia on arkipäiväistynyt ja hyödykkeistynyt eikä sen saatavuus tai hinta ole 

enää este hankinnalle. (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 64–65) Liiketoiminnassa teknologiaa 

hyödynnetään entistä enemmän ja tehokkaammin. Yksi olennaisimpia teknologian murrokseen 

vaikuttaneita tekijöitä on ollut prosessoriteknologian kehittyminen. Tämä on näkynyt niin 

matkapuhelinteknologiassa, erilaisten koneiden älykkyytenä sekä etenkin viime vuosina 

pinnalla olleen data-analytiikan, tekoälyn ja algoritmien kehittymisenä. (Ilmarinen & Koskela 

2015, s. 59–60)  

 

Asiakaskäyttäytymisen murroksesta on tullut tärkein digitalisaatiota ajava voima (Ilmarinen 

& Koskela 2015, s. 58). Digitalisaatio muuttaa asiakaskäyttäytymisen malleja, sillä se vaikuttaa 

tapaan, miten ihmiset elävät, kommunikoivat, kuluttavat ja työskentelevät. (Hanelt et al. 2015, 

s. 1315). Yoon (2010, s. 213) mukaan asiakkaiden käsitys teknologiaa kohtaan muuttuu, sillä 

digitalisaation myötä teknologia on yhä tiiviimmin mukana arkipäiväisissä toiminnoissa.  

Teknologian 
murros

Asiakas-
käyttäytymisen 

murros

Markkinoiden 
murros
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Belleghemin (2016, s. 1) mukaan asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat uusien 

teknologioiden ja automaation yleistyessä ja helpottaessa arkipäiväisiä toimintoja. 

Digitalisaatio muuttaa asiakkaiden asema suhteessa yritykseen ja sitä, kuinka paljon asiakkaat 

ovat valmiita maksamaan yrityksen tuottamasta lisäarvosta (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 70). 

Edullisuus, laatu, helppous ja nopeus ovat olleet kilpailutekijöitä kautta aikojen, mutta näiden 

rinnalle syntyy uusia asiakasvaatimuksia, joihin yrityksen on pystyttävä vastaamaan. 

Asiakkaiden säilyttämiseksi yrityksen on tarjottava ainutlaatuinen asiakaskokemus. 

Pysyäkseen mukana kovenevassa kilpailussa yrityksen on pystyttävä samalla ennustamaan 

asiakkaiden tulevia vaatimuksia (Abolhassan 2017, s. 3).  

 

Markkinoiden murrosta tapahtuu, kun digitalisaatio muuttaa yrityksen markkinoita, 

kilpailukenttää ja toimintaympäristöä. Markkinoiden murrokseen vaikuttavat globaali kilpailu, 

uudet haastajat, sääntelymuutokset sekä toimialaliukumat. (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 65) 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa (2015, s. 10) kerrotaan, että digitalisaation myötä 

yritykset eivät kilpaile enää paikallisesti, vaan kilpailusta tulee globaalia, sillä laajan Internet-

verkoston hyödyntäminen vähentää maantieteellisiä rajoitteita. Ostajan ja myyjän ei tarvitse 

olla enää fyysisesti samassa paikassa, vaan verkkokaupan tai muiden Internet-sivustojen kautta 

on mahdollisuus käyttää myös ulkomaisen palveluntarjoajan palveluita. (Ilmarinen & Koskela 

2015, s. 65) 

 

EU:ssa on ollut myös vireillä ajatus niin sanotuista digitaalisista sisämarkkinoista, joiden myötä 

digitaalisessa kaupankäynnissä maiden välillä ei olisi esteitä ja rajoituksia. Aikaisempaa 

digitaalisempi toimintaympäristö antaa uusille haastajille mahdollisuuden tunkeutua 

markkinoille aggressiivisella strategialla hyödyntäen uudenlaisia liiketoimintamalleja ja 

ajatusmaailmaa. Vakiintuneen aseman saavuttaneilla yrityksillä on yleensä vaikeampi tilanne 

lähteä kehittämään radikaalisti omaa toimintaansa digitalisaalisempaan suuntaan, sillä ne eivät 

ole yhtä ketteriä ja niillä on luonnollisesti paljon enemmän menetettävää. (Ilmarinen & Koskela 

2015, s. 65–69) Nopea digitaalinen kehitys vaatii myös muutoksia lainsäädännössä. 

Lainsäädännön kehityksellä on usein vaikeuksia pysyä digitalisaation perässä ja uudistukset 

tulevatkin usein jäljessä. Lisäkasvun hakeminen yrityksissä voi johtaa toimialarajojen 

häivenemiseen tai liukumiseen toimialojen välillä, johon digitalisaatio on vaikuttanut. 

(Ilmarinen & Koskela 2015, s. 65–69) 
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2.3 Digitalisaation keinot 

 

Digitalisaatio uudistaa yritysten kilpailukentän. Toimintaympäristön muutokset johtavat 

tilanteeseen, jossa yrityksen tulee korvata vanhat toimintamallit, ajattelutavat ja käytännöt 

uusilla pysyäkseen mukana kilpailussa. (Neumeeir et al. 2017, s. 2; Ilmarinen & Koskela 2015, 

s. 52). Kuvassa 3 esitetyt digitalisaation keinot organisaation toiminnassa voidaan jaotella 

kolmeen luokkaan: asiakaskokemus, prosessien digitalisointi ja liiketoimintamallin 

uudistaminen. (Westerman et al. 2011, s. 17) 

 

 

Kuva 3. Digitalisaation keinot (Westerman et al. 2011 s. 17) 

 

Digitaaliset kyvykkyydet 

Digitaaliset kyvykkyydet luovat pohjan kuvan 3 mukaisesti digitalisaation keinoille. 

Digitaaliset kyvykkyydet muodostuvat analytiikasta, liiketoiminnan ja informaatioteknologian 

yhdistymisestä, uusien ratkaisujen kehityksestä sekä yhtenäisestä datasta ja prosesseista. 

Analytiikan kehittyminen on vaatinut laajoja investointeja tietotekniikkaan sekä muutoksia niin 

taidoissa kuin kulttuurissakin. Analytiikan avulla pystytään saavuttamaan strategista etua 

kilpailijoihin nähden. Tietotekniikan yhdistäminen liiketoimintaan on toiminut pohjana 

digitaaliselle muutokselle yrityksissä. Jatkuva kehitys vaatii prosessien muokkaamista ja 

kehittämistä, jolloin vaaditaan myös se taho, joka tutkii, rakentaa ja kehittää uusia ratkaisuja 

datan ja prosessialustan päälle. Tämä vaatii vahvoja IT-taitoja ja -resursseja, jolloin useat 

Digitaaliset kyvykkyydet 
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tehostaminen
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Prosessien 
digitalisointi

Toimintojen tehostaminen

Työntekijöiden 
mahdollisuudet

Suorituskyvyn hallinta

Liiketoiminnan 
uudistaminen

Muokattu liiketoiminta

Uusi digitaalinen 
liiketoiminta

Digitaalinen globalisaatio



 

   

 

11 

yritykset ulkoistavat suuremmat haastavat tietotekniset kehitysprosessit ulkoisille toimijoille. 

Yhtenäinen data ja yhtenäiset prosessit ovat tärkeitä tehokkaan data-analysoinnin ja prosessien 

optimoinnin mahdollistamiseksi. (Westerman et al. 2011, s. 23–25) 

 

Asiakaskokemus 

Asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus muuttuu tiiviimmäksi digitalisaation myötä. 

Digitalisaation avulla yritys pystyy ymmärtämään asiakastarpeita paremmin 

analysointityökalujen avulla ja tämä mahdollistaa tehokkaamman asiakassegmentoinnin. 

Asiakaskokemuksen näkökulmasta digitaaliseksi voidaan siirtää markkinoinnin, myynnin ja 

asiakaspalvelun toiminnot. Verkko voidaan tuoda osaksi olemassa olevia toimintoja tai ne 

voidaan luoda uudella tavalla verkkoon. Toimintojen siirtyessä verkkoon peruslogiikka pysyy 

samana, mutta yrityksen ja asiakkaan välinen suhde muuttuu. Siirtymää verkkoon on tapahtunut 

esimerkiksi, kun perinteisestä toiminnosta, kuten lehti-ilmoituksista, on siirrytty verkossa 

toimiviin bannereihin. (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 72–105) 

 

Digitaalisten kanavien avulla yritys voi aktivoida vanhoja asiakkaita tai laajentaa 

asiakassegmenttiään kokonaan, kun taas markkinoinnin ja myynnin sähköistämisellä saadaan 

tehostettua toimintaa. Asiakasrajapinnassa muutokset ovat asiakkaalle näkyvimmät ja 

digitalisaatio saattaa ilmetä esimerkiksi sähköisessä asiakaspalvelussa, itsepalvelussa tai 

uudenlaisina vaikutuskanavina. Sähköisessä muodossa tarjottava asiakaspalvelu luo 

tehokkuutta ja asiakkaan haluamaa lisäarvoa (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 72–105; 

Westerman et al. 2011, s. 18–19). 

 

Prosessien digitalisointi 

Digitaalisen teknologian hyödyntämisellä pystytään tehostamaan operatiivisia prosesseja 

huomattavasti. Westerman et al. (2011, s. 17) ovat jakaneet prosessien digitalisoinnin luokan 

kolmeen osa-alueeseen: toimintojen tehostamiseen, työntekijöiden mahdollisuuksien 

laajentamiseen ja suorituskyvyn hallintaan.  Työntekijöiden mahdollisuuksien laajentamisella 

voidaan tarkoittaa joustavampia työskentelymahdollisuuksia esimerkiksi etätyön muodossa, 

parempaa kommunikaatiojärjestelmää tai joukkoistamista. Joukkoistamisella (crowdsourcing) 

tarkoitetaan jonkin halutun ongelman tai asian siirtämistä jollekin ulkopuoliselle, ennalta 

määrittelemättömälle ihmisjoukolle. Menetelmällä on mahdollista saavuttaa edullisesti luovia 
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ratkaisuja moniin ongelmiin ja esimerkiksi tuotekehitykseen. Uudet digitaaliset alustat 

mahdollistavat joukkoistamisen hyödyntämisen, kun lukuisia eri alojen ammattilaisia voidaan 

saattaa yhteen. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2014) Digitalisaatio edesauttaa suorituskyvyn 

hallintaa muun muassa datan hyödyntämisessä päätöksenteossa ja 

toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisenä (Westerman et al. 2011, s. 20–22). 

 

Liiketoiminnan uudistaminen 

Westerman et al. (2011, s. 22–23) mukaan liiketoimintaa voidaan uudistaa digitalisaation kautta 

kolmella eri tavalla: muokkaamalla liiketoimintaa digitalisesti, luomalla uutta digitaalista 

liiketoimintaa sekä hyödyntämällä digitaalista globalisaatiota. Ensimmäinen tarkoittaa 

vanhojen mallien parantamista digitaalisella tekniikalla, joka voi ilmetä tuotteiden tai 

palveluiden laajentamisena, fyysisen toimintatavan muuttamisena digitaaliseksi tai digitaalisten 

lisätuotteiden ja -palveluiden kehittämisenä. Digitalisaatio mahdollistaa yrityksiä luomaan 

kokonaan uutta digitaalista liiketoimintaa tai lähtemään jopa uusille markkinoille. Uudet 

digitaaliset tuotteet saattavat olla jopa täysin vastakohtia yritysten alkuperäisistä tuotteista. 

Digitalisaatio antaa mahdollisuuden yrityksille entistä globaalimpaan toimintaan ja 

saavuttamaan sitä kautta synergiaetuja. Esimerkkinä tästä ovat palveluiden, kuten rahoituksen, 

henkilöstön rekrytoinnin, valmistuksen tai suunnittelun globaalia jakamista.  
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3 DIGITALISAATION KEHITYS JA TRENDIT 

 

3.1 1990-luku 

 

Digitalisaatio yrityksissä sai alkunsa 1990-luvun alussa tietokoneiden yleistymisen, Internetin 

ja WWW:n leviämisen myötä (Balakrishnan et al. 1999, s. 25). Tuolloin ei puhuttu kuitenkaan 

vielä digitalisaatiosta, vaan käytettiin termejä e-business ja digitalisointi (Ilmarinen & Koskela 

2015, s. 29). Uudet teknologiat muuttivat täysin yrityksen kommunikaatiota, niin yrityksen 

sisällä kuin toisten yrityksen, toimittajien ja asiakkaiden kanssa (Chalons & Dufft 2017, s. 13). 

Wigand (1997, s. 2) otti käyttöön ensimmäisenä termin sähköinen kaupankäynti (e-

commerce) kuvaamaan taloudellista toimintaa, joka toteutetaan Internetin ja muiden vastaavien 

sähköisten infrastruktuurien avulla. Käsite kattaa kaikki ne toimet ja vaiheet, jotka tukevat 

myynnin toimintaa (BarNir et al. 2003, s. 792). Sähköinen kaupankäynti mahdollisti toiminnan 

globaalisti maantieteellisiä rajoja katsomatta. 

 

1990-luvulla tietokoneiden yleistyessä käytettävissä oleva tietovirta lisääntyi paljon, mutta 

ongelmana oli vielä järjestelmien keskinäinen yhteensopimattomuus. Vanhojen järjestelmien 

pääsy olennaisille sektoreille oli vajavaista ja etenkin järjestelmien kommunikoinnissa ihmisten 

kanssa oli kehittämisen varaa. Toisin sanoen, vaikka tietoa oli saatavilla, sitä ei osattu 

hyödyntää kunnolla. (Boekholt 2000, s. 37, 51) Informaatioteknologian hyödyntäminen 

yrityksen sisäisissä toiminnoissa alkoi yleistyä vuosikymmenen alkupuolella. 

Toiminnanohjausjärjestelmiä on ollut kehitteillä jo 1960-1970-luvuilta lähtien, mutta 

ensimmäiset kokonaisvaltaiset toiminnanohjausjärjestelmät (Enterprise Resource Planning, 

ERP) tulivat käyttöön vasta 1990-luvun alkupuolella. Ne tulivat alun perin nimenomaan suurten 

yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat 

liiketoimintaprosessien tehokkaan integroimisen yrityksen sisällä kuin niiden välilläkin.  

(Jacobs & Weston 2007, s. 361) 

 

Asiakkuudenhallintajärjestelmät (Customer Relationship Management, CRM) ovat systeemejä, 

joilla seurataan ja analysoidaan asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja asiakastietoja tarkoituksena 

parantaa asiakassuhteita ja maksimoida asiakkaan kokema arvo. (Ehrens 2014) Järjestelmien 

kehittyminen on tärkeää etenkin ajattelumallin siirtyessä suuntaan, jossa asiakkaita ajatellaan 
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liikeomaisuutena. (Payne 2005, s. 11–12) Järjestelmät ovat olleet kehitteillä 1980-luvulta 

lähtien, mutta 1990-luvun alussa saavutettiin ensimmäisiä kunnollisia kehitysaskeleita kohti 

CRM-järjestelmää (CRM Switch 2013). 

 

3.2 2000-luku 

 

Uusien innovaatioiden ja kehityksen tuomat ominaisuudet muuttivat teollisuutta kaikkialla 

maailmassa. Vuonna 1999 julkaistu mobiili-internet uudisti verkkokäyttäytymistä 

ensimmäisten WAP-puhelimien tullessa markkinoille. Todellinen mobiili-internetin läpimurto 

tapahtui kuitenkin vasta vuosikymmenen loppupuolella. (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 61) 

Seuraavalle vuosikymmenelle mennessä mobiili-internet on kehittynyt viestinnän ja 

tietoliikenteen alustaksi, joka kattaa koko maailman. Sen piirissä oli vuoden 2014 tiedon 

mukaan jo 40 prosenttia koko maailman väestöstä ja neljäsosa on jatkuvassa yhteydessä 

Internetiin älypuhelimensa välityksellä. (Schwab 2017, s. 14) 

 

Pilvilaskennassa (cloud computing) tietoliikenneresurssit, kuten tietoliikenneyhteydet, 

laskenta- ja tallennuskapasiteetit, sovellukset ja palvelut, tarjotaan verkon välityksellä 

tallennettuna pilveen (cloud). Pilvilaskenta voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tyyppiin, joko 

yksityisen pilveen (private cloud) tai pilvipalveluntarjoajan tarjoamiin pilvipalveluihin (cloud 

service). Yksityisessä pilvessä yritys hankkii laitteet, ohjelmistot ja muun tarvitsemansa 

teknisen ympäristön itselleen. Pilvipalveluntarjoaja on yritys tai yhteisö, joka tarjoaa pilvessä 

olevia tietotekniikkaresursseja käyttöön perustuvalla laskutuksella. Palvelun käyttäjien ei 

tarvitse huolehtia resurssien sijainnista, toimivuudesta tai ylläpidosta. Pilvilaskenta termi tuli 

yleiseen käyttöön vuonna 2008 ja samoihin aikoihin julkaistiin ensimmäisiä pilvilaskentaa 

hyödyntäviä ohjelmistoja yritysten sisäiseen käyttöön. (Arutyunov 2012, s. 173; Heino 2010, s. 

34; Salo 2010, s. 16–18) 

 

Kehittyvä digitalisaatio näkyy myös data-analytiikan hyödyntämisenä teollisuusyrityksissä. 

Data-analytiikalla tarkoitetaan suurten tietomäärien hyödyntämistä päaätösten tukena 

tietotekniikan ja tilastotieteen avulla. Käsite johtaa juurensa jo 1970-luvulta, jolloin dataa 

käytettiin ensimmäisiä kertoja päätöksenteon tukena (Olszak 2015, s. 90). Termi tuli yleiseen 

käyttöön 2000-luvun alkupuolella, mutta sen hyödyntäminen yrityksissä on varsinaisesti 
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alkanut yleistyä vasta viime vuosina. (Kohavi et al. 2002, s. 345–348; Tyagi 2003, s. 12–14) 

Data-analytiikan avulla pystytään optimoimaan ja kehittämään yrityksen toimintaa 

hyödyntämällä suurta informaatiomäärää eli big dataa. Analytiikka –käsite voidaan jakaa 

kahteen luokkaan: perinteiseen ja kehittyneeseen analytiikkaan.  Perinteinen analytiikka 

keskittyy pääasiassa historiatiedon tarkasteluun, kun taas kehittynyt analytiikka voi olla 

ennustamista, mallintamista ja optimointia big dataa hyödyntäen.  (Leventhal & Langdell 2013, 

s. 65; Salminen 2016) 

 

3.3 2010-luku 

 

2010-luvulla teknologian kehitys on ollut niin nopeaa ja voimakasta, että on alettu puhua 

neljännestä teollisesta vallankumouksesta, jossa digitalisaatio on vahvasti läsnä. Bogner et al. 

(2016, s. 14) määrittelee neljännen teollisen vallankumouksen automaation mahdollistamien 

tuotteiden ja prosessien lisääntymisenä, laajana verkostoitumisena ja hajautettujen 

hallintajärjestelmien lisääntymisenä. Käsite on peräisin Saksan hallituksen vuonna 2012 

käyttöönottamasta kansallisesta hankkeesta, Industrie 4.0:sta, jonka tavoitteena on valmistavan 

teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen. (Collin & Saarelainen 2016, s. 37) 

 

Anturi- ja sensoriteknologian kehityksen kautta digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia 

myös erilaisissa koneissa ja laitteissa. Antureiden hinta on laskenut rajusti, koko pienentynyt ja 

niistä on tullut tehokkaampia niin virrankulutukseltaan kuin suorituskyvyltäänkin. (Collin & 

Saarelainen 2016, s. 43) Internetiin liitettyjen älykkäiden laitteiden määrä ylitti maailman 

väkiluvun vuonna 2009 ja sen jälkeen kasvun odotettiin lähtevän eksponentiaaliseen kasvuun, 

ollen vuonna 2020 jopa 202 miljardia (Evans 2011, s. 3). Kuitenkin Statistan (2016) laatima 

pylväsdiagrammi osoittaa, että kasvu ei ole ollutkaan yhtä räjähdysmäistä kuin odotettiin. 

Laitteiden määrä vuonna 2017 on laskettu olevan noin 28 miljardia ja vuoden 2020 ennuste 

noin 50 miljardia. Suurin osuus näistä koostuu yksinkertaisemmista laitteista, kuten sensoreista, 

generaattoreista, valaistuskomponenteista tai ilmastointijärjestelmästä. 

 

Teollinen vallankumous näkyy myös suuren datamäärän hankintana ja integroimisena tieto- ja 

viestintätekniikan avulla. Kehityksen yhteydessä, jossa älykkyys tulee osaksi laitteita ja niihin 

liittyvää palvelua, käytetään termejä teollinen internet (industrial internet), esineiden internet 



 

   

 

16 

(internet of things, IoT) ja kaiken internet (internet of everything). (Ilmarinen & Koskela 2015, 

s. 61) Teollinen internet on noussut kuumaksi puheenaiheeksi 2010-luvun aikana. Collin & 

Saarelainen (2016, s. 43–44) ovat listanneet teollisen internetin tärkeimmiksi ajureiksi muun 

muassa Internetin kehittymisen ja siihen liitettyjen laitteiden määrän kasvun, anturi- ja 

sensoriteknologian kehittymisen sekä big datan ja analytiikan hyödyntämisen.  

 

 

Kuva 4. Digitalisaation kehityskulku (mukaillen Ilmarinen & Koskela 2015, s. 28) 

 

Kiihtyvä muutos vaatii yrityksiltä koko ajan nopeampaa reagointia päätöksenteon ja 

investointien suhteen sekä kehittyvän teknologian nopeaa omaksumista. Muutos alkoi ICT-

aloilta, mutta on laajentunut myös teollisuuden pariin ja informaatioteknologiasta onkin tullut 

monien yritysten liiketoiminnan pohja. Yrityksen on oltava ketterä kaikilla liiketoiminta-

alueillaan seuraten ympäristön muutoksia, jotta se pärjää markkinoilla. (Collin & Saarelainen 

2016, s. 46) Digitalisaation kulku on jatkuvaa ja eri vuosikymmenillä syntyneet trendit vievät 

kehitystä aina vain eteenpäin. Kuvassa 4 näkyvät eri vuosikymmenillä alkaneet digitalisaation 

suurimmat trendit, jotka ovat rakentaneet sillan tulevaisuuden kehitykselle. 

  

1990-luku 2000-luku 2010-luku 2020-luku

Internet

Sähköinen kaupankäynti

IT sisäisissä toiminnoissa

Mobiili-internet

Pilvilaskenta

Data-analytiikka

Anturi- ja 

sensoriteknologia

Teollinen internet
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4 DIGITALISAATIO LIIKETOIMINNASSA 

 

4.1 Asiakaskokemus ja vaikutuskanavat 

 

Internetin kehittymisen myötä verkkosivut ovat tulleet mukaan olennaiseksi osaksi yrityksen 

toimintaa. Ilmarisen ja Koskelan (2015, s. 28) mukaan kotisivujen käyttöönotto oli ensimmäisiä 

digitalisaation askeleita yrityksissä. Yrityksen kotisivuille pystytään liittämään koko ajan 

monipuolisempia toimintoja ja niistä pystytään tekemään informatiivisempia. Internet-sivut 

voivat sisältää yhteydenottolomakkeita, blogeja, videomateriaalia, havainnollistavia kuvia ja 

esimerkiksi referenssikuvauksia yritysten tuotteista. (Lakkala et al. 2015, s. 12) Kotisivujen 

avulla yritys voi informoida asiakkaita toiminnastaan sekä vaikuttamaan asiakkaan 

muodostamaan kuvaan yrityksestä.  

  

Uudet digitaaliset vaikuttamiskanavat mahdollistavat yhteydenpidon yritysten, yksilöiden ja 

yhteisöjen välillä. Nämä alustat edistävät yhteisöllisyyttä ja niitä voidaan hyödyntää 

joukkoistamiseen, esimerkiksi uudenlaisia ratkaisuja haettaessa tai etsittäessä tuotearvosteluja.  

LinkedIn on esimerkki tällaisesta yhteisöllisyyttä lisäävästä ammattimaisesta alustasta. 

(Cigaina & Riss 2016, s. 13) Sosiaalisen median palvelut ovat tarjonneet teollisuusyrityksille 

myös uusia keinoja myydä ja markkinoida toimintaansa, ja niiden kautta pystytään 

tavoittamaan suuri määrä ihmisiä. Esimerkkejä viime aikoina yleistyneistä, suosituista 

sosiaalisen median kanavista ovat Facebook, Twitter ja Instagram. (Lakkala et al. 2015, s. 12–

14)  

  

Yhä useammat yritykset ovat laajentaneet markkinointiaan myös erilaisiin videopalveluihin, 

joista YouTube on ehdottomasti suosituin. Videopalveluiden mahdollisuudet ihmisten 

tavoittavuudessa ovat suuret niiden suosion johdosta, joten ne toimivat oivallisina 

vaikuttamiskanavina teollisuusyrityksille. Suurin hyöty saadaan yhdistämällä 

sisällönjakopalveluita sosiaalisen median kanssa jakamalla linkkejä esimerkiksi videoihin ja 

muuhun sisältöön sosiaalisessa mediassa. (Lakkala et al. 2015, s. 12–14)  
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4.2 Myynti ja markkinointi 

 

Aholan (2015) mukaan palveluyritysten lailla teollisuudessakin voidaan hyödyntää big dataa 

myynti- ja asiakasanalytiikkaan lukuisin eri keinoin. Big data mahdollistaa asiakkaiden 

tarpeiden ja lähtökohtien tunnistamisen, jolloin yritys pystyy tehostamaan jo olemassa olevia 

markkinointi- ja myyntiprosesseja. Ristikkäismyynnissä (cross-selling) hyödynnetään 

yrityksen tietämystä markkinoista ja asiakkaiden mieltymyjksistä, jolloin asiakkaille voidaan 

myydä hänen preferenssejään vastaava toisen tuotekategorian tuote. Ydinajatuksena on seurata 

joustavasti asiakkaan verkossa tekemiä päätöksiä. Asiakkaan ostojen lisäksi pystytään 

seuraamaan laajemmin asiakkaan verkkokäyttäytymistä, kuten sosiaalista mediaa. (Heimbach 

et al. 2015, s. 129; Morabito 2015, s. 6–7)  

  

Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta asiakkaiden ja markkinoiden yksilöinti on big datan 

suurimpia mahdollisuuksia. Markkinoita ei tarvitse enää rajata maantieteellisten tekijöiden 

pohjalta, vaan kasvavan analytiikan hyödyntämisen avulla voidaan tunnistaa uusia niche-

markkinoita sekä jakaa olemassa olevia segmenttejä pienempiin ja johdonmukaisempiin 

ryhmiin. Kehitys näkyy myös markkina-automaatiossa (market automation), jossa kullekin 

asiakasryhmälle muodostetaan automaattisesti kohdistettuja viestejä. Markkinoijan 

näkökulmasta big datan keräämisen, synteesin ja analyysin avulla saavutetaan parhaimmillaan 

todellinen katsaus asiakkaan menneeseen ja nykyhetken käyttäytymiseen. Tästä syystä 

yritykset pystyvät hyödyntämään paremmin differointia (differentiation) tai asiakastarpeiden 

mukaista massaräätälöintiä (mass customization) myynnissään. (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 

74; Morabito 2015, s. 6–7)  

  

Internetin kehittyminen on luonut pohjan sähköiselle kaupankäynnille. Yritykset ovat 

rakentaneet kivijalkakauppojensa rinnalle verkkokauppoja, mutta sähköiseen kaupankäyntiin 

on lähtenyt mukaan myös uusia toimijoita (Ilmarinen & Koskela 2015, s. 28, 72). Nykypäivänä 

verkkokauppojen ja sähköisten asiointipalvelujen käytöstä on tullut olennainen osa 

liiketoimintaa. Sähköinen liiketoiminta lähentää myyjän ja asiakkaan välistä suhdetta. Se 

helpottaa ostopäätöstä selkeämmän tuotekuvauksen, monipuolisemman valikoiman, 

ympärivuorokautisen palvelun sekä monipuolisempien maksu- ja toimitustapojen ansiosta. 

Usein tuotteiden välinen vertailu on myös helpompaa verkossa. (Stora Enso 2015)    
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Verkkokaupan kasvu tarjoaa suurissa teollisuusyrityksissä mittavaa hyötyä monille 

liiketoiminta-alueille, sillä myyntiä pystytään toteuttamaan ilman kalliita myyntitoimenpiteitä, 

toimittajia tai muita erillisiä välittäjiä (Stora Enso 2015). Internet mahdollistaa tuotteiden ja 

palveluiden myynnin vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 2016 arvioitiin 

globaalista kaupankäynnistä 12 prosenttia toteutettavan kansainvälisen sähköisen 

liiketoiminnan välityksellä. (Manyika et al. 2016, s. 23) Verkkokaupan kasvu ja globaali 

toimitusalue lisäävät samalla kuitenkin uusien kustannustehokkaiden logistiikka- ja 

pakkausratkaisujen tarvetta (Harris & Cohen 2003, s. 948). 

 

4.3 Tuotanto ja toimitusketju 

 

Digitalisaation myötä globaalit verkostot ja niiden läpi kulkeva tietovirta kasvaa koko ajan. 

Yritysten välinen globaali yhteistyö, laajentuminen globaaleille markkinoille ja 

kilpailijayritysten seuraaminen on koko ajan helpompaa. (Manyika et al. 2016, s. 23) Globaalit 

verkostot mahdollistavat yritykselle ympäri maailmaa luotettavia yhteistyökumppaneita, joille 

tuotanto- tai logistiikkapalveluita voidaan ulkoistaa. (Cigaina & Riss 2016, s. 17) Fyysinen 

sijainti ei enää aseta rajoitteita toiminnalle, vaan toimintoja voidaan jakaa globaalisti, jolloin 

saavutetaan tehokkuutta. Esimerkiksi tutkimus ja kehitys tai taustatyöskentely voidaan toteuttaa 

virtuaalisesti globaaleissa ryhmissä ilman, että kaikkien ryhmän jäsenten tarvitsee olla 

fyysisesti samassa paikassa. Lisäksi toimipisteiden sijainti voidaan valita sen perusteella, missä 

sitä on mahdollisimman edullista ja järkevää ylläpitää. (Manyika et al. 2016, s. 15) 

  

Toimitusketjun sujuvuutta pystytään tehostamaan automatisoidun logistiikan ja kuljettajien 

opastusten avulla. Etävalvonta ja sensoriteknologia avaavat reaaliaikaisen näkyvyyden 

kuljetuskalustoon sekä kuljetettavaan materiaaliin, jolloin kuljetuskaluston ja varastojen 

hallintaa on mahdollista tehostaa merkittävästi. Sensoreiden ja jatkuvan automatisoidun 

seurannan avulla varastosaldot saadaan päivittymään automaattisesti tavaran liikkeiden 

mukaisesti. Uusi teknologia mahdollistaa rahtien kohdalla tarkkuutta ja täsmällistä ajoitusta 

arvoketjun kaikille osapuolille. Analytiikan ja reaaliaikaisen tilannekuvan avulla voidaan 

tunnistaa myös toimitusketjussa esiintyviä pullonkauloja. Läpimenoaikojen lyheneminen sekä 
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tuottavuuden ja tehokkuuden paraneminen tehostavat kaikkia liiketoimintaprosesseja. (Collin 

& Saarelainen 2016, s. 123–124)   

 

Runklerin (2012, s. 1) mukaan teollisuuden prosessidatan avulla pystytään kontrolloimaan ja 

automatisoimaan teollisuuden tuotantoa, valmistusta, jakelua, logistiikkaa ja 

toimitusketjuprosesseja. Data-analytiikan avulla voidaan optimoida teollisuusyritysten 

prosesseja ja saavuttamaan tätä kautta kilpailuetua. Prosessidataa saadaan kerättyä 

teollisuusprosesseista sensoreiden, ohjaussignaaleiden ja käyttölaitteiden avulla.  Teollisen 

internetin myötä automatisoidut prosessit kehittyvät yhä enemmän autonomiseksi (Morabito 

2015, s. 8). Älykäs tehdas toimii itsenäisesti tuotetilausten mukaisesti hoitaen sisäisen 

tuotantoprosessin ja tarvittavat raaka-ainetilaukset tehtaan ulkopuolelta. Ihmisten tehtäväksi jää 

ainoastaan valvontaan liittyvät tehtävät sekä parempien algoritmien laatiminen autonomisen 

laitteiston kehittämiseksi. Osa tehtävistä voidaan tehdä edelleen ihmisten toimesta, jos koneisto 

toteuttaa ne huonommin. (Collin & Saarelainen 2016, s. 62)  

 

4.4 Digitaalinen toteutus 

 

Etenkin viime aikoina asiakaskeskeisyys on noussut pinnalle ja samalla 

asiakkuudenhallintajärjestelmien merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi myös 

teollisuusyrityksissä. Asiakkuudenhallintajärjestelmillä pystytään ennustamaan ja hallitsemaan 

myyntiä, kohdentamaan markkinointia, suunnittelemaan kampanjointia, tehostamaan 

asiakaspalvelua sekä suunnittelemaan erilaisille kuluttajaryhmille tai yritysasiakkaille 

räätälöidympiä tuotteita. Asiakkaat pystyvät nykypäivänä tarkistamaan muiden yritysten 

valikoiman minuuteissa, jolloin lojaalisuus tiettyä yritystä kohtaan ei ole enää samalla tasolla 

kuin aikaisemmin. Luotu asiakaskokemus on muodostunut näin ollen todella tärkeäksi 

kilpailutekijäksi. (Kostojohn et al. 2011, s. 1–7)  

  

Sähköisessä taloushallinnossa yrityksen taloushallinnon tehtävät, kuten ostolaskujen käsittely 

ja maksaminen, myyntilaskujen laatiminen ja lähettäminen, kirjanpito, viranomaisilmoitusten 

ja raportoinnin hoitaminen tapahtuvat sähköisesti. Sähköinen taloushallinto on kuitenkin 

digitalisaation myötä muuttunut yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Digitaalisen 
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taloushallinnon ero sähköiseen taloushallintoon on siinä, että kaikki tietovirrat on sähköistetty 

ja käsittelyvaiheet automatisoitu. (Kiikkinen 2016)   

   

Toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat laajan hallinnan yrityksen toiminnoille, kuten 

taloudelle, tuotannolle, myynnille, jakelulle, palveluille ja henkilöresursseille. Hyötynä on 

erillisten järjestelmien, kuten materiaalinhallinta-, tuotanto-, kirjanpito- ja laskutusjärjestelmien 

yhteen sulauttaminen. (Jacobs & Weston 2007, s. 361) Eri toimintoja ei tarvitse enää sovitella 

yhteen, vaan ERP-järjestelmä yhdistää operaatioiden, palveluiden ja prosessien toiminnot 

parantaen koko toimitusketjun sujuvuutta organisaatiossa. (Shtub & Karni 2010, s. 1–5) 

  

Pilvilaskentaa tarjotaan eritasoisina palveluina yrityksen käyttöön. Toteutustapa kertoo, 

minkälaisia tietojenkäsittelytehtäviä yritys pilvipalvelusta saa, ja miten kyseessä olevaan 

koneistoon liitytään. Sovellusalustan toimiessa palveluna (Platform as a Service, PaaS) 

koneiston tarjoajalla on täysin virtuaalinen palvelinympäristö, josta yrityksen käyttöön 

lohkotaan palveluita. (Heino 2010, s. 50–51) PaaS-palveluiden avulla yritys voi rakentaa, 

testata, ylläpitää ja kehittää sovelluksia alustan päälle. Sovellusalustan avulla yritys pystyy 

skaalaamaan lopputuloksen helposti suuriinkin käyttäjämääriin ilman lisätyötä. (Salo 2010, s. 

26–29) 

 

Infrastruktuurin toimiessa palveluna (Infrastructure as a Service, IaaS) asiakas ostaa 

palveluntarjoajan etukäteen määräämiä ja hinnoiteltuja laitteiston resursseja käyttöönsä. 

Perinteisestä ulkoistamisesta se eroaa joustavuuden, resurssien yhteiskäytön, itsepalvelun ja 

automaation kannalta. (Salo 2010, s. 25) Sovellusten toimiessa palveluina (Software as a 

Service, SaaS) asiakas hankkii käyttöönsä pelkän ohjelmiston. SaaS-tyyppiset pilvipalvelut 

ovat hiljalleen siirtyneet kuluttajapuolelta myös mukaan yrityksen liiketoiminnan työkaluksi. 

Eniten hyödynnetään sisällönhallinnan, kommunikoinnin ja yhteistyön siirtämistä pilvessä 

toimiviin ohjelmistoihin. SaaS-palvelut mahdollistavat myös toiminnanohjausjärjestelmien ja 

asiakkuudenhallintajärjestelmien siirtymisen pilvipalveluiksi. (Heino 2010, s. 54; Salo 2010, s. 

29–31) Microsoft Dynamics 365 -liiketoimintajärjestelmä yhdistää nämä molemmat 

järjestelmät samaksi paketiksi (Ingelius 2017).   
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Kuluttajistuminen (consumerization) on yritysmaailmaan leviävä trendi, jossa yritysratkaisujen 

on oltava kuluttajatuotteiden lailla helppokäyttöisiä. Tämä muuttaa kilpailua huomattavasti, 

kun vaikeat yritystuotteet katoavat. (Collin & Saarelainen 2016, s. 45) Tämä trendi lisää 

teknologian hyödyntämistä myös työpaikoilla ja hälventää koti- ja työteknologian rajoja. 

Kuluttajistuminen voi lisätä yritysten tuottavuutta ja ketteryyttä laajempien 

työskentelymahdollisuuksien ansiosta. Esimerkkinä kuluttajistumisesta toimii töissä 

hyödynnettävät älypuhelimet ja tabletit, ja niiden kautta tapahtuva pilvialustan hyödyntäminen. 

Hiljattain yrityksissä on yleistymässä niin sanottu BYOD (Bring Your Own Device) -

toimintamalli, jolloin työntekijät saavat tehdä töitä sellaisella laitteella kuin haluavat eikä 

ainoastaan niillä, joita yrityksellä on tarjota. Tällaisella toiminnalla pyritään työntekijöiden 

tuottavuuden maksimointiin. (Morabito 2014, s. 89–90)  

 

4.5 Uudet innovaatiot 

 

Nykypäivänä kaikkialla läsnä olevan verkon ja tietojenkäsittelyn alhaisen hinnan johdosta 

fyysisiä tuotteita tarjotaan yhä enemmän digitaalisessa muodossa (Gallaugher et al. 2001, s. 

475). Aikaisemmin suurin osa teollisuusyrityksistä oli suuntautunut selkeästi ainoastaan 

valmistavaan teollisuuteen, mutta digitalisaation myötä teollisuusyrityksillekin tulee 

mahdollisuuksia laajentaa tarjontaansa ja alkuperäistä toimintaideaa siirtyen osittain myös 

tuottamaan palveluita. Työ- ja elinkeinoministeriön (2015, s. 84) julkaisussa annetaan 

esimerkki kaarihitsauslaitevalmistaja Kempistä, joka on tarjonnut varsinaisten tuotteidensa 

ohella myös niihin liittyviä digitalisaation mahdollistamia palveluja. Kyseessä on palvelu, joka 

kerää dataa, analysoi ja monitoroi hitsausprosesseja sekä helpottaa ja automatisoi toiminnan 

sovittamista ja tuotannon johtamista.  

  

Sensorit muodostavat teollisen internetin rungon, jotka tuottavat dataa liiketoiminnan tarpeisiin. 

Teollisessa internetissä hyödynnettävät sensorit ovat MEMS-antureita (Micro Electro-

Mechanical Systems), jotka ovat kooltaan 20 mikrometristä millimetriin. Teknologian 

kehittymisen myötä aiheutunut antureiden hinnan romahdus, niiden suorituskyvyn kasvaminen 

sekä virrankulutuksen ja koon pieneneminen ovat suurelta osin mahdollistaneet teollisen 

internetin kehittymisen. Anturien pienen koon ansiosta niitä pystytään asentamaan lähes 
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kaikkialle, jolloin dataa saadaan kerättyä lähes kaikista teollisuuden prosesseista. (Collin & 

Saarelainen 2016, s. 151–154)  

 

Liiketoiminnassa anturi- ja sensoriteknologian kehittyminen näkyy uusina innovaatioina, 

joiden avulla pystytään seuraamaan järjestelmien suorituskykyä, parantamaan laatua ja 

tehostamaan teollisuusprosesseja. Uudet innovatiiviset älykkäät laitteet voivat automaation 

myötä lähettää suoraan tilauksia yrityksen järjestelmiin ilman turhia välikäsiä (Cigaina & Riss 

2016, s. 17). Nykyajan trendinä on erottaa toiminnollisuuksia fyysisestä laitteesta ja 

ympäristöstä. Ohjelmistoja pystytään hallitsemaan ja päivittämään etänä, ja jotkin 

ohjelmistoista saattavat olla jopa kokonaan pilvessä, jolloin käyttö tapahtuu etänä pilvialustalla. 

(Collin & Saarelainen 2016, s. 151–154)  

 

4.6 Päätöksenteko ja riskienhallinta 

 

Datan keruu ja analysointi mahdollistavat uusia data-perusteisia ratkaisuja yrityksille (Cigaina 

& Riss 2016, s. 12). Analytiikka tuottaa tietoa, jolla voidaan optimoida ja koordinoida ihmisten, 

järjestelmien ja resurssien käyttöä (Collin & Saarelainen 2016, s. 123). Data-analytiikan 

kehittyminen mahdollistaa entistä tarkemman dataan perustuvan päätöksenteon. Suurissa 

teollisuusyrityksissä datan analysointia voidaan hyödyntää monilla sektoreilla. (Ahola 2015)  

  

Kehittynyttä analytiikkaa voidaan hyödyntää ennustavassa mallinnuksessa, jota hyödynnetään 

päätöksenteon tukivälineenä. Kysyntää ennustamalla voidaan suunnitella tarvittavat 

tuotantokapasiteetit sekä -resurssit, jolloin pystytään varautumaan mahdollisiin 

kysyntäpiikkeihin. Kerättyä dataa analysoimalla voidaan myös tunnistaa asiakassuhteiden tila 

ja arvioida, onko asiakassuhde mahdollisesti päättymässä. Tunnistamalla nämä tilanteet yritys 

pystyy tekemään tarvittavat toimenpiteet ajoissa. (Leventhal & Langdell 2013, s. 66)  

 

Digitalisaatio edesauttaa myös varautumista vallitseviin riskeihin. Anturiteknologian avulla 

voidaan tuottaa tuotantolaitteista reaaliaikaista dataa, jonka avulla pystytään seuraamaan 

laitteiden kulumista. Tämän avulla voidaan ehkäistä paremmin laitteiden rikkoutumista, kun 

ennakoivaan ylläpitoon panostetaan riittävän ajoissa. Datan analyysityökalujen avulla voidaan 
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selvittää myös erilaisia markkinariskejä sekä löytää uusiin tuotteisiin liittyvät epävarmuudet 

riittävän ajoissa hyödyntämällä tuote- tai markkinamallinnusta. (Koen 2016) 

  

 

Kuva 5. Digitalisaation trendien vaikutus liiketoimintaan (mukaillen Olanrewaju & Willmott 2013) 

 

EY:n raportissa (2016, s. 20) mainittu kyberrikollisuus on digitaalisen maailman uusi elementti, 

jolta yrityksen on pystyttävä suojautumaan. Tiedon säilymiseen ja yksityisyyteen on tärkeä 

panostaa, sillä suurilla yrityksissä hallussaan yksityisiä tietoja ja vahinko tietojen vuotaessa voi 

olla korvaamaton. Kuva 5 havainnollistaa liiketoiminnan eri osa-alueiden ja digitalisaation 

trendien välistä yhteyttä. Sisäympyrässä ovat digitalisaation trendit, jotka ovat mahdollistaneet 

digitalisaation hyödyntämisen liiketoiminnassa. 
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5 DIGITALISAATION VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN 

 

5.1 Informaatioteknologia sisäisissä toiminnoissa 

 

Uusien järjestelmien käyttöönotossa syntyvät kustannukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin 

kustannuksiin. Suorat kustannukset liittyvät uuden teknologian tai järjestelmän käyttöönottoon 

ja hankintaan. Esimerkiksi lisenssien hankinnat ja IT-infrastruktuurin kustannukset ovat suoria 

kustannuksia. Epäsuorat kustannukset ovat taas ihmisiin ja organisaatioon liittyviä kulueriä, 

joita syntyy uuden järjestelmän käyttöönottoprosessin eri vaiheissa. Epäsuorien kustannusten 

tunnistaminen on vaikeaa, mutta ne voivat nousta jopa suurimmaksi kustannuseräksi. Niitä ovat 

esimerkiksi liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelusta aiheutuvat kustannukset, 

henkilöstökulut ja viiveiden takia syntyvät kuluerät. (Haddara & Elragal 2013, s. 9) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät 

Näkyvimmät ERP-järjestelmien kuluerät menevät toimittajan palveluihin, kuten lisensseihin ja 

järjestelmän kustomointiin. Kustomoinnin avulla järjestelmä saadaan sovitettua yrityksen 

liiketoiminnan erityistarpeisiin (Haddara & Elragal 2013, s. 8). Kustomointiin menevien 

kuluerien suuruus riippuu tarvittavasta järjestelmän kustomoinnin asteesta. Scheerin ja 

Habermannin (2000, s. 57) mukaan toiminnanohjausjärjestelmien lisenssit eivät ole kuitenkaan 

suurin syntyvä kuluerä. Kuluja syntyy kolmesta seitsemän kertaa enemmän toteutukseen ja 

täydentäviin toimiin kuin itse järjestelmän lisenssin hankkimiseen (Haddara & Elragal 2013, s. 

9).  

 

Järjestelmän hankinnan lisäksi yrityksen tulee uudistaa laitteistoaan, jotta se tukee 

toiminnanohjausjärjestelmän toimintoja. Henkilöstökuluja muodostuu henkilöstön 

koulutuksesta uuden ERP-järjestelmän käytössä sekä perehdytyksessä liiketoiminnassa 

tehdyissä muutoksissa. Usein myös uuden henkilöstön palkkaamiselle muodostuu tarvetta. 

Toimittaja tarjoaa vuosittain tehtävää kunnossapitoa ja tukipalveluita järjestelmän käyttöön, 

mutta yrityksen sisäisille IT-tukihenkilöillä toiminnot saadaan usein tehokkaammiksi. 

Taulukossa 1 on listaus toiminnanohjausjärjestelmän kuluista. (Haddara & Elragal 2013, s. 16) 
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Taulukko 1. ERP-järjestelmästä aiheutuneet kustannukset (mukaillen Haddata & Elragal 2013, s. 16) 

Toimittaja 
Lisenssit, kustomointi 

Käyttöönotto, kunnossapito 

Laitteisto ja järjestelmä 
Hankinta, päivitykset 

Serverit, tallennustila 

Liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelu 
Suunnittelu, toteutus 

Henkilöstökulut 
Kouluttaminen, palkkaus 

Projektinhallinta ja johtaminen 

Organisaation muutoksen johtaminen Suunnittelu, toteutus 

Muut kustannukset 
Ulkoinen konsultointi 

Laaduntarkkailu 

 

ERP-järjestelmältä vaadituista ominaisuuksista ja käyttöönottoprojektista etukäteen tehty 

tarkka suunnittelu on tärkeä, sillä merkittävät kuluerät syntyvät juuri jälkikäteen tehdyistä 

muutoksista ja projektin viivästymisestä. Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu ja 

toteutus sekä muutoksen johtaminen synnyttävät yritykselle kuluja, jotka riippuvat suoraan 

yrityksen koosta. (Haddara & Elragal 2013, s. 9, 17) Siirtymän uuden projektin käyttöön tulee 

olla sujuva, jotta prosesseissa ei pääse syntymään katkoksia ja tätä kautta ei muodostu 

menetyksiä tuotoissa. 

 

ERP-järjestelmän käyttöönoton avulla yritys saavuttaa tuottavamman hankinta- ja 

tuotannonsuunnittelun, jolloin raaka-aineiden, keskeneräisten tuotteiden ja lopputuotteiden 

varastot saadaan pienemmiksi. Järjestelmän avulla yritys saavuttaa myös optimaalisemman 

käytön tuotannon resursseille pienempien osto- ja tuotannonsuunnittelijoiden tiimien avulla. 

(Deschoolmeester et al. 2004, s. 461) Tällöin myös vastuu kokonaisprosessista pystytään 

keskittämään muutaman tiimin varaan eikä prosessia ole enää hajautettu useiden tiimien 

kesken, kuten aiempien erillisten järjestelmien kohdalla. Tämä virtaviivaistaa ja selkeyttää 

yrityksen työnjakoa ja luo sujuvuutta toimintoihin. 

 

Asiakkuudenhallintajärjestelmät  

Asiakasinformaatiota kerätään koko ajan useammista lähteistä. Datan suuren määrän johdosta 

myös sen varastoinnin ja käsittelyn kustannukset kasvavat. CRM-järjestelmän käyttöönotto ja 

hallinta sisältävät kustannuksia, joista valtaosa muodostuu itse järjestelmän tilauksesta sekä 
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hallinnon palkoista. Useat yritykset käyttävät CRM-järjestelmää valitessaan ja käyttöönottaessa 

konsultoivia yrityksiä, jotta järjestelmän suhteen tehtäisiin järkevä valinta. Suuri osa kuluista 

muodostuu juuri näistä palveluista. (CRM Switch 2017) Kuvassa 6 on listattu muodostuneita 

kustannuksia niiden suhteellisen suuruuden perusteella. 

 

 

Kuva 6. Asiakkuudenhallintajärjestelmästä muodostuneet kustannukset (mukaillen CRM Switch 2017) 

 

Asiakkuudenhallintajärjestelmien avustamana tuote itsessään, sen hinta sekä palvelukokemus 

pyritään saada vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita. Näin yritys ei tuhlaa 

resurssejaan toimintoihin, joita asiakas ei todellisuudessa tuotteeltaan halua. Tarjoamalla 

asiakkaiden vaatimuksia vastaavia tuotteita ja palveluita yrityksen on mahdollista saavuttaa 

parempaa myyntiä ja pidempikestoisia asiakassuhteita. Asiakkuudenhallintajärjestelmien 

kautta saavutettu asiakaspalvelun tehokkuus ei ainoastaan vaikuta asiakkaan kokemukseen, 

vaan sillä säästetään samalla palvelukustannuksia. Säätämällä juuri optimaaliset hinnat 

erityyppisille asiakasryhmille, pystytään maksimoimaan tuotteista saatava tuotto ja sitä kautta 

kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa. (Richards & Jones 2008, s. 123) 

 

5.2 Sähköinen kaupankäynti 

 

Sähköisen kaupankäynnin hyödyntäminen vaatii jatkuvaa ylläpitoa, jotta se toimii 

moitteettomasti ja pysyy ajan tasalla. Infrastruktuurikustannus on merkittävä osa toimintaa 

digitaalisissa kanavissa. Se muodostuu pääosin sivuston perustamisen ja hallinnan, Internet-

yhteyden ylläpidon, laitteistojen ja ohjelmistojen käyttämisen sekä kehittämisen ja 
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päivittämisen kustannuksista. Näiden kulujen kautta mahdollistetaan verkkokaupan tai 

yrityksen sivuston sulava toiminta ja käytettävyys. (Xia 2011, s. 83) 

 

Systemaattiset hallintakustannukset aiheutuvat nimensä mukaisesti järjestelmän 

kontrolloinnista ja järjestelmän rutiininomaisen toiminnan hallitsemisesta. Systemaattiset 

hallintakustannukset sisältävät myös sitä käyttävien ja ylläpitävien työntekijöiden 

koulutuskustannukset. Järjestelmän on pystyttävänä toimimaan liiketoiminnan alustana, jonka 

kautta käsitellään suuria tilauksia. Tästä syystä investointeja systeemin varman ja turvallisen 

toiminnan edistämiseksi tarvitaan. (Xia 2011, s. 83) 

  

Suorat liiketoimintakustannukset muodostuvat yritysten välisestä kaupasta johtuvista suorista 

kuluista. Kaupan tekeminen sisältää monia vaiheita, mikä voi asettaa yritysten järjestelmille 

kovia vaatimuksia. Tuotetietojen on löydyttävä helposti, jotta asiakasyritys tietää, mitä ollaan 

ostamassa. Lisäksi sopimuksen käsittely ja toimeenpano sekä laskujen varmistaminen ja 

maksamisen on oltava mahdollista sähköisesti. Asiakastietojen analysointi ja hallinta 

aiheuttavat myös kuluja. Analysoinnin perusteella pystytään kohdistamaan palveluita, tuotteita 

ja markkinointia paremmin. Epäsuorat liiketoimintakustannukset liittyvät asiakkaan 

toimintaan, esimerkiksi asiakas voi tarvita konsultointia kaupasta tai tuotteesta. Lisäksi näihin 

kuluihin lukeutuvat verkkokaupan maksut, jotka eivät sisälly käyttökustannuksiin. (Xia 2011, 

s. 83–84) 

 

Verkkoliiketoiminnasta aiheutuu myös niin sanottuja ulkoisia kustannuksia, jotka Xia (2011, s. 

84) on eritellyt logistiikan sekä sosiaalisen ympäristön kustannuksiin. Verkossa tapahtuva 

liiketoiminta vähentää kustannuksia varastojen ja varsinaisten myymälöiden tai toimitilojen 

osalta, mutta lisää logistiikan kuluja. Logistiikan kustannukset kasvavat erityisesti 

kuljetuksessa ja jakelussa, sillä varastointipaikkoja yhdistetään siirryttäessä 

verkkoliiketoimintaan. Logistiikkapalvelut on myös mahdollista ulkoistaa kolmannelle 

osapuolelle kulujen säästämiseksi sekä vaivan helpottamiseksi. Tällaiseenkin toimintaan 

sisältyy ongelmia, jotka voivat liittyä esimerkiksi riskienhallintaan, selvittelyyn 

kiistatilanteissa, tuotteen laatuun tai omistusoikeuksiin.  Viimeisin sähköisen kaupankäynnin 

kustannuskategoria on sosiaalisen ympäristön kustannukset. Nämä kustannukset muodostuvat 

turvallisuusteknistä standardeista, joiden avulla turvataan sähköistä liiketoimintaa, sosiaalisista 
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luottokustannuksista sekä lakikustannuksista. Kuvassa 7 on eritelty sähköisen kaupankäynnin 

kustannusten jakautuminen. 

 

 

Kuva 7. Sähköisen kaupankäynnin kustannusten jakautuminen (Xia 2011, s. 83–84) 

 

Sähköinen kaupankäynti tuo myös mahdollisuuksia myynnin lisäämiselle. Schafer (2011, s. 

117) mainitsee artikkelissaan, kuinka verkkokauppa voi opastaa asiakasta oikean tuotteen 

valinnassa helpottaen tämän ostopäätöstä. Verkkokauppojen kohdalla toteutetaan myös hyvin 

usein ristikkäismyyntiä, jolloin asiakkaalle suositellaan hänen osto- ja selaushistoriaansa 

perustuvia tuotteita. Mikäli suositukset ovat riittävän hyviä, tilausten kokoa saadaan 

kasvatettua. Tieken julkaisussa (1999, s. 6) kerrotaan sähköisen liiketoiminnan säästävän 

kustannuksissa, kun tuotteisiin liittyvä materiaali voidaan toimittaa sähköisesti. Tällöin 

tilausten käsittelystä saadaan säästettyä. Samalla virheet ja niistä aiheutuvat kustannukset 

vähenevät ja päällekkäisiä työvaiheita saadaan karsittua. 

 

5.3 Pilvilaskenta 

 

Pilvilaskenta on edullista perinteisiin käyttöpalveluihin verrattuna. Pilvilaskennasta aiheutuvat 

kustannukset riippuvat siitä, millaisena ja minkä asteisena yritys toteuttaa pilvilaskennan 

liiketoiminnassaan. Hyödyntäessä julkista pilveä eli palveluntarjoajan pilvipalveluja, suurin 

kustannuserä syntyy resurssien käytöstä aiheutuvista maksuista. Tämä mahdollistaa yrityksen 

kiinteiden kustannusten muuttamisen muuttuviksi kustannuksiksi. Palveluntarjoajan 

hinnoittelumalli toimii käyttöperusteisesti, jossa kiinteät kustannukset ovat alhaiset. 

Sovellukset pilvipalveluina perustuvat käyttäjäkohtaiseen hinnoitteluun, kun taas 

Sähköinen 
kaupankäynti

Varsinaiset 
kustannukset

Infrastruktuuri-
kustannus

Systemaattiset 
hallintakulut

Liiketoiminta-
kustannukset

Suorat 
liiketoiminta-

kulut

Epäsuorat 
liiketoiminta-

kulut

Ulkoiset 
kustannukset

Logistiikka-
kustannukset

Sosiaalisen 
ympäristön 

kustannukset
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infrastruktuuri pilvipalveluna aiheuttaa resurssien käyttöön liittyviä kustannuksia. (Heino 2010, 

s. 172; Salo 2010, s. 71) 

 

Julkisen pilven etuna on se, että levykapasiteettia ja palvelinresurssin voi hankkia pieniksikin 

ajoiksi kerrallaan, jolloin palvelusta maksetaan juuri se, mitä on tarvetta käyttää. Pilvipalvelun 

osalta kustannuksia on mahdollista säästää yksinkertaisesti vain olemalla käyttämättä palvelua, 

mikäli tarve niin vaatii. Tällainen ei olisi mahdollista perinteisemmässä sopimuspohjaisessa 

käyttöpalvelussa. Esimerkkinä pilvipalveluista saatavasta hyödystä pilvitoimintamallin on 

sanottu olevan jopa 40 prosenttia edullisempi kuin laitteen hankkiminen omaan taseeseen, 

mikäli palvelun toiminta keskeytyy esimerkiksi vuoden jälkeen. (Heino 2010, s. 173) 

 

SaaS-tyyppiset palvelut alentavat ohjelmistoihin ja niihin liittyviin laitteistoihin sitoutuvan 

pääoman määrää. Se poistaa ylläpidon ja päivitysten tarpeen vapauttaen henkilöstöresursseja 

tuottavampiin tehtäviin. (Salo 2010, s. 29) Perinteisissä käyttöpalveluissa kysynnän vaihtelut 

aiheuttavat kapasiteettiongelman, jolloin kapasiteetin hankintaan ja ylläpitoon menee 

ylimääräisiä kustannuksia. Julkista pilvipalvelua käyttäessä etukäteispäätöksiä tai -

investointeja kapasiteetin hankinnasta ei tarvitse tehdä, vaan tarvittavat resurssit ovat käytössä 

aina kysynnän mukaisesti. Kustannuksia ei synny käyttämättömästä kapasiteetista tai 

tilanteista, jolloin kysyntään ei kyetäkään vastaamaan. (Salo 2010, s. 86–88) 

 

Pilvipalveluiden hankinnassa on arvioitava myös siirtymiseen, henkilöstön osaamisen 

kehittämiseen sekä toiminnan monitorointiin ja hallinointiin liittyviä kustannuksia. Salo (2010, 

s. 71) mainitsee esimerkkinä Oikeusministeriön tapauksen, jossa maksuttomaan pilvessä 

olevaan ohjelmistopakettiin kului viiden vuoden aikana noin miljoona euroa epäsuoriin 

kustannuksiin, kuten koulutukseen, tukijärjestelyihin, sovellusmuutoksiin ja 

asiakirjakonversioihin. 

 

Yritys voi toteuttaa pilvilaskennan myös investoimalla yksityiseen pilveen, jolloin se hallitsee 

itse alustaansa. Tällaisissa tapauksissa yrityksen on laskettava, saako se huomattavaa etua 

pilvipalvelun ostamisesta verrattuna vallitsevien käyttöpalveluiden hyödyntämiseen. 

Yksityisen pilven hyöty saadaan, mikäli lähes kaikki tietojenkäsittelytarpeet olisi mahdollista 

siirtää uuteen järjestelmään. Yksityisen pilven kustannushyötyinä myös sähkönkulutus on 
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huomattavasti vähäisempi ja fyysisten laitteiden määrä pienempi. Yksityinen pilvi voi 

mahdollistaa myös organisaation tehokkaamman toiminnan, kun palveluita saadaan suoraan 

omasta pilvestä käyttöön. Kuitenkin IT-osastolta vaaditaan uusia hallinnan työkaluja ja 

osaamista yksityisen pilven hyödyntämisessä. (Heino 2010, s. 211–215) 

 

 

Kuva 8. Pilvilaskennan eri toteutusmuotojen väliset kustannushyödyt 

 

Kolmas vaihtoehto on käyttää sekä omia, että julkisia pilvipalveluita eli niin sanottua 

hybridipilveä. Tällöin esimerkiksi ylimääräistä kapasiteettia voidaan pitää julkisessa pilvessä 

ja sitä ei tarvitse ostaa etukäteen. Kustannuksissa säästetään tällaisessa tilanteessa yksityiseen 

pilveen verrattuna. (Heino 2010, s. 215) Salo (2010, s. 93) esittää analyysin, jonka mukaan 

julkisen pilvipalvelun investointivaiheen panostukset saadaan käyttöaikana noin 15 kertaisina 

takaisin verrattuna omaan virtuaalisoimattomaan palvelukeskukseen. Kuvaan 8 on koottu 

yksityisen-, julkisen- ja hybridipilven välisiä eroja kustannuksissa. 

 

5.4 Data-analytiikka 

 

Datan hyödyntäminen on teollisen internetin tärkeimpiä resursseja ja 20 prosenttia suurista 

yrityksistä merkitsevät sen yrityksen varoiksi taseeseensa. Tyagi (2003, s. 12) mainitsi 

artikkelissaan jo 2000-luvun alussa, että datan varastoinnin ja laskennan hinnan romahduksen 

vuoksi data-analytiikan hyödyntäminen on kasvanut suurissa yrityksissä. Artikkelin julkaisun 

jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon ja analytiikka saavuttaa koko ajan suuremman roolin 
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yritysten päätöksenteossa. Morabito (2015, s. 75, 115) mainitsee, että data-analytiikan 

suurimmat kustannukset muodostuvat infrastruktuurista ja tiedonhallinnan työkaluista. 

Investointien määrän data-analytiikan ja tiedonhallinnan työkaluihin odotetaan kasvavan 

vuosittain noin kymmenen prosenttia. 

 

Myynti- ja asiakasanalytiikan avulla pystytään tehostamaan myyntiä ja saavuttamaan 

liikevaihdon ja -voiton kehittymistä. Dataa seuraamalla ja analysoimalla hinnat pystytään 

optimoimaan, jolloin tuotot saadaan maksimoitua. (Leventhal & Langdell 2013, s. 66) Big 

datan avulla tehottomiin markkinatutkimuksiin menevistä kulueristä päästään myös eroon 

(Morabito 2014, s. 7). Asiakkaan kysynnän ennustaminen dataan pohjautuen auttaa 

varastokustannusten karsimisessa ja resurssien optimoinnissa. Kehittynyt analytiikka 

mahdollistaa ennakoivan mallintamisen, jonka kautta tulevia tapahtumiin voidaan varautua 

etukäteen tehdyillä päätöksillä ja investoinneilla. (Leventhal & Langdell 2013, s. 66) Aiempien 

tietojen perusteella voidaan päätellä, että kysynnän mallintamisen avulla saavutetaan selviä 

säästöjä varastointiin menevissä kuluissa eikä ajauduta tilanteisiin, joissa kysyntäpiikkeihin ei 

kyetäkään vastaamaan. 

 

Yritys voi hyödyntää data-analytiikkaa liiketoimintansa ongelmakohtien tunnistamiseen, 

mikäli esimerkiksi huomataan laskua liikevaihdossa tai -voitossa ilman selkeää syytä. Data-

analytiikka soveltuu myös niin sanottujen tuotepilottien mallintamiseen, jos etsitään syytä, 

miksi tuote ei tuota markkinoilla halutulla tavalla. (Tyagi 2003, 13–14) Ennakoiva huolto auttaa 

yritystä parantamaan tuottavuuttaan käyttöastetta nostamalla ja säästämään tuotantokatkoksista 

ja koneiden rikkoutumisista aiheutuneissa kustannuksissa. Se vähentää myös ylläpitokuluja, 

varaosiin varattua pääomaa sekä huollon matkakuluja, jotka ovat aikaisemmin saattaneet 

aiheuttaa suurenkin laskun. (Collin & Saarelainen 2016, s. 73–75). Teollisuuslaitteiden 

tuottama reaaliaikainen data mahdollistaa kulumisen seurannan ja oikean aikaisen reagoinnin 

tilanteen vaatiessa. 

 

5.5 Teollinen internet 

 

Neumeier et al. (2017, s. 2) mukaan teollisen internetin taloudellinen potentiaali nousee vuoteen 

2020 mennessä noin kahteen biljoonaan euroon. Teollisen internetin sovelluskohteet 
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liiketoiminnassa tähtäävät yrityksen sisäisen kustannustehokkuuden parantamiseen. 

Datalähtöisten toimintatapojen ja uusien työkalujen avulla kustannustehokkuutta voidaan lisätä 

prosessien tuottavuuden parantuessa. Samalla yksittäisten työvaiheiden kulut pienenevät. 

Laitteiden älyllistyminen mahdollistaa kustannussäästöjä ennakoivan huollon kautta, kun 

määräaikaishuollosta voidaan siirtyä laitteiston todellisen kulumisen perusteella tapahtuvaan 

huoltoon (Collin & Saarelainen 2016, s. 132–133). 

 

Tuotantolaitteiden käyttömahdollisuuksien monipuolistuessa teollisuusyritys ei myykään enää 

valmistamiaan tuotteitaan pelkkinä fyysisinä tuotteina, vaan niiden tuottamaa käyttöpalvelua.  

Älykkäät tuotteet avaavat yrityksille tilaisuuksia kasvattaa liikevaihtoa luomalla datapohjaisia 

palveluinnovaatioita olemassa olevien toimintojen rinnalle. Uusien lisäarvopalveluiden avulla 

syntyvä asiakasarvo kasvattaa entisestään liikevaihtoa. Uuden kasvuliiketoiminnan 

synnyttäminen vaatii yritykseltä kuitenkin investointeja, jolloin vaikutusten arviointi ja 

optimointi tulee tehdä harkiten. (Collin & Saarelainen 2016, s. 131–133) 

 

Kehittyneen automaation lisääntyessä inventointien kaltaiset manuaaliset työvaiheet vähenevät 

ja henkilötyötunneista voidaan leikata. (Collin & Saarelainen 2016, s. 124) Teollisen internetin 

avulla yrityksen on mahdollista myös pienentää tasetta kohdentamalla ja hyödyntämällä 

investointeja paremmin tai optimoimalla käyttöomaisuutta. Jälkimmäisellä tarkoitetaan 

esimerkiksi laitteiden muuttuvaa laskutusta käyttöasteeseen perustuen. Laitteiden tuottaessa 

jatkuvasti dataa tällainen toimintatapa tulee mahdolliseksi ja sen avulla voidaan saada säästöjä 

kulutukseen, energiatehokkuuteen tai esimerkiksi suorituskykyyn. Toimitusketjun optimoinnin 

avulla pystytään leikkaamaan taas varastoarvoista, joka näkyy myös taseessa. (Collin & 

Saarelainen 2016, s. 130, 134) 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä käsiteltiin digitalisaation kehitystä, mahdollisuuksia liiketoiminnassa ja näiden 

vaikutuksia yrityksen kustannuksiin. Kehityksen myötä digitalisaatio ajaa yrityksen 

tilanteeseen, jossa liiketoimintaa on uudistettava pysyäkseen mukana muuttuvassa 

kilpailukentässä. 1990-luvulla alkanut Internetin yleistyminen mahdollisti liiketoiminnan ja 

informaatioteknologian yhdistymisen, mikä on näkynyt sisäisten toimintojen uudistumisessa 

sekä sähköisessä kaupankäynnissä. Data-analytiikka sekä sensori- ja anturiteknologian hinnan 

romahdus ovat näyttäneet tietä teolliselle internetille. Yrityksen liiketoiminta uudistuu näiden 

digitalisaation trendien mahdollistaessa täysin uusia toimintoja, kuten taulukossa 2 on esitetty. 

 

Taulukko 2. Liiketoiminnan työkalut ja mahdollistaneet trendit 

 Liiketoiminnan työkalu Mahdollistanut trendi 

Asiakaskokemus 

ja 

vaikutuskanavat 

 

- Kotisivut - Internet 

- Sosiaalisen median kanavat - Internet 

- Sähköinen asiakaspalvelu - Sähköinen kaupankäynti 

Myynti ja 

markkinointi 

- Myyntianalytiikka - Data-analytiikka 

- Asiakasanalytiikka - Data-analytiikka 

- Verkkokauppa - Sähköinen kaupankäynti 

Tuotanto ja 

toimitusketju 

- Globaalit yhteistyöverkostot - Internet 

- Automaatio, älykkäät laitteet - Sensori- ja anturiteknologia 

- Prosessidatan keruu ja 

analysointi 
- Data-analytiikka 

Digitaalinen 

toteuteus 

- Asiakkuudenhallintajärjestelmät - IT sisäisissä toiminnoissa 

- Toiminnanohjausjärjestelmät - IT sisäisissä toiminnoissa 

- Digitaalinen taloushallinto - IT sisäisissä toiminnoissa 

- Kuluttajistuminen - Mobiili-internet 

- SaaS-, PaaS ja IaaS-

pilvipalvelut 
- Pilvilaskenta 

Uudet 

innovaatiot 

- Fyysinen tuote digitaaliseksi, 

palvelut 
- Internet 

- Älykkäät laitteet - Teollinen internet 

- Datan keruu teollisista 

prosesseista 
- Sensori- ja anturiteknologia 

Päätöksenteko 

ja riskit 

- Älykkäät laitteet, datan 

varastointi 
- Teollinen internet 
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Lähes jokainen liiketoiminnan sektori on nykypäivänä joko kokonaan tai osittain 

digitalisoitavissa. Analytiikka liittyy läheisesti isoon osaan uusista digitalisaation työkaluista. 

Datan tallennus ja sen työstämisen hinta on tipahtanut tuntuvasti viime vuosina, jonka vuoksi 

analytiikka onkin yleistynyt tuntuvasti myös teollisuusyrityksissä. Taulukkoon 3 on koottu 

digitalisaation trendien merkittävimmät vaikutukset kustannuksiin. 

 

Taulukko 3. Yhteenveto digitalisaation myötä syntyneistä kustannuksista ja saavutetuista säästöistä 

Toiminto Kustannukset Säästöt/Tuotot 

Informaatio-

teknologia 

sisäisissä 

toiminnoissa 

- Toimittajan palvelut 

- Laitteisto ja järjestelmät 

- Liiketoimintaprossien 

uudelleensuunnittelu 

- Henkilöstökustannukset 

- Organisaation muutoksen 

johtaminen 

- Muut kustannukset 

- Varastojen optimointi 

- Resurssien optimaalinen 

hyödyntäminen 

- Henkilöstöresurssien tehokas käyttö 

- Liikevaihdon kasvu: uudet 

asiakkaat ja vanhat tuottavammat 

asiakkaat 

Sähköinen 

kaupankäynti 

 

- Sivuston ja järjestelmän 

perustaminen ja hallinta 

- Liiketoimintakulut (suorat ja 

epäsuorat) 

- Ulkoiset kulut 

- Fyysisten toimipisteiden 

karsiminen 

- Digitaaliset esitteet ja käyttöohjeet 

- Tilausten käsittelykulut pienenevät 

Pilvilaskenta 

- Käytönmukainen maksu 

palveluntarjoajalle 

- Investointi yksityiseen 

pilveen 

- Toiminnan monitorointi, 

hallinta ja tukijärjestely 

- Henkilöstökustannukset 

- Laitteistoihin sitoutunut pääoma 

pienenee (SaaS) 

- Henkilöstöresurssien säästö (SaaS) 

- Pienempi sähkönkulutus 

- Säästöt kapasiteetin hankinnassa ja 

ylläpidossa 

Teollinen 

internet 

- Anturiteknologia 

- Kokonaisuuden 

kehittäminen ja hallinta 

- Datan hallinta ja varastointi 

- Prosessien tuottavuus paranee 

- Korjaavan huollon kulut pienenevät 

- Tuotot datapohjaisista 

innovaatioista 

- Säästöt henkilötyötunneista 

- Pienentyneet 

varastointikustannukset 

Data-analytiikka 

- Datan varastointi 

- Infrastruktuurikustannus 

- Tiedonhallinnan työkalut 

- Datan louhintaan 

erikoistunut henkilöstö 

- Pienentyneet ylläpitokulut 

- Kasvava myynti 

- Varasto- ja logistiikkakustannusten 

pieneneminen 

 

Digitalisaation vaikutuksesta palvelu- ja teollisuusalojen toimialarajat muuttuvat häilyviksi. 

Teollisuusyritykselle voi tulla vastaan tilanne, että se joutuu laajentamaan toimialaansa 
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pysyäkseen mukana kilpailussa. Kilpailua lisää entisestään digitalisaation aiheuttama 

kulttuurillisten ja kielellisten rajojen hälveneminen. Yhä useammat teollisuusyritykset ovat 

alkaneet tuottaa digitaalisemman liiketoiminnan avustamana alaan liittyviä palveluita. Toisaalta 

digitalisaatio antaa myös hyvän mahdollisuuden markkinoilla kasvuun ja edesauttaa 

globaaleille markkinoille siirtymistä, sillä digitaalinen ympäristö mahdollistaa 

vuorovaikutuksen maailmanlaajuisen verkoston kanssa. Tämä helpottaa niin yritysyhteistyötä 

kuin uusien asiakkaiden tavoittamista.  

 

Vaikka työn keskiössä pidettiin digitalisaation aiheuttamia kustannusvaikutuksia, ovat 

digitalisaation aiheuttamat muutokset huomattavasti laajemmat. Digitalisaation käyttöönotto 

liiketoiminnassa muokkaa arvolupausta asiakkaalle ja digitalisaation myötä 

asiakaskeskeisyydestä on muodostunut tärkeä ajattelumalli myös teollisuusyrityksille. 

Teknologioiden kehittyminen ja sitä kautta syntyneet uudet liiketoiminnot luovat 

teollisuusyrityksille alustan laajentua myös palveluliiketoimintaan. Tätä kautta yritys saavuttaa 

uutta liikeliiketoimintaa ja kasvattaa tuottojaan entisestään. Vaikka digitalisaation myötä 

kustannuksia saadaan karsittua huomattavasti, yrityksen ei pidä tarkastella ainoastaan 

saavutettuja kustannussäästöjä. Pelkkä kustannuksiin keskittyminen saattaa laskea 

liiketoiminnan asiakasarvoa ja sitä kautta vähentää asiakkaiden lojaalisuutta. Digitalisaation 

paras mahdollinen hyöty saavutetaan silloin, kun asiakasarvo ja kustannukset saadaan asetettua 

tasapainoon.  
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